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RESUMO 

 

Vasquez-Matsuda V. D. (2017). Hipotermia previne alterações comportamentais 
decorrentes da anóxia neonatal, em ratos. Dissertação (Mestrado em Neurociências e 
Comportamento) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, Brasil. 
 

Uma das causas mais importantes de lesão encefálica em neonatos na atualidade é a 

anóxia neonatal. Este é um dos problemas mais graves e comuns nos serviços de 

perinatologia dos hospitais no mundo, sendo ainda pior em países subdesenvolvidos, 

devido à carência de precauções e cuidados requeridos. Há relativamente pouco tempo 

estudos têm indicado que a hipotermia promove um importante efeito neuroprotetor, 

podendo ser usada como tratamento alternativo promissor para danos causados pela 

anóxia neonatal. Porém, embora diversas pesquisas mostrem a ação neuroprotetora da 

hipotermia, não existem evidencias consistentes do seu papel preventivo em relação as 

alterações comportamentais decorrentes da anóxia neonatal. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar se a hipotermia previne alterações comportamentais decorrentes da anóxia 

neonatal, incluindo funções de memória espacial, condicionamento aversivo e ansiedade. 

Foram incluídos no estudo 91 ratos Wistar machos organizados em 4 grupos: anóxia com 

hipotermia (AH), anóxia sem hipotermia (AC), controle (para anóxia) com hipotermia (CH) 

e controle sem hipotermia (CC). O protocolo de anóxia neonatal foi iniciado 24 horas após 

o nascimento dos ratos, usando uma câmara semi-hermética saturada com nitrogênio 

gasoso. A temperatura da câmera foi mantida a 37°C e o tempo de exposição à anóxia foi 

de 25 minutos. Animais controle para anóxia foram expostos à mesma câmera, exceto pelo 

nitrogênio que foi substituído por ar. O tratamento com hipotermia foi iniciado 

imediatamente após da anóxia em uma câmara a 30°C, onde os animais permaneceram 

durante 5 horas. O tratamento controle para hipotermia envolveu o mesmo protocolo, 

exceto pela temperatura da câmera que foi mantida a 37°C. No final do período, os 

neonatos foram colocados em uma câmara aquecida a 37°C por 40 minutos até se 

recuperarem. Quando os animais atingiram 70 dias de idade foram submetidos ao 

paradigma teste-reteste no labirinto em cruz elevado, para avaliar níveis de ansiedade, 

atividade locomotora e memória aversiva. Subsequentemente, quando os animais fizeram 

75 dias, iniciou-se o teste de memória espacial no Labirinto Aquático de Morris. 

Finalmente, quando os animais atingiram 115 dias de idade, realizou-se o teste de 

condicionamento de medo ao som e ao contexto. A anóxia neonatal e a hipotermia não 

interferiram nos níveis de ansiedade no Labirinto em cruz elevado. Porém, a hipotermia 

aumentou a atividade locomotora e comportamentos de avaliação de risco. Os resultados 

obtidos no Labirinto Aquático de Morris indicam que a hipotermia previne prejuízos na 

memória espacial induzidos pela anóxia neonatal. Finalmente, a anóxia neonatal reduziu a 

taxa de extinção de memória aversivas, efeito que foi prevenido pela hipotermia. No 

conjunto, esses resultados mostram, por um lado, que a hipotermia previne alterações da 

memória espacial e de medo condicionado. Por outro lado, eles mostram que a hipotermia 

induz aumento da atividade locomotora e de comportamentos de avaliação de risco em 

ratos.  

Palavras-chave: Hipotermia, anóxia neonatal, comportamento, memória, ansiedade, 

condicionamento aversivo.  
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ABSTRACT 

 

Vasquez-Matsuda V. D. (2017). Hypothermia prevents neonatal anoxia-induced behavioral 
changes, in rats. Master Dissertation (Masters in   Neuroscience and   Behavior) – 
Psychology Institute, University of São Paulo, Brazil. 
 

Neonatal anoxia is one of the main causes of brain injury in newborns. This is among the 

most serious problems in many hospitals around the world and is even worse in 

developing countries due to the lack of required precautions and care. Recent studies have 

indicated that hypothermia promotes important neuroprotective effects. Thus, it could 

constitute a promising alternative treatment to dysfunctions caused by neonatal anoxia. 

Although there have been studies demonstrating that hypothermia promotes 

neuroprotection following neonatal anoxia, there is no solid evidence showing to which 

extent this neuroprotection prevents behavioral changes. This study aimed at evaluating 

to which extent behavioral changes induced by neonatal anoxia are prevented by 

hypothermia, focusing on anxiety, spatial memory and fear conditioning, in rats. The study 

included 91 male Wistar rats organized in 4 groups: anoxia with hypothermia (AH), anoxia 

without hypothermia (AC), control (for anoxia) with hypothermia (CH) and control 

without hypothermia (CC). Neonatal anoxia protocol started 24 hours after birth, using a 

semi-hermetic chamber saturated with nitrogen gas. The chamber temperature was 

maintained at 37°C and the time of exposure to anoxic conditions was 25 minutes. 

Hypothermia treatment started immediately after the anoxia protocol, within a chamber 

at 30°C, where the newborns remained for 5 hours. At the end of this period, newborns 

were transferred to a chamber at 37°C for 40 minutes until its recovery. Control treatment 

for anoxia involved the same protocol except for the nitrogen that was substituted for air. 

Control treatment for hypothermia involved to maintain the subjects in the same chamber 

at 37°C for 5 hours. When the animals were 70 days old, they were subjected to the 

elevated plus maze, in order to evaluate their anxiety, locomotor activity and aversive 

memory. Subsequently, when the animals were 75 days old, their spatial memory was 

evaluated in the Morris’ Water Maze. Finally, when the animals were 115 days old, they 

were subjected to an auditory and contextual fear conditioning task. Neonatal anoxia did 

not interfere with anxiety as evaluated in the elevated plus maze. In contrast, hypothermia 

by itself increased risk assessment behavior in the elevated plus maze. Performance in the 

Morris’ water maze task indicated that hypothermia prevents anoxia-induced disruption 

of spatial memory. Extinction of both auditory and contextual fear conditioning were 

slowed by anoxia, and this effect was prevented by hypothermia treatment. Therefore, the 

present experiments show that hypothermia prevents anoxia-induced (1) disruption of 

spatial memory and (2) slowing of extinction of fear conditioning; however, by itself, 

hypothermia increases risk assessment, in rats. 

Keywords: Hypothermia, neonatal anoxia, behavior, memory, anxiety, fear conditioning. 
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RESUMEN 

 

Vasquez-Matsuda V. D. (2017). Hipotermia previene alteraçiones comportamentales 
subsecuentes de la anóxia neonatal, en ratas. Disertación de Maestría (Maestría en 
Neurociencias y Comportamiento) – Instituto de Psicología, Universidad de Sao Paulo.  
 

