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RESUMO 

 

MAIA, R. G. O. Análise eletrofisiológica multi-unitária da matéria cinzenta 
periaquedutal dorsal e camadas intermediárias e profundas do colículo superior 
de ratos durante ameaça predatória. 2018. 98 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 
 

A circuitaria neuro-anatômica envolvida com a organização de respostas de medo 

inclui muitos sítios subcorticais diferentes, dois dos quais são a região dorsal da 

matéria cinzenta periaquedutal (dPAG) e as camadas intermediárias e profundas do 

colículo superior (i/dlSC). Este estudo investigou como as células destas duas regiões 

mudam de atividade em um rato que foi colocado diante de seu predador, o gato, 

comparado com outras situações onde o risco menor. 11 ratos wistar machos 

passaram por cirurgia para implantação de um microdriver contendo 8 tetrodos, que 

detectou 39 células na dPAG de 7 ratos e 44 células nas i/dlSC de 4 ratos. A atividade 

das células foi registrada em uma condição de base e em quatro condições 

experimentais distintas: o rato confinado, o rato diante de uma novidade, diante de um 

predador e diante do contexto predatório. Os dados coletados foram analisados por 

scripts de MATLAB e cada célula foi classificada para sua responsividade às 

condições experimentais, à mudança do comportamento do rato, à velocidade e à 

posição do rato no aparato. Na dPAG as células se mostraram mais responsivas a 

condição do gato do que as demais condições experimentais, tanto em número de 

células como em aumento de atividade celular. Uma quantidade menor de células 

mostrou-se responsiva a mudanças de comportamento, particularmente os 

comportamentos de defesa. Nas i/dlSC as células também se mostraram mais 

responsivas para o gato, seguido do contexto, em ambos os casos com diminuição de 

atividade celular, que foi mais intensa no gato. Uma quantidade menor de células 

pareceu responder de forma similar para as diferentes mudanças comportamentais. 

Interpretamos esses dados propondo que a dPAG possui uma função sinalizadora de 

medo, fortemente ativada durante o gato, e que as i/dlSC são inibidas diante do gato 

a fim de evitar a captação de estímulos irrelevantes para lidar com a situação de risco. 

 

Palavras-chave: Neurobiologia. Eletrofisiologia. Matéria Cinzenta Periaquedutal. 

Colículo Superior. Medo.  



ABSTRACT 

 

MAIA, R. G. O. Multi-unitary electrophysiological analysis of the dorsal 
periaqueductal gray and the intermediate and deep layers of the superior 
colliculus of rats during predatory threat. 2018. 98 p. Dissertation (Master thesis in 
Morphofunctional Sciences) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 
 

The neuroanatomical circuitry involved with the organization of fear responses includes 

a great number of subcortical sites, two of which are the dorsal periaqueductal gray 

(dPAG) and the intermediate and deep layers of the superior colliculus (i/dlSC). This 

study investigated how the cellular activity in these regions changed in a rat that was 

exposed to one of its predators, a cat, when compared with lower risk situations. 11 

male wistar rats underwent surgery to implant a microdriver containing 8 tetrodes, 

which detected 39 cells in the dPAG of 7 rats and 44 cells in the i/dlSC of 4 rats. Cell 

activity was registered in a basal condition and then again in for experimental 

conditions: the rat confined in a smaller space, the rat facing a novel stimulus, the rat 

facing a cat and the rat facing the predatory context. Collected data was analyzed 

using MATLAB and each cell was classified according to its responsivity to the 

experimental conditions, to the rats’ switches in behavior, to the rats’ speed and 

position in the experimental apparatus. In the dPAG, cells were shown to be more 

responsive to the cat condition over the other conditions, both in terms of number of 

responsive cells and intensity of increase in firing activity. A smaller number of cells 

were responsive to behavior switching, being especially sensitive to the initiation of 

defensive behaviors. In the i/dlSC, cells were more responsive to the cat, followed by 

the predatory context, in both cases with a general reduction of cellular activity that 

was more intensive for the cat. A smaller number of cells was responsive in similar 

ways for behavior switching across experimental conditions. We interpret this data by 

proposing that the dPAG acts signaling a state of fear, particularly during a high risk 

situation, and the i/dlSC are inhibited during riskier situations so as to block irrelevant 

environmental stimuli. 