Una de las causas más importantes de lesión encefálica en neonatos es producida por 

anoxia neonatal. Este es uno de los problemas más graves y comunes en servicios de 

perinatología de hospitales en el mundo, siendo aún peor en países subdesarrollados 

debido a la carencia de precauciones y cuidados requeridos. Hace poco tiempo, estudios 

han señalado que la hipotermia promueve un efecto neuroprotector, pudiendo ser 

utilizada como un promisorio tratamiento alternativo para daños causados por anoxia 

neonatal. Sin embargo, aunque diversas investigaciones muestren la acción 

neuroprotectora de la hipotermia, no existen evidencias consistentes de su papel 

preventivo en relación a las alteraciones comportamentales subsecuentes a la anóxia 

neonatal. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la hipotermia previene las alteraciones 

comportamentales subsecuentes a la anóxia neonatal, incluyendo funciones de memoria 

espacial, condicionamiento aversivo y ansiedad. Fueron incluidas 91 ratas Wistar macho 

organizados en 4 grupos: anoxia con hipotermia (AH), anoxia sin hipotermia (AC), control 

(para anóxia) con hipotermia (CH) y control sin hipotermia (CC). El protocolo de anoxia 

neonatal fue iniciado 24 horas después del nacimiento de las ratas, usando una cámara 

semi-hermética saturada con nitrógeno gaseoso. La temperatura de la cámara fue 

mantenida a 37°C y el tiempo de exposición a la anóxia fue de 25 minutos. Los animales 

control para la anóxia fueron expuestos a la misma cámara, excepto por el nitrógeno que 

fue substituido por aire. El tratamiento con hipotermia fue realizado inmediatamente 

después de la anoxia en una cámara a 30°C, donde los animales permanecieron durante 5 

horas. El tratamiento control para hipotermia envolvió el mismo protocolo, excepto por la 

temperatura de la cámara que fue mantenida a 37°C. Al final del periodo, los neonatos 

fueron colocados en una cámara precalentada a 37°C por 40 minutos hasta recuperarse. 

Cuando los animales cumplieron 70 días de edad fueron sometidos al paradigma test-

retest en el Laberinto en cruz elevado, para evaluar niveles de ansiedad, actividad 

locomotora y memoria aversiva. Subsecuentemente, cuando los animales tuvieron 75 días, 

se inició el test de memoria espacial en el Laberinto Acuático de Morris. Finalmente, a los 

115 días, se realizó el test de condicionamiento de miedo al sonido y al contexto. Anóxia 

neonatal e hipotermia no interfieren en niveles de ansiedad en el Laberinto en cruz 

elevado. Sin embargo, la hipotermia aumentó la actividad locomotora y el comportamiento 

de evaluación de riesgo. Los resultados obtenidos en el Laberinto Acuático de Morris 

indican que la hipotermia previene perjuicios en la memoria espacial inducidos por anóxia 

neonatal. Finalmente, la anóxia neonatal redujo la tasa de extinción de memorias 

aversivas, efecto que fue prevenido por la hipotermia. En conjunto, estos resultados 

muestran, por un lado, que la hipotermia previene alteraciones en la memoria espacial y 

del miedo condicionado. Por otro lado, muestran que induce el aumento de la actividad 

locomotora y de comportamientos de evaluación de riesgo en ratas. 

Palabras clave: Hipotermia, anoxia neonatal, comportamiento, memoria, ansiedad, 

condicionamiento aversivo. 
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I. Introdução 

 

I.1 Anóxia Neonatal 

 

A anóxia é comumente descrita como a redução dos níveis de oxigênio no ambiente 

tendendo a zero. Dez por cento dos neonatos afetados por anóxia morrem no 

período pós-natal e 30% sobrevivem com incapacidades neurológicas (Shankaran, 

2009). A anóxia foi descrita inicialmente em casos de pacientes isolados, onde se 

observou perda neuronal e gliose na formação reticular (Leech et al, 1977). Ela 

também contribui para o aumento da taxa de mortalidade infantil (Drage et al., 

1964).  

O encéfalo de mamíferos é extremamente sensível a reduções no suprimento de 

oxigênio; esta vulnerabilidade deve-se a seu alto consumo energético, que não 

pode ser comprometido (Lutz & Prentice, 2002). As mudanças geradas pela anóxia 

não raro acarretam em lesão ou morte das células mais vulneráveis do sistema 

nervoso central (Takada, 2011), primariamente localizadas no hipocampo, área 

envolvida em funções cognitivas como o aprendizado e a memória (Loidl et al., 

2000). A prematuridade é um dos principais fatores de risco para a anóxia ao 

nascimento (Gluckman et al., 2001). Ratos nascem em um estágio de maturação 

encefálica que é comparável ao final do segundo trimestre em humanos. Desta 

forma, o nível de desenvolvimento encefálico de um rato com dez dias de vida pós-

natal aproxima-se ao estágio de desenvolvimento do humano recém-nascido 

(Semple et al., 2013; Dobbing, 1971) e os humanos prematuros estariam em 

estágio de desenvolvimento encefálico correspondente a ratos neonatos. Por estas 

razões, estes animais vêm sendo utilizados como modelo animal para estudos 

envolvendo anóxia.   

No presente projeto, optou-se pela utilização do modelo de anóxia neonatal no 

qual ratos neonatos com aproximadamente 30 horas de vida são colocados em 

uma câmara contendo 100% de nitrogênio, durante 25 minutos (Takada et al, 

2015; Laviola et al., 2004; Nakazawa et al., 2004; Rogalska et al., 2004). Esse 

modelo animal tenta simular o insulto anóxico que acomete o prematuro com 
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cerca de 24 semanas, não é invasivo e possui menos variáveis de estresse (Takada, 

2011). Além disso, este modelo animal de anóxia vem sendo extensamente 

utilizado, sendo sua efetividade comprovada (Takada et al., 2011, 2015, 2016).  

Diversos estudos têm mostrado que esse modelo de anóxia neonatal leva a 

diferentes tipos e estágios de degeneração neuronal na formação hipocampal 

(Dell’Anna et al., 1991; Takada, 2016). Além disso, esse modelo de anóxia neonatal 

causa prejuízos cognitivos duradouros na memória de referência espacial (Takada 

et al., 2015). Embora seja largamente descrito na literatura o efeito prejudicial da 

anóxia ao nível neurológico, ainda há um déficit no conhecimento sobre os efeitos 

comportamentais subsequentes, especificamente na memória, e em possíveis 

tratamentos para reverter aquele quadro.  Nesse contexto, o presente estudo 

fornece informações suficientes para complementar as investigações iniciais, 

solidificando o arcabouço teórico prévio e proporcionando um avanço na obtenção 

de uma solução para este grave problema. 

 

 

I.2 Memória Espacial 

 

A memória vem sendo definida como a capacidade que os animais apresentam 

para modular seu comportamento de acordo com experiências prévias (Xavier, 

1993). Em termos práticos, a memória é a expressão de que a aprendizagem 

ocorreu. Assim, os processos de memória e aprendizagem são difíceis de estudar 

separadamente. Para a investigação da memória em roedores, diferentes tipos de 

tarefas comportamentais vêm sendo utilizadas. Dentre estas tarefas de 

aprendizagem, o labirinto aquático, introduzido por Richard Morris (1984), é 

atualmente uma das mais utilizadas nos estudos sobre a neurobiologia da memória 

espacial (Garthe & Kempermann, 2013). Este labirinto é intensamente utilizado em 

pesquisas sobre as capacidades de orientação espacial em roedores, sobre a 

retenção dessas informações no sistema nervoso por períodos variáveis de tempo, 

bem como na investigação dos mecanismos neurais subjacentes a essas 

capacidades (Dong et al., 2013; Miyoshi et al., 2012; Xavier et al., 1999).  
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Estudos envolvendo o labirinto aquático de Morris têm mostrado que a asfixia 

perinatal (PA) produz déficits na memória de referência espacial em ratos 

(Galeano et al., 2011).  Durante a fase de aquisição da tarefa de memória de 

referência, ratos expostos a PA mostram um prejuízo na aprendizagem espacial, 

com latências e comprimentos de trajeto mais longos no primeiro e terceiro dia de 

treinamento. Além disso, no caso da hipóxia-isquemia (HI), Karalis (2011) mostrou 

que o grupo HI tem uma velocidade de natação significantemente mais lenta do 

que o grupo controle. Esses estudos indicam que as lesões hipocampais induzidas 

por hipóxia ou asfixia perinatal desempenham um papel importante na 

aprendizagem. Finalmente, no modelo de anóxia neonatal testado por Takada et al. 

(2015) os indivíduos exibiram latências e comprimentos de trajeto 

significativamente mais longos em comparação com os controles correspondentes, 

na avaliação da memória de referência espacial. Em contraste, não houve 

diferenças significantes entre as velocidades de natação dos indivíduos expostos à 

anóxia e os controles, indicando assim, que as diferenças relatadas acima não estão 

relacionadas com prejuízos motores. 

 

 

I.3 Ansiedade e Medo 

 

Nos modelos etologicamente fundamentados, estímulos desencadeiam respostas 

incondicionadas de medo, frente a situações e/ou estímulos que são naturalmente 

aversivos como, por exemplo, lugares novos ou intensamente iluminados, 

podendo-se citar dentre estes modelos o labirinto em cruz elevado no qual utiliza-

se a percentagem de tempo e o número de entradas nos braços abertos como 

medidas indiretas da ansiedade, o número de entradas nos braços fechados como 

medida da atividade locomotora e o tempo de permanência no quadrado central 

como expressão do comportamento de avaliação de risco. Atualmente, o labirinto 

em cruz elevado figura entre os modelos animais de ansiedade mais utilizados para 

o estudo experimental de drogas ansiolíticas. Desenvolvido por Handley e Mithani 

em 1984 e posteriormente validado farmacologica, fisiológica e 

comportamentalmente por Pellow et al. no ano 1985, o modelo explora o conflito 

entre a tendência natural de roedores de explorar ambientes novos e a aversão e o 
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medo natural que ratos apresentam a altura e espaços abertos. Outro método 

bastante conveniente e sensível é o tempo de congelamento, utilizado para o 

estudo de medo condicionado ao contexto e ao som (Bouton & Bolles, 1980; Kumar 

et al., 2013; Onishi & Xavier, 2010). 

Estudos recentes mostram que a percentagem de tempo nos braços abertos e no 

centro do labirinto é maior em ratos HI de 60 dias de idade em comparação aos 

ratos do grupo controle (Sanches et al., 2013). Além disso, a percentagem de 

entradas nos braços abertos foi maior no grupo HI em relação ao grupo controle, 

mostrando assim diferenças significantes na medida da ansiedade e hiperatividade 

em ratos com o insulto. Além disso, nas pesquisas feitas por Jun-Ming (2009; 2013) 

mostrou-se um forte efeito ansiogênico da HI, produzindo principalmente um dano 

no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e na expressão do hormônio liberador 

de corticotropina (CRH) em ninhadas cujas mães sofreram hipóxia gestacional. Já 

na pesquisa desenvolvida por Ming-Yan (2012), grupos de ratos com hipóxia 

perinatal leve e severa apresentaram níveis baixos de ansiedade em comparação 

com o grupo controle indicando assim o efeito ansiolítico em ratos jovens (14-28 

dias).  

Testes de medo condicionado em camundongos mostram uma falha na formação 

de memórias depois de um intervalo de 4 horas da hipóxia (Chiu et al., 2012). 

Nessa pesquisa, os resultados nas tarefas de medo condicionado ao contexto e à luz 

demostraram que os camundongos não conseguem lembrar o contexto nem a luz 

depois do treino, mesmo após de 52 horas da reoxigenação. No estudo feito por 

Venerosi (2006) os resultados não mostraram diferenças significantes nas provas 

de condicionamento aversivo ao som e ao contexto em ratos machos de 180 dias 

de idade que foram submetidos à hipóxia neonatal. Porém, o estudo de Golanski e 

colaboradores (2001) mostrou diferenças significantes no medo condicionado ao 

contexto em ratos machos submetidos a anóxia de 9-10 ou 17-18 dias de idade, 

mas não conseguiu se evidenciar resultados significantes no caso das fêmeas.  

 

De acordo com Gray (1982) o hipocampo, uma das principais regiões nervosas 

afetadas pela anóxia, funciona como um comparador que avalia estímulos atuais e 
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estímulos esperados ativando, em situações aversivas, respostas comportamentais 

de medo e estresse. Os animais que apresentam o hipocampo lesado deixam de 

reconhecer o estímulo estressor como ameaçador, aumentando, assim, sua 

atividade exploratória, não somente em situações aversivas (no caso dos braços 

abertos no labirinto em cruz elevado), como também após exposição prévia a um 

estímulo estressante, por exemplo, a imobilização (Andrade & Graeff, 2001). De 

fato, existem fortes evidências de que o hipocampo está envolvido na 

aprendizagem das características contextuais em que o condicionamento ocorre 

(Fanselow, 2000; Maren & Holt, 2000). As lesões no hipocampo, tanto eletrolítica 

quanto neuroquímica, levam a diminuição no condicionamento contextual de 

medo (Fanselow, 2000).  

No presente, a literatura não demostra conclusivamente o efeito deletério da 

anóxia sobre fenômenos comportamentais como o medo condicionado e a 

ansiedade. Embora haja pesquisas neste campo que têm obtido dados valiosos, 

ainda se carece de um arcabouço teórico sólido que permita estabelecer as bases 

de um protocolo adequado para o tratamento deste problema.  