 

Keywords: Neurobiology. Electrophysiology. Periaqueductal Gray. Superior 

Colliculus. Fear.  





 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Predação, defesa e medo 

  

 O surgimento de seres vivos que matam outros seres vivos a fim de satisfazer 

necessidades nutricionais (i.e., predadores) é, provavelmente, um dos eventos mais 

importantes da história da vida na terra. Teorias que buscam explicar a ocorrência de 

grandes transições na árvore da vida (procarioto para eucarioto, unicelular para 

multicelular, assexuados para sexuados, tecidos moles para tecidos duros) todas 

contam com a introdução de predadores como um fator explicativo decisivo 

(BENGTSON, 2002). Predadores possuem um grande impacto a nível ecossistêmico, 

aumentando a diversidade de espécies em um ambiente após sua introdução 

(HUNTLEY; KOWALEWSKI, 2007; SALEEM et al., 2012), e também um grande 

impacto a nível evolutivo, gerando forte pressão seletiva para adaptação de suas 

presas (DAWKINS; KREBS, 1979).  

 Em se tratando do aspecto evolutivo da predação, centenas de milhares de 

anos de interações predador-presa resultaram em uma variedade infindável de 

adaptações anti-predatórias, que vão desde o uso de coloração críptica para evitar 

detecção (COURNOYER; COHEN, 2011) até a emissão de fluidos corporais para 

evitar captura (ZINTZEN et al., 2011). O bom uso e aplicação dessas defesas anti-

predatórias, no entanto, deve ser modulado por decisões comportamentais (LIMA; 

DILL, 1990). A presa deve tanto ser capaz de (i) avaliar quais seus riscos atuais de 

predação de momento a momento, como também (ii) decidir qual a melhor rota de 

ação a ser tomada após a detecção ou contato com um predador. O conjunto de 

respostas selecionadas evolutivamente para realizar (i) e (ii) são chamadas de 

comportamentos de defesa, que são padrões de ação estereotípicos acionados 

quando o organismo se encontra diante de um predador ou algum outro tipo de 

ameaça (BLANCHARD; BLANCHARD, 2008).  

Sabe-se que os comportamentos de defesa são sensíveis a diferentes 

características de uma dada ameaça, incluindo a ameaça predatória. Estudos com 

vertebrados indicam que alguns animais são capazes de distinguir entre tipos de 

predadores (ave de rapina, mamífero carnívoro, cobra), sua localização (vindo de uma 

árvore ou do chão), e a sua proximidade (distante, próximo, muito próximo) (MANSER; 

SEYFARTH; CHENEY, 2002; CÄSAR et al., 2013). Essas e outras informações 



 

devem ser tomadas em conjunto para que a presa organize a resposta 

comportamental – por exemplo, camundongos que reconhecem uma ameaça aérea 

podem fugir, se a ameaça parece estar caindo sobre eles, ou permanecer 

completamente imóveis, se a ameaça parece apenas estar passando por cima deles 

(DE FRANCESCHI et al., 2016). De fato, tamanha é a importância evolutiva de 

reconhecer e reagir a predadores que um estado emocional particular está associado 

a essa situação de insegurança. Tal estado emocional é conhecido simplesmente 

como medo (BOISSY, 1995). 

O medo, como estado emocional, pode ser identificado em animais não-

humanos pelo conjunto de respostas comportamentais e fisiológicas que ele invoca, 

incluindo aqui os comportamentos de defesa (GROSS; CANTERAS, 2012). Desse 

modo, é possível estudar a formação do medo em suas etapas pela exposição de 

animais-modelo ao seu predador natural. Este é o tipo de trabalho que nosso 

laboratório realiza, com enfoque na descrição neuroanatômica do fenômeno – isto é, 

nosso interesse é compreender o papel de diversos sítios cerebrais na organização 

das respostas associadas ao medo, desde a identificação da ameaça predatória até 

a produção dos comportamentos de defesa adequados.  