 

 I.4 Efeito neuroprotetor da Hipotermia 

 

A hipotermia parece atenuar a lesão cerebral que se segue ao insulto anóxico em 

humanos (Drury et al., 2014; Shankaran, 2014)  e em ratos (Lin et al., 2014; Loidl 

et al., 2000; Stojanović et al., 2012). Estudos recentes mostram uma aparente 

associação entre a inibição da perda neuronal no hipocampo pela hipotermia e a 

diminuição de astrócitos e liberação de citocinas inflamatórias após a hipóxia-

isquemia no cérebro de ratos em desenvolvimento (Xiong et al., 2009). 

Adicionalmente, os estudos comportamentais feitos por Loidl (2000) mostram que 

a hipotermia corrige a atividade dos ratos submetidos à asfixia perinatal (PA) no 

campo aberto. Este estudo avaliou a velocidade e distância de deslocamento 

obtendo diferenças significativas entre os grupos de PA severa e o grupo 

PA+hipotermia.  

Estudos no labirinto aquático de Morris revelaram que os ratos com lesão cirúrgica 

no encéfalo e hipotermia realizam o teste significantemente mais rápido em 
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relação a ratos com lesão cirúrgica e normotermia (Dixon et al., 1998) mostrando 

que a hipotermia pode fornecer proteção contra déficits motores e de memória 

espacial após de uma lesão cortical. No entanto, até agora não existem estudos 

conclusivos que avaliem o efeito da hipotermia na memória operacional, nem o 

papel da neuroproteção em relação com o medo condicionado ao contexto ou ao 

medo condicionado ao som em ratos.  

A patogênese da anóxia parece envolver três etapas. A fase de reperfusão, no caso 

dos insultos isquêmicos e imediata re-circulação encefálica, onde o metabolismo 

energético celular é restaurado em cerca de 30 minutos, com reversão da 

despolarização neuronal aguda induzida pela anóxia. Em seguida, acontece a fase 

latente, onde inicia-se uma cascata bioquímica intracelular que pode levar à lesão 

neuronal (Jensen et al., 2003; Volpe, 2001). Finalmente, o processo evolui para 

uma fase de deterioração secundária com convulsões, edema citotóxico e acúmulo 

de citocinas excitotóxicas extracelulares, falhas do metabolismo oxidativo e morte 

celular (Gunn, 2000; Johnston et al., 2011; Perlman, 2006). Assim, parece razoável 

pensar que o tratamento envolvendo hipotermia tenha início o mais rapidamente 

possível na fase latente, antes do início da deterioração secundária e depois de 

reiniciada a circulação encefálica (Drury et al., 2010). 

A duração da hipotermia é um fator importante para a neuroproteção. Se o tempo 

de duração for curto (0,5-3 horas) após o insulto, a hipotermia exibirá um efeito 

neuroprotetor moderado. Isto se pode melhorar aumentando a duração do 

tratamento (Legido et al., 2007). Outro fator importante é o intervalo de tempo 

após o insulto. No caso da hipóxia-isquemia, se a hipotermia começa 

imediatamente nos primeiros 15 minutos após o insulto, o efeito é reversível com a 

redução da temperatura corpórea entre 1 a 3 °C (hipotermia leve). No entanto, a 

proteção é perdida se a hipotermia é atrasada até 30 minutos no caso de humanos 

(Legido et al., 2007). Por outro lado, a continuação da hipotermia durante as fases 

latente e secundária (hipotermia prolongada por 72 horas após hipóxia-isquemia) 

produz melhor neuroproteção mesmo que o seu início seja atrasado até 6 horas 

após o insulto (Drury et al., 2014).  
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O grau de hipotermia também influência seu efeito neuroprotector. Isto é, uma 

diminuição moderada da temperatura corpórea, entre 4 a 6 °C, é mais eficaz do que 

uma diminuição ligeira, entre 1 e 3 °C, enquanto que a hipotermia profunda 

(diminuição da temperatura corpórea, entre 15 a 20 °C) pode produzir efeitos 

colaterais significantes (Hallberg et al., 2009), como parada respiratória, dando 

origem assim, a um novo processo de anóxia (Tattersall & Milsom, 2003).  

Ainda não se sabe a temperatura ótima para promover o máximo de preservação 

após o insulto anóxico-isquêmico, mas fica claro que o grau de hipotermia deve ser 

moderado e o tempo de tratamento deve superar 3 horas. Adicionalmente, o 

tratamento deve ser efetuado imediatamente após o insulto. 

Os mecanismos neuroprotetores da hipotermia são múltiplos. Ela (1) reduz o 

consumo de oxigênio encefálico, (2) retarda a diminuição de fosfocreatina/fósforo 

inorgânico (PCr / Pi), (3) suprime a atividade citotóxica dos aminoácidos 

excitatórios, (4) inibe a atividade da óxido nítrico sintetase, (5) reduz os níveis de 

interleucina-1 beta, (6) diminui a liberação de citocinas tóxicas pela microglia/glia, 

(7) suprime a atividade dos radicais livres, (8) suprime a apoptose e (9) diminui a 

permeabilidade da barreira hemato-encefálica, a pressão intracraniana e o edema 

cerebral (Gunn & Thoresen, 2006; Xiong et al, 2009). Adicionalmente, a hipotermia 

após asfixia perinatal, reduz a mortalidade (Shankaran, 2014) e seu uso, 

experimental e clínico, aumenta a taxa de sobrevivência e proteção do cérebro 

contra o desenvolvimento de lesões morfológicas e neuroquímicas (Drury et al., 

2014; Loidl et al., 2000). 

 

II. Objetivos 

 

II.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste estudo é avaliar as alterações comportamentais 

decorrentes da anóxia neonatal e se a hipotermia previne essas alterações, 

considerando diferentes funções de memória espacial, memória de medo 

condicionado e ansiedade em ratos Wistar. 
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II.2 Metas específicas 

 

Os objetivos específicos do presente estudo incluem: 

 

1 – Avaliar os efeitos da anóxia neonatal na ansiedade de ratos Wistar adultos, por 

meio do labirinto em cruz elevado, e se a hipotermia previne essas alterações; 

2 – Avaliar os efeitos da anóxia neonatal na memória operacional espacial com 

diferentes intervalos entre as tentativas (zero, dez e trinta minutos), no 

labirinto aquático de Morris, em ratos Wistar adultos, e se a hipotermia 

previne essas alterações; 

3 - Avaliar a possível ocorrência de alterações sensoriais nos animais submetidos a 

anóxia neonatal no labirinto aquático com plataforma visível, em grupos de 

ratos Wistar adultos, e se a hipotermia previne essas alterações; 

4 - Avaliar os efeitos da anóxia neonatal na memória de referência espacial, no 

labirinto aquático de Morris em ratos Wistar adultos, e se a hipotermia 

previne essas alterações; 

5 – Avaliar os efeitos da anóxia neonatal na aquisição do medo condicionado ao 

som e ao contexto, em grupos de ratos Wistar adultos, e se a hipotermia 

previne essas alterações. 

 

 

III. Material e métodos. 

 

Para o procedimento experimental foram utilizados 91 ratos albinos (Rattus 

norvegicus, linhagem Wistar), machos, neonatos (aproximadamente 30 horas de 

vida, pesando de 6 a 8 g), criados no biotério do Instituto de Biociências da USP, 

com temperatura constante (23 ºC ± 1°C), ciclo claro/escuro de 12:12h, início do 

claro às 7:00h, e água e comida ad libtum.  Os animais foram organizados em 4 

grupos: anóxia sem hipotermia (AC: n=21), anóxia com hipotermia (AH: n=23), 

controle (para anóxia) com hipotermia (CH: n=23) e controle (para anóxia) sem 

hipotermia (CC: n=24). Todos os procedimentos e cuidados com os animais estão 

em acordo com as normas nacionais e internacionais de uso de animais em 
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pesquisa, e foram apreciados e aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisas com 

animais, do IBUSP. 

III.1 Condições experimentais e metodologia para a anóxia neonatal 

 

Para a exposição dos animais à anóxia neonatal, se utilizou uma câmara semi-

hermética de policarbonato (31,0 × 14,0 × 19,5 cm), com entrada e saída de gás, 

acoplada a manômetro, fluxímetro e a cilindro de nitrogênio gasoso. A temperatura 

da câmara foi mantida entre 35° e 37° C através da imersão parcial da mesma em 

água aquecida por resistência elétrica. Para a anóxia, saturou-se completamente a 

câmara com nitrogênio 100% a um fluxo de 3L/minuto e pressão de 101,7 kPa. Os 

animais de 30 horas de vida permaneceram na câmara durante 25 minutos nestas 

condições, parâmetro este que garante a ocorrência de anóxia prolongada, porém, 

sem a morte dos neonatos. O grupo controle foi exposto às mesmas condições 

experimentais. No entanto, ao invés de fluxo de nitrogênio estes animais foram 

expostos a fluxo de ar ambiente (Takada et al., 2010).  

 

III.2 Condições experimentais e metodologia para a hipotermia 

 

A hipotermia foi produzida pela exposição dos animais a uma câmara resfriada a 

30°C onde foram depositados os ratos recém-nascidos. A duração da hipotermia foi 

de 5 horas, e ocorreu imediatamente após a retirada da câmara de indução de 

anóxia (Sabir et al., 2012). Ao final das 5 horas de exposição à hipotermia os 

filhotes foram transferidos para uma câmara aquecida a 37°C, onde estiveram ao 

longo de 40 min. Após a recuperação dos animais (evidenciada pela coloração, 

respiração e movimentação ativa), eles foram devolvidos para suas mães com 

quem permaneceram até o desmame (21 dias). Posteriormente, foram mantidos 

em caixas de polietileno (medindo 40 x 33 x 16 cm) forradas com maravalha 

(serragem), 4 ratos por gaiola até o final do procedimento experimental. 
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III.3 Testes comportamentais  

 

III.3.1 Ansiedade - Labirinto em cruz elevado 

 

O labirinto em cruz elevado, construído com acrílico branco, tem braços que 

medem 50 cm de comprimento e 10 cm de largura, sendo dois deles, opostos pelo 

centro, com paredes laterais de 40 cm de altura, denominados braços fechados, e 

dois deles, também opostos pelo centro, com paredes de um cm de altura, 

denominados braços abertos. Os animais com 60 dias de vida foram 

individualmente colocados no centro do labirinto, podendo percorrê-lo livremente 

ao longo de duas sessões de cinco minutos cada com um intervalo de 5 minutos 

entre elas. O programa computacional X-Plo-Rat permitiu registrar o número de 

entradas nos braços abertos e fechados, o número de vezes que o animal passa 

pelo centro do labirinto, o tempo de permanência nos braços abertos, fechados e 

no centro do labirinto. Ao término da primeira sessão e entre as sessões o labirinto 

foi limpo com solução de álcool a 10%, para minimizar a interferência de odores 

eventualmente deixados pelos animais.  

 

III.3.2 Memória espacial - Labirinto aquático de Morris 

 

O labirinto aquático de Morris permitiu avaliar a memória de referência e a 

memória operacional, ambas espaciais. Quando os animais estavam com 65 dias de 

idade, foi iniciado o teste para avaliar a memória de referência espacial. A 

plataforma foi mantida em uma única localização, em todas as tentativas e durante 

todos os dias de treinamento. Cada animal foi submetido ao treinamento 

envolvendo quatro tentativas por dia, durante dez dias; o intervalo de tempo entre 

as tentativas foi de dez minutos. O ponto de onde os animais foram liberados na 

piscina variou a cada dia e a cada tentativa, numa ordem aleatória e balanceada 

para não enviesar a busca espacial do animal. Desta forma, o animal aprendeu a 

localização espacial independentemente do ponto inicial onde foi liberado, 

formando um mapa cognitivo espacial. 

 

No dia 11 de começado o treinamento, foi realizado o Probe teste. Esta tarefa no 

labirinto aquático de Morris permite avaliar a memória de referência espacial e 
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também a flexibilidade comportamental dos indivíduos. O teste consiste em 

colocar o indivíduo na piscina sem a plataforma, partindo de qualquer ponto 

aleatório nas bordas dela, por 3 minutos e deixa-lo nadar livremente. Avalia-se o 

direcionamento do comportamento do animal na piscina e a relação deste 

direcionamento com experiências anteriores do animal em relação a busca pela 

plataforma. 

 

A tendência do rato para permanecer perto do local onde a plataforma de escape 

ficou durante as sessões previas é também uma medida de memória espacial da 

localização da plataforma (Markowska et al. 1993). Em vista que o indivíduo 

passou inicialmente pelas 10 sessões de treino da tarefa anterior, é razoável supor 

que o local onde a plataforma ficou durante esse tempo será o mais procurado, 

pelo menos inicialmente. O teste é dividido em 3 blocos de 1 minuto para avaliar a 

insistência ou adoção de novas estratégias de busca, quando o animal percebe que 

não há plataforma na piscina no local anteriormente reforçado.   

 

Durante os testes com a plataforma, a estratégia ideal é ir para a localização do 

objetivo e escapar na plataforma. Entretanto, durante o probe teste, a plataforma 

de escape não está presente em nenhum lugar da piscina. Os animais desconhecem 

esse informação. Assim, depois de uma busca inicial no local inicialmente 

reforçado, passam a buscar a plataforma em outros setores da piscina, passando a 

evitar o local anteriormente reforçado e que não contém mais a plataforma. Em 

qualquer caso, o probe test torna-se um ensaio de extinção com contingências que 

são diferentes daquelas para o teste com a plataforma (Markowska et al. 1993). 