De modo a entender onde o presente trabalho se encaixa nesse contexto de 

estudo é interessante, primeiro, revisar o que já sabemos sobre a circuitaria 

neuroanatômica envolvida com a organização desse estado emocional e as respostas 

relacionadas. A menos que especificado o contrário, as descrições apresentadas a 

seguir serão produtos principalmente de trabalhos que envolvem ratos e 

camundongos como modelos de estudo. 

 

1.2 Circuito do medo 

 

 Para que os comportamentos de defesa sejam organizados, é fundamental que 

a ameaça seja detectada. No caso da ameaça predatória, esse processo começa a 

partir de sítios neuroanatômicos responsáveis pela interpretação de pistas ambientais, 

principalmente pistas visuais e olfativas, prosseguindo para sítios de processamento 

e integração dessas informações, até atingir áreas que organizem respostas 

comportamentais (GROSS; CANTERAS, 2012; SILVA; GROSS; GRAFF, 2016). 

Ficará claro na descrição a seguir que, após o processamento inicial dos sinais 

sensoriais, danos em qualquer região subsequente envolvida neste circuito parecem 



 

abolir ou diminuir as repostas de defesa a nível comportamental e fisiológico, 

indicando que a preservação desses sítios neurais é condição necessária para a 

geração destas respostas em condições naturais. A Figura 1 contêm uma 

organização esquemática do circuito de defesa, que será descrito de maneira mais 

detalhada a seguir. 

As pistas olfativas são moléculas químicas liberadas pelo predador que a presa 

é capaz de identificar devido a sua memória genética evolutivamente determinada, de 

modo que mesmo animais nunca expostos a predadores reagem aversivamente a 

essas moléculas (FUSTER, 1997; DIELENBERG; HUNT; MCGREGOR, 2001). As 

pistas olfativas são detectadas principalmente pelo epitélio olfativo principal (MOE) e 

pelo órgão vomeronasal (VNO), um epitélio especializado quimiossensível de 

vertebrados terrestres (PAPES; LOGAN; STOWERS, 2010; CHOI et al., 2016). O 

VNO lança projeções para o bulbo olfativo acessório (AOB), enquanto o MOE se 

projeta para o bulbo olfativo principal (MOB), e cada uma dessas regiões, 

individualmente, já é suficiente para produzir respostas aversivas ao odor de um 

predador (MASINI et al., 2010). Finalmente, parte das projeções do AOB e do MOB 

convergem para processamento em um dos principais sítios cerebrais envolvidos na 

geração de medo, a amígdala, mais especificamente, a amígdala medial (MeA) no 

caso do AOB, e a amígdala cortical (CoA) no caso do MOB (SCALIA; WINANS, 1975; 

KANG; BAUM; CHERRY, 2009). Como a MeA recebe projeções da CoA (CANTERAS; 

SIMERLY; SWANSON,1995), é possível dizer que a integração das pistas olfativas 

do predador é feita principalmente na MeA. 

Pistas visuais, por sua vez, são características particulares do estímulo visual 

que possam indicar uma ameaça predatória, como a forma do estímulo, a presença 

ou ausência de movimento e a direção em que o estímulo se move (BARRET, 2015). 

Em termos do processamento neural dessas pistas visuais de alto valor adaptativo, 

ainda não está claro se existe um caminho preferencial para a transmissão dessa 

informação ou múltiplos caminhos paralelos. Wei et al. (2015) descreveram um trajeto 

subcortical em que os sinais captados pela retina são transmitidos para o colículo 

superior (SC), daí para o núcleo lateral posterior do tálamo (LP) e, finalmente, para a 

amígdala lateral (LA). Em contrapartida, Pessoa e Adolphs (2010) enfatizam o papel 

do córtex no processamento dessas pistas visuais, em particular do córtex visual, 

propondo um modelo que envolve alças neuroanatômicas formadas entre o tálamo e 

o córtex, e que inclui a amígdala como um dos sítios finais de recebimento dos sinais 



 

processados. Independente do modelo adotado, o papel da amígdala como um sítio 

de convergência das informações visuais afetivas é bem delineado. 