 

Quando os animais alcançaram 80 dias de idade, foi iniciado o teste para avaliar a 

memória operacional espacial com intervalo entre as tentativas (ITIs) de dez 

minutos. Posteriormente, o ITI foi modificado para 30 minutos e finalmente a zero 

minutos. No teste de memória operacional se manipulou o intervalo entre as 

tentativas com o intuito de avaliar a extensão de eventuais prejuízos na memória 

operacional. A variação do ITI é fundamental para testar se o animal pode reter a 

nova informação aprendida por períodos de tempo prolongados, ou apenas por 
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períodos curtos. No presente caso, por exemplo, pode-se evidenciar se a 

informação espacial pode ser mantida por 30 minutos e também por zero minutos.  

A localização da plataforma variou a cada dia de teste. Na primeira tentativa, os 

animais desconhecem a localização da plataforma encontrando-a por 

escaneamento e busca. Desta forma, a informação obtida pode ser utilizada nas 

demais tentativas, desde que os animais sejam capazes de reter essa informação na 

memória operacional.  Cada animal foi submetido ao treinamento fazendo três 

tentativas por dia. Durante seis dias o intervalo foi de dez minutos. Após o sexto 

dia, o intervalo passou para trinta minutos por quatro dias e posteriormente para 

zero minutos durante quatro dias. 

 

No dia 103 foi feito o teste com a plataforma visível. Os animais foram submetidos 

ao treinamento envolvendo três tentativas por dia, durante três dias de testes. A 

plataforma variou de localização a cada tentativa para forçar o uso de uma 

estratégia de guiamento pela pista visual e prevenir o uso de estratégias espaciais. 

O objetivo do teste foi avaliar eventuais alterações motoras e/ou perceptuais 

mostrando que o rato se guia pelo seu sistema sensorial-motor e não pelo 

conhecimento prévio da localização da plataforma. 

 

Uma câmera de vídeo foi posicionada aproximadamente a 180 cm acima do centro 

da piscina, conectada a um microcomputador, onde foi possível registrar e 

armazenar numericamente todos os dados referentes à trajetória dos animais 

dentro da piscina. O programa Ethovision permitiu calcular diferentes parâmetros, 

incluindo (1) a latência -  o tempo decorrido desde a liberação do animal na piscina 

até que ele encontre e suba na plataforma, (2) o comprimento do trajeto traçado na 

piscina e (3) a velocidade do nado. 

 

III.3.3 Condicionamento de medo ao contexto e ao som 

 

Para o teste de condicionamento aversivo foi utilizada uma caixa acrílica de 

esquiva inibitória de dimensões 30 X 28 X 40  cm. O compartimento tem duas 

paredes pretas (paredes laterais) e duas paredes brancas com figuras geométricas 

pretas e o assoalho consiste de barras de aço de 0,32 cm de diâmetro com distância 
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de cerca de 1.5 cm entre si. As barras de aço do assoalho foram conectadas a um 

gerador de choque com “scrambler”. Nas paredes do compartimento estão 

instaladas três alto falantes, os quais, quando acionadas por computador, liberam 

um som de 550 Hz e 80 dB.  

 

Foram administrados cinco pareamentos de som e choque no 107º. dia, com 

intervalos de 30 segundos entre eles. Os animais foram introduzidos diretamente 

na caixa permanecendo ali durante 2 min antes da administração dos pareamentos 

envolvendo som e choque. O som durou 5 segundos se sobrepondo ao choque no 

último segundo deste período. Após o último pareamento de som e choque, se 

aguardou 30 segundos para a retirada do animal do aparelho.  

 

III.3.3.1 Teste de medo condicionado ao contexto 

 

O mesmo aparelho utilizado no treino de condicionamento clássico aversivo 

foi utilizado no teste de medo condicionado ao contexto. O animal foi 

introduzido no mesmo compartimento de treino, onde permaneceu por um 

período de dez minutos; nenhum estímulo sonoro nem tampouco o choque 

foram apresentados ao animal. Ao fim desse período, se retirou o animal do 

aparelho experimental e foi transportado de volta à sua gaiola. As sessões 

foram gravadas em vídeo e posteriormente analisadas para se mensurar as 

respostas de congelamento,  usando o software QBasic, em dez blocos de 

um minuto cada. 

 

III.3.3.2 Teste de medo condicionado ao som 

 

 O teste foi realizado em uma sala experimental diferente ao do 

condicionamento aversivo ao contexto e em um aparelho de teste distinto, 

consistindo de um cilindro de acrílico cinza, de 40 cm de altura e 37 cm de 

diâmetro. Três alto falantes foram conectados à parede do aparelho, de 

modo que quando acionadas por computador, produziram um som idêntico 

(550 Hz, 80 dB, 5 s) ao empregado durante o treino de condicionamento 

aversivo.  
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O animal foi transportado em sua gaiola para a sala de experimentação e em 

seguida foi introduzido no aparelho, onde, após dois minutos, foram 

realizadas vinte apresentações do som, cada qual por um período de cinco 

segundos, com intervalos de 30 segundos entre eles. O animal permaneceu 

no aparelho até o término do 12º. minuto, quando então, foi retirado, 

colocado de volta em sua gaiola e transportado de volta ao biotério. Em 

nenhum momento se apresentou o choque ao animal durante este teste.  

 

A sessão foi gravada para posterior mensuração das respostas de 

congelamento ao longo de doze blocos de um minuto cada. 

 

 

IV. Análise estatística. 

 

Para o teste do labirinto em cruz elevado foi realizada a ANOVA para medidas 

repetidas para cada um dos parâmetros comportamentais relevantes, incluindo a 

percentagem de entradas nos braços abertos, a percentagem de tempo nos braços 

abertos, o número de entradas nos braços fechados e o tempo de permanência no 

quadrado central, sendo considerado o GRUPO como fator entre-sujeitos e 

SESSÕES como fator intra-sujeitos. Adicionalmente, foi realizada a ANOVA de duas 

vias com o objetivo de analisar o efeito da anóxia e da hipotermia. As sessões 

também foram consideradas como fator na análise. O teste de Fisher foi utilizado 

como teste post-hoc.  

 

No teste de memória de referência espacial, memória operacional e plataforma 

visível, foi utilizada ANOVA para medidas repetidas para cada um dos parâmetros 

mensurados, incluindo latência, comprimento do trajeto e velocidade do nado, 

porcentagem de tempo de permanência nos quadrante críticos e contadores 

críticos, tendo grupos como fator entre sujeitos, e tentativas e sessões como fatores 

intra-sujeitos. Para analisar o efeito da anóxia e hipotermia foi realizada a ANOVA 

de duas vias adicionando o fator SESSOES como repetição. Utilizou- se teste post 

hoc de Tukey-Kramer. 
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Finalmente, os dados comportamentais referentes aos testes de medo 

condicionado ao som e ao contexto também foram analisados através de uma 

ANOVA para medidas repetidas, com grupo como fator entre-sujeito e blocos como 

fator intra-sujeito. A porcentagem de tempo total em freezing e o tempo em 

freezing  em cada bloco exibidos pelos animais durante o teste foram tomados 

como variáveis dependentes. A ANOVA de duas vias foi também utilizada para 

avaliar o efeito da anóxia e hipotermia.  Utilizou-se o teste post-hoc de Duncan.  

 

Em todas as análises o p-valor é apresentado para possibilitar ao leitor uma 

reflexão sobre os resultados. P-valores menores do que 0,05 foram considerados 

significante. P-valores entre 0,05 e 0,1 foram analisados com cautela pois podem 

indicar fatores relevantes. P-valores maiores do que 0,1 foram considerados não-

significantes. 

 

 

V. Resultados. 

 

V.1 Labirinto em Cruz elevado 

 

Em relação a percentagem de tempo nos braços abertos (Figura 1A), a ANOVA 

revelou diferença significante em relação ao fator SESSÃO, e ausência de diferenças 

significantes em relação ao fator GRUPO e na interação envolvendo GRUPO x 

SESSÃO (Tabela 1).  Similarmente, em relação a percentagem de entradas nos 

braços abertos (Figura 1B), a ANOVA revelou efeito significante envolvendo o fator 

SESSÃO, e ausência de diferenças significantes envolvendo os fatores GRUPO e a 

interação GRUPO x SESSÃO (Tabela 1). Não foram observadas diferenças 

significantes no efeito “anóxia” nem “hipotermia” quando analisados na ANOVA de 

duas vias. 
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Tabela 1.  Resultados da ANOVA para medidas repetidas e os p-valores correspondentes, envolvendo os 
parâmetros coligidos no Labirinto em Cruz Elevado, em função dos fatores GRUPO, SESSÃO e interação 
GRUPO x SESSÃO. 

Variáveis 
Percentagem de 
tempo no braço 

aberto 

Percentagem de 
entradas no braço 

aberto 

Numero de entradas 
no braço fechado 

Tempo no quadrado 
central 

Grupo 
F(3, 87) = 0.50, 

p=0.68 
F(3, 87) = 1.00, 

p=0.40 
F(3, 87) = 1.27, 

p=0.29 
F(3, 87) = 2.08, 

p=0.08 

Sessão 
F(1, 87) = 32.14, 

p<0.01 
F(1, 87) = 15.54, 

p<0.01 
F(1, 87) = 3.54, 

p=0.06 
F(1, 87) = 1.89, 

p=0.17 

Grupo x 
Sessão 

F(3, 87) = 0.66, 
p=0.58 

F(3, 87) = 0.32, 
p=0.81 

F(3, 87) = 0.92, 
p=0.43 

F(3, 87) = 0.44, 
p=0.72 

Tabela 2. Resultados da ANOVA de duas vias e os p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros coligidos 
no coligidos no Labirinto em Cruz Elevado, em função dos fatores Anóxia, Hipotermia, SESSÃO, Anóxia x SESSÃO, 
Hipotermia x SESSÃO, e análises de contras. 

Variáveis 
Percentagem de 
tempo no braço 

aberto 

Percentagem de 
entradas no braço 

aberto 

Numero de entradas 
no braço fechado 

Tempo no quadrado 
central 

Anóxia 
F(1, 87) = 0.22, 

p=0.64 
F(1, 87) = 2.65, 

p=0.11 
F(1, 87) = 0.11, 

p=0.74 
F(1, 87) = 0.02, 

p=0.88 

Hipotermia 
F(1, 87) = 0.89, 

p=0.35 
F(1, 87) = 0.30, 

p=0.59 
F(1, 87) = 1.95, 

p=0.17 
F(1, 87) = 6.31,  

p<0.05 

Sessão 
F(1, 87) = 32.36,  

p<0.01 
F(1, 87) = 15.72,  

p<0.01 
F(1, 87) = 3.34, 

p=0.07 
F(1, 87) = 1.83, 

p=0.18 

Anóxia x 
Sessão 

F(1, 87) = 0.04, 
p=0.84 

F(1, 87) = 0.12, 
p=0.73 

F(1, 87) = 0.40, 
p=0.53 

F(1, 87) = 0.02, 
p=0.86 

Hipotermia 
x Sessão 

F(1, 87) = 0.01, 
p=0.96 

F(1, 87) = 0.86, 
p=0.36 

F(1, 87) = 1.49, 
p=0.23 

F(1, 87) = 0.72, 
p=0.40 

Anóxia 
(sessão 1) 

F(1, 87) = 0.20, 
p=0.64 

F(1, 87) = 2.53, 
p=0.12 

F(1, 87) = 0.01, 
p=0.97 

F(1, 87) = 0.01, 
p=0.94 

Hipotermia 
(sessão 1) 

F(1, 87) = 0.45, 
p=0.50 

F(1, 87) = 0.01, 
p=0.93 

F(1, 87) = 4.13, 
p<0.05 

F(1, 87) = 5.18, 
p<0.05 

Anóxia 
(sessão 2) 

F(1, 87) = 0.11, 
p=0.75 

F(1, 87) = 1.18, 
p=0.28 

F(1, 87) = 0.31, 
p=0.58 

F(1, 87) = 0.03, 
p=0.86 

Hipotermia 
(sessão 2) 

F(1, 87) = 0.91, 
p=0.34 

F(1, 87) = 0.90, 
p=0.36 

F(1, 87) = 0.29, 
p=0.59 

F(1, 87) = 5.32, 
p<0.05 
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O número de entradas nos braços fechados (Figura 2A) é considerado uma medida 

de atividade locomotora. A ANOVA para medidas repetidas revelou ausência de 

efeitos significantes para os fatores GRUPO, SESSÃO e interação GRUPO x SESSÃO 

Tabela 1). Porém, a ANOVA de duas vias revelou efeito da Hipotermia na primeira 

sessão (Tabela 2). Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos 

submetidos à anóxia neonatal (AC e AH) e o grupo controle (CC). Mesmo assim, a 

Figura 2A parece indicar que existe uma tendência do grupo AC a apresentar níveis 

de locomoção inferiores na segunda sessão quando comparado aos demais grupos. 

Isto é importante destacar já que os resultados do grupo AH, diferente do grupo 

AC, permaneceram próximos aos grupos CC e CH permitindo sugerir que, a 

hipotermia em relação à locomoção no LCE, pode gerar efeito neuroprotetor nos 

indivíduos tratados.  