Após a detecção das diferentes pistas ambientais pelos órgãos e circuitos 

perceptivos, a organização da resposta de medo continua na amígdala. Este sítio 

cerebral é, na verdade, composto por uma combinação de diferentes núcleos 

celulares presentes no córtex e no corpo estriado – como as já citadas MeA, CoA e 

LA – cada um com diferentes conexões e características anatômicas (SWANSON; 

PETROVICH, 1998). O papel da amígdala na formação das respostas do medo é 

conhecido já há algum tempo, tendo iniciado com estudos pioneiros da remoção do 

lobo temporal em macacos rhesus. Os macacos perdiam as respostas de medo inato 

e exploravam todo o ambiente ao seu redor avidamente, incluindo até mesmo a língua 

de uma cobra sibilante (KLÜVER; BUCY, 1939). Estudos posteriores demonstraram 

mais claramente o papel da amígdala na produção do medo: ratos com lesões na 

amígdala medial (MeA), lateral (LA) ou região posterior da amígdala basomedial 

(pBMA) manifestam significativamente menos vezes seus comportamentos de defesa 

quando colocados diante de um predador (MARTINEZ et al., 2011); lesões na 

amígdala central (CeA) impedem a expressão de medo a uma pista previamente 

associada a um estímulo doloroso (ZIMMERMAN et al., 2007); e a paciente S.M. (uma 

mulher com lesão amigdalar bilateral), quando comparada a controles, demonstrou 

quase completa ausência de respostas de medo durante uma visita a uma casa de 

espanto, durante exposição direta a aranhas e cobras, e ao assistir dez filmes de terror 

diferentes (FEINSTEIN et al., 2011). 

Mais recentemente, a literatura científica vem apreciando o fato de que 

diferentes núcleos amigdalares coordenam a geração de medo a diferentes tipos de 

ameaça. Lesões na CeA não inibem respostas a um predador ou a um ambiente 

associado com a presença de um predador, apesar de inibirem respostas a pistas 

associadas com estímulos dolorosos (MARTINEZ et al., 2011). Em um nível 

anatômico ainda mais refinado, diferentes regiões da MeA parecem lidar com 

diferentes tipos de ameaça. A região posterior ventral da MeA (pvMeA) está envolvida 

com o circuito de medo ao predador, enquanto a região posterior dorsal (pdMeA) está 

envolvida com o circuito de medo a ameaças coespecíficas (GROSS; CANTERAS, 

2012). Esta última diferenciação se torna mais clara no próximo sítio anatômico 

envolvido no circuito do medo – e o próximo a ser discutido aqui – o hipotálamo. 



 

Os diferentes núcleos da amígdala que receberam sinais dos órgãos sensoriais 

continuam a organizar a resposta de medo projetando-se para o hipotálamo. Foram 

identificados dois circuitos distintos dentro do hipotálamo que lidam cada um com a 

organização de respostas de medo para um tipo de ameaça: o circuito de resposta a 

coespecíficos, que recebe projeções da pdMeA e não será discutido nesse trabalho; 

e o circuito de resposta a predadores, que consiste na região dorsomedial do núcleo 

hipotalâmico ventromedial (dmVMH), o núcleo hipotalâmico anterior (AHN) e o núcleo 

pré-mamilar dorsal (PMd) (CEZARIO et al., 2008). Neste circuito, é o dmVMH quem 

recebe a maior parte das projeções vindas dos diferentes núcleos da amígdala, 

incluindo informações de caráter olfativo transmitidos pela pvMEA e informações de 

caráter visual supostamente transmitidas pela pBMA (CANTERAS; SIMERLY; 

SWANSON, 1995; PETROVICH; RISOLD; SWANSON, 1996). 

Apesar do dmVMH ser o alvo principal dos sinais vindos da amígdala, os outros 

dois núcleos hipotalâmicos mencionados – AHN e PMd – mostraram-se também 

importantes para a geração de medo ao predador. O AHN recebe projeções do 

dmVMH e envia projeções para o PMd, de modo que estes núcleos estão todos 

altamente conectados (RISOLD; CANTERAS; SWANSON, 1994; GROSS; 

CANTERAS, 2012; WANG; CHEN; LIN, 2015). Cada um destes núcleos se mostrou 

envolvido com a organização das respostas de medo, de forma coletiva e individual: 

todos os três núcleos apresentaram maior expressão de uma proteína marcadora de 

atividade neuronal (c-fos) logo após exposição ao predador (CEZARIO et al., 2008); 

estimulação optogenética do trato dmVMH-AHN, assim como estimulação somente 

do AHN, leva a manifestação de comportamentos defensivos (WANG; CHEN; LIN, 

2015); e lesões no PMd levam a perda da apresentação de comportamentos 

defensivos e aumento de comportamentos exploratórios (CANTERAS et al., 1997; 

CEZARIO et al., 2008).  

Finalmente, os diferentes núcleos do circuito hipotalâmico de medo ao predador 

convergem em um sítio do tronco encefálico, a região dorsal da matéria cinzenta 

periaquedutal (dPAG). O dmVMH, o AHN e o PMd todos enviam projeções diretas 

para a dPAG, já indicando a grande importância deste sítio para a manifestação de 

comportamentos defensivos e geração do medo (CANTERAS; SWANSON, 1992; 

CANTERAS et al., 1997; WANG; CHEN; LIN, 2015). De fato, o estudo da dPAG é o 

objetivo principal do presente trabalho, e a importância deste sítio no estudo 

neuroanatômico funcional do medo será discutido em detalhes na seção a seguir. 



 

 

1.3 A matéria cinzenta periaquedutal (PAG) 

 

 A matéria cinzenta periaquedutal é formada por um conjunto de neurônios que 

circundam o aqueduto cerebral a nível do mesencéfalo, formando uma importante 

interface funcional entre o prosencéfalo e regiões inferiores do tronco cerebral. De 

fato, a PAG recebe conexões de múltiplas regiões do prosencéfalo (i.e., o córtex pré-

frontal medial e o anterior cingulado, o núcleo central da amígdala e diversos núcleos 

Figura 1 – Representação esquemática do circuito neuroanatômico de medo para predadores 

AHN: núcleo anterior do hipotálamo; AOB: bulbo olfativo acessório; CoA: amígdala cortical; dmVMH: 
região dorsomedial do núcleo ventromedial do hipotálamo; dPAG: região dorsal da matéria cinzenta 
periaquedutal; LA: amígdala lateral; LP: núcleo lateral posterior do tálamo; MeA: amígdala medial; 
MOB: bulbo olfativo principal; MOE: epitélio olfativo principal; pBMA: região posterior do núcleo 
basomedial da amígdala; PMd: núcleo pré-mamilar dorsal; pvMeA: região posterior ventral do núcleo 
medial da amígdala; SC: colículo superior; VNO: órgão vomeronasal. Fonte: o autor (2018). 



 

hipotalâmicos) e envia projeções para diversos núcleos do tronco cerebral (i.e., o locus 

coeruleus e as regiões rostral e caudal da medula ventrolateral). Além dessas 

conexões, a PAG também envia projeções de volta para regiões do prosencéfalo, 

incluindo a amígdala, e recebe conexões do tronco cerebral (BENARROCH, 2012; 

WATSON; KIRKCALDIE; PAXINOS, 2010). 

O papel da PAG na organização de respostas do medo começou a ficar claro 

a partir de estudos de traçamento, de estimulação elétrica e de lesão eletrolítica na 

região. Por exemplo, Liebman, Mayer e Liebeskind (1970) demonstraram que ratos 

com lesões completas na PAG praticamente não suprimiam o comportamento 

exploratório logo após o recebimento de um choque nas patas, em contraste com 

controles que ficavam completamente parados. No que tange ao medo a estímulos 

mais naturais, Blanchard, Williams e Lee (1981) demonstraram que ratos selvagens 

com lesões na PAG praticamente perdiam todas as respostas defensivas a estímulos 

que deveriam ser considerados ameaçadores – como um humano ou coespecífico 

aproximando-se do animal, ou contato táctil nas costas ou vibrissas. Acrescentando a 

essas evidências de estudos com animais, humanos que receberam estimulação 

elétrica nessa região manifestaram uma clara reação de medo acompanhada pela 

descrição de que “algo horrível estava para acontecer”, ou que “alguém os estava 

perseguindo” (AMANO et al., 1982).  

Como foi discutido na seção anterior, os diferentes núcleos da amígdala e do 

hipotálamo parecem ser necessários para a construção da resposta de medo, dado 

que danos nesses núcleos inibem comportamentos defensivos (CANTERAS et al., 

1997; MARTINEZ et al., 2011). Entretanto, estudos vem demonstrando já há algum 

tempo que a ação desses núcleos amigdalares e hipotalâmicos na geração de medo 

é, provavelmente, resultado de suas projeções para a PAG. Por exemplo, um estudo 

com gatos demonstrou que estimulação elétrica da PAG enquanto o hipotálamo 

estava lesionado era o suficiente para evocar respostas de medo, enquanto o reverso 

não era o caso (SKULTETY, 1963). Outro estudo com ratos que tiveram o telencéfalo 

removido (o que incluiu grande porção da amígdala) mostrou que estimulação química 

da PAG também era o suficiente para evocar respostas de medo (TOMAZ et al., 1987). 

Ou seja, enquanto danos na PAG inibem respostas defensivas, estimulações da PAG 

são o suficiente para produzir tais respostas mesmo que os outros núcleos do circuito 

do medo (amígdala e hipotálamo) estejam danificados. Esse conjunto de estudos 

indica que a PAG é um sítio neuroanatômico necessário e suficiente para a geração 



 

do estado de medo. No entanto, acredita-se que pelo menos parte do efeito da PAG 

na geração de respostas de defesa dependa de projeções ascendentes. Isto foi 

mostrado no estudo realizado por Kim et al. (2013) em que danos na amígdala 

basolateral impedem a formação de respostas de medo geradas por estimulação da 

PAG em ratos forrageando.  

Adicionalmente, no começo da década de 90, a PAG começou a ser 

reconhecida como uma estrutura não homogênea, organizada longitudinalmente em 

quatro colunas: dorsomedial (dmPAG), dorsolateral (dlPAG), lateral (lPAG) e 

ventrolateral (vlPAG) (CARRIVE, 1993; BANDLER; SHIPLEY, 1994), como 

demonstrado na Figura 2. É importante ressaltar que essa descoberta foi feita não só 

com base em diferenças anatômicas e histoquímicas, mas também diferenças 

funcionais. Por exemplo, estimulações na lPAG produziam respostas de fuga, 

enquanto estimulações na vlPAG produziam respostas de congelamento motor 

(BANDLER; SHIPLEY, 1994). A partir dessas observações, novos estudos indicaram 

que as diferentes colunas da PAG estariam associadas com respostas a diferentes 

tipos de ameaça – expor ratos ao odor de um predador ou ao próprio predador ativa 

marcadamente células da região dorsal da PAG (dPAG), que incluiu tanto dlPAG 

como dmPAG (CEZARIO et al., 2008; SUKIKARA et al., 2010), enquanto que lesões 

nesta mesma região inibem respostas de medo induzidas pelo predador (RUFINO, 

2015). De maneira similar, lesões na região ventral da PAG inibem respostas de medo 

a um contexto previamente associado com uma experiência dolorosa, como choque 

nas patas (VIANNA et al., 2001a). Em função desses e de outros resultados, Gross e 

Canteras (2012) propuseram que a dPAG estaria associada com medo a predadores 

e coespecíficos, enquanto a região ventrolateral estaria associada a medo de 

estímulos dolorosos, ressaltando que o medo em animais não-humanos é observado 

através da apresentação dos comportamentos de defesa. 

A dPAG é o foco deste trabalho justamente por seu papel como importante 

centro de resposta do medo ao predador, recebendo projeções dos diversos núcleos 

hipotalâmicos previamente citados (o AHN, dmVMH e PMd). Uma importante questão 

que emergiu com os estudos da dPAG é se, devido a sua posição anatômica 

estratégica no tronco cerebral, este sítio neuroanatômico coordenava diretamente a 

formação dos comportamentos defensivos. Cezario et al. (2008) verificaram 

histologicamente que (i) ratos expostos a um ambiente onde encontraram um 

predador apresentavam maior atividade celular na dPAG e expressavam o 



 

comportamento defensivo de avaliação de risco, e (ii) ratos em contato com o 

predador apresentavam atividade celular na dPAG ainda maior que em (i), e isso 

estava associado com o comportamento defensivo de congelamento. Bittencourt et 

al. (2004), por sua vez, associaram diferentes níveis de ativação elétrica da dPAG 

com a apresentação de uma hierarquia de respostas de medo, descritas da menor 

ativação para a maior: protrusão dos globos oculares, congelamento motor e, 

finalmente, comportamentos de fuga. 

 

 Devido a esses e outros resultados da literatura, este projeto buscou investigar 

se havia uma correlação direta entre mudança de atividade celular e apresentação de 

comportamento de defesa apresentado na região dorsal da PAG. Para isso utilizamos 

a técnica de registro extracelular multi-unitário, que permite verificar a atividade 

celular simultânea de múltiplos neurônios em uma dada região, em tempo real, 

enquanto o animal atua livremente (BUZSÁKI, 2004). Quando o animal sendo 

registrado é colocado diante de um novo estímulo ou produz algum comportamento, 

esta técnica permite observar correlações entre a apresentação desse estímulo ou 

comportamento com a atividade celular de grupos de neurônios. 

 No começo da obtenção de registros da dPAG, foram também registradas 

algumas células das camadas intermediárias e profundas do colículo superior (i/dlSC) 

devido à proximidade anatômica entre estes sítios. A fim de aproveitar os dados 

obtidos nesses registros, decidimos criar um grupo de coleta também dessa região, 

além do grupo da dPAG. Com isso podemos comparar a atividade celular de duas 

áreas distintas do tronco cerebral diante de um paradigma de medo ao predador. 

Sendo assim, vale revisar brevemente o que se sabe na literatura sobre o colículo 

superior, e como ele pode estar envolvido com o circuito de medo ao predador. 

Figura 2 – Representação esquemática de cortes coronais mostrando diferentes níveis da PAG 

A coordenada antero-posterior (AP) está indicada a partir do bregma (β). Verde: dmPAG; vermelho: 
dlPAG; azul: lPAG. AQ: aqueduto cerebral; DR: núcleo dorsal da raphe; EW: núcleo Edinger-
Westphal; dm/dl/l/vl PAG: matéria cinzenta periaquedutal dorsomedial, dorsolateral, lateral, 
ventrolateral, respectivamente. Modificado de Swanson (2004). 



 

1.4 O colículo superior (SC) 

 

 O colículo superior situa-se na região dorsal do mesencéfalo dos mamíferos, 

posicionado logo acima da PAG. Ele é composto de camadas laminares que podem 

ser subdivididas de maneira mais ampla em uma região superficial, intermediária e 

profunda com base em suas características celulares (MAY, 2006). Um aspecto 

importante do SC é a aparente divisão funcional entre suas camadas: a camada 

superficial (slSC) recebe projeções diretas da retina e do córtex visual, estando 

primariamente envolvida com a detecção de estímulos visuais; já as camadas 

intermediárias e profundas (i/dlSC) recebem projeções de diversas áreas, integrando 

múltiplas informações sensoriais, incluindo informações visuais, auditivas e 

somestésicas. Dentre as funções das i/dlSC, em particular, podemos citar movimentos 

de orientação a um estímulo visual e produção de comportamentos de defesa (DEAN; 

REDGRAVE; WESTBY, 1989; SPARKS; HARTWICH-YOUNG, 1989). 

 Descobertas mais recentes enfatizam o papel das i/dlSC como organizadoras 

das respostas de medo, como por exemplo o estudo de Bittencourt et al. (2005), em 

que as i/dlSC são estimuladas eletricamente levando a apresentação de 

comportamentos defensivos associados à fuga. De fato, na descrição do circuito do 

medo feita neste trabalho, o SC apareceu como um dos elementos que envia pistas 

visuais para a LA através de um núcleo talâmico, como proposto por Wei et al. (2015). 

Wei enfatiza que esse envio é feito a partir das i/dlSC, que presumivelmente 

receberam os sinais visuais da slSC a partir da retina (DOUBELL et al., 2003). 

Notavelmente, Redgrave e Dean (1991) comentam que danos na PAG 

removem respostas de fuga induzidas por estimulação química do SC, e eles propõem 

que a PAG organizaria os comportamentos de defesa a partir de informações 

relacionadas a distância predatória transmitidas pelo SC. Esta ideia é desenvolvida 

por Fanselow (1994), que propõe que animais que reconhecem um predador distante 

respondem com a estratégia de congelamento motor, mas alteram essa estratégia 

para fuga ou luta após uma mudança no grau de proximidade em relação ao predador. 

Diferentes células do SC poderiam sinalizar esses diferentes graus de proximidade 

para a PAG. 

Além da aferência vinda da camada superficial, as i/dlSC recebem projeções 

diretas do dmVMH e do PMd e enviam projeções diretas para a dPAG (CANTERAS; 

SWANSON, 1992; CANTERAS; SIMERLY; SWANSON, 1994). Isto indica que, além 



 

do papel das i/dlSC no processamento das informações visuais da ameaça predatória, 

estas camadas também processam as informações do circuito hipotalâmico 

responsivo ao predador. Dado todas essas informações acerca das i/dlSC no circuito 

do medo, é razoável esperar uma correlação entre a atividade elétrica destas 

camadas e a presença da ameaça predatória.  

  



 

5 CONCLUSÃO  

 

 A matéria cinzenta periaquedutal dorsal (dPAG) aumenta fortemente de 

atividade durante a exposição ao predador, sendo esta atividade medida pelo número 

de células recrutadas e pela variação nas suas frequências de disparo. Este aumento 

de atividade é interpretado neste trabalho como sinalização da presença da ameaça 

predatória. Ela também aumenta de intensidade diante de outros estímulos, como 

confinamento do animal, apresentação a uma novidade ou apresentação ao contexto 

predatório. Essa variação também é interpretada como sinalização de ameaça, 

embora em nível menor. Além disso, uma porção menor das células da dPAG estão 

correlacionadas com mudança de comportamento no animal. Esta mudança é 

interpretada como um papel na organização da resposta motora, especialmente das 

respostas motoras de defesa. 

 As camadas intermediárias e profundas do colículo superior (i/dlSC) contam 

com um grupo de células que diminui consideravelmente de atividade diante do 

predador, e diminuem um pouco menos de atividade durante o contexto predatório. 

Essa diminuição é interpretada como uma inibição das i/dlSC afim de reduzir a 

captação de pistas ambientais irrelevantes para lidar com a situação de risco em 

questão. Enquanto as i/dlSC possuem correlação com a mudança comportamental do 

animal, esta correlação não parece vinculada especificamente com a organização de 

comportamentos de defesa. 
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