 

Em relação ao tempo despendido no quadrado central (Figura 2B), considerado 

um comportamento de avaliação de risco, a ANOVA de medidas repetidas revelou 

ausência de efeitos significantes em todos os fatores considerados. 

Diferentemente, a ANOVA de duas vias revelou a existência de efeito significante 

da hipotermia na primeira e segunda sessões. 

 

 

Percentagem de tempo nos 
braços abertos 

 

A B Percentagem de entradas 
nos braços abertos 

Figura 1. Média (+E.P.M.) da percentagem de tempo nos braços abertos (A) e da percentagem de entradas 
nos braços abertos (B), nas sessões 1 e 2. 
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Número de entradas nos  
braços fechados 

Tempo no quadrado central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2 Labirinto aquático de Morris 

 

V.2.1 Memória de Referência Espacial 

 

Em relação a Latência (Figura 3A), a ANOVA revelou efeitos significantes nos 

fatores GRUPO, SESSÃO e TENTATIVA (Tabela 3). Os resultados indicam que todos 

os animais foram capazes de aprender a tarefa e apresentar melhoras no 

desempenho ao longo das sessões, indistintamente de terem sido ou não 

submetidos à anóxia neonatal ou hipotermia. Não foram observadas diferenças 

significantes na interação GRUPO x SESSÃO, refletindo que a taxa de aquisição dos 

grupos ao longo das sessões de teste não diferiu. No caso do Trajeto Percorrido 

(Figura 3B), a ANOVA mostrou efeitos significantes em relação aos fatores GRUPO, 

SESSÃO e TENTATIVA (Tabela 3) e interações significantes em relação aos fatores 

GRUPO x SESSÃO e SESSÃO x TENTATIVA (Tabela 3).  

 

Todos os grupos apresentaram trajetos menores a cada dia podendo-se observar 

uma tendência menor na taxa de aquisição no caso do grupo anóxia (AC) nas 

primeiras sessões em relação aos demais grupos. O teste post-hoc revelou 

diferenças significantes entre os grupos CC, AH e CH em relação ao grupo AC, 

apresentando os primeiros um percurso menor, portanto mais eficiente, para 

encontrar a plataforma do que os animais expostos a anóxia sem hipotermia. É 

A 

B 

Figura 2. Média (+E.P.M.) do número de entradas nos braços fechados (A) e do tempo de permanência no 
quadrado central (B), nas sessões 1 e 2 do labirinto em cruz elevado. 

A 
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importante destacar que o percurso realizado pelo grupo AC na primeira sessão foi 

significantemente maior em comparação com os outros grupos (Figura 3B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros 
coligidos no labirinto aquático de Morris, versão de Memória de Referência espacial, para todos os grupos. 

Variáveis Latência Trajeto Percorrido Velocidade 

Grupo 
F(3, 320) = 3.76, 

p<0.05 
F(3, 320) = 4.61, 

p<0.01 
F(3, 320) = 13.23, 

p<0.01 

Sessão 
F(9, 2880) = 289.85, 

p<0.01 
F(9, 2880) = 80.70, 

p<0.01 
F(9, 2880) = 17.37, 

p<0.01 

Tentativa 
F(3, 320) = 34.09, 

p<0.01 
F(3, 320) = 47.71, 

p<0.01 
F(3, 320) = 3.82, 

p<0.05 

Grupo x 
Sessão 

F(27, 2880) = 1.26, 
p=0.17 

F(27, 2880) = 4.44, 
p<0.01 

F(27, 2880) = 1.46, 
p=0.06 

Grupo x 
Tentativa 

F(9, 320) = 0.57, 
p=0.82 

F(9, 320) = 0.43, 
p=0.92 

F(9, 320) = 0.24, 
p=0.99 

Sessão x 
Tentativa 

F(27, 2880) = 4.29, 
p<0.01 

F(27, 2880) = 3.99, 
p<0.01 

F(27, 2880) = 2.22, 
p<0.01 

Grupo x 
Sessão x 
Tentativa 

F(81, 2880) = 0.77, 
p=0.93 

F(81, 2880) = 1.25, 
p=0.06 

F(81, 2880 ) = 1.51, 
p<0.01 

Tabela 4. Resultados da ANOVA de duas vias e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros 
coligidos no labirinto aquático de Morris, versão de Memória de Referência espacial, para todos os grupos. 

Variáveis Latência Trajeto Percorrido Velocidade 

Anóxia 
F(1, 80) = 0.38, 

p=0.54 
F(1, 80) = 0.14, 

p=0.71 
F(1, 80) = 0.59, 

p=0.45 

Hipotermia F(1, 80) = 2.18, p=0.14 F(1, 80) = 5.32, p<0.05 F(1, 80) = 13.36, p<0.01 

Sessão 
F(9, 728) = 229.59, 

p<0.01 
F(9, 728) = 65.85, 

p<0.01 
F(9, 728) = 16.39, 

p<0.01 
Sessão x 
Anóxia 

F(9, 728) = 1.00, p=0.44 F(9, 728) = 5.53, p<0.01 F(9, 728) = 2.80, p<0.01 

Sessão x 
Hipotermia 

F(9, 728) = 1.61, p=0.11 F(9, 728) = 3.04, p<0.01 F(9, 728) = 0.85, p=0.57 

Tentativa 
F(3, 242) = 60.45, 

p<0.01 
F(3, 242) = 53.35, 

p<0.01 
F(3, 242) = 6.90, p<0.01 

Tentativa x 
Anóxia 

F(3, 242) = 1.22, p=0.30 F(3, 242) = 3.24, p<0.05 F(3, 242) = 0.28, p=0.84 

Tentativa x 
Hipotermia 

F(3, 242) = 0.09 p=0.98 F(3, 242) = 0.50 p=0.68 F(3, 242) = 0.95 p=0.41 

Sessão x 
Tentativa 

F(27, 2186) = 4.71, 
p<0.01 

F(3, 26) = 3.36, p<0.01 
F(27, 2186) = 2.25, 

p<0.01 

Sessão x 
Tentativa x 

Anóxia 

F(27, 2186) = 0.81, 
p=0.74 

F(3, 26) = 0.91, p=0.59 
F(3, 2186) = 2.95, 

p<0.01 

Sessão x 
Tentativa x 
Hipotermia 

F(27, 2186) = 1.00, 
p=0.46 

F(3, 26) = 0.94, p=0.55 
F(3, 2186) = 1.01, 

p=0.45 
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Em relação a Velocidade média de nado (Figura 4), a ANOVA mostrou efeito 

significante em relação aos fatores GRUPO, SESSÃO e TENTATIVA (Tabela 3) 

podendo-se observar que a velocidade de nado, depois das sessões iniciais de 

treinamento, foi relativamente constante ao longo das sessões de treino em todos 

os grupos. Ademais, a análise estatística revelou interação significante em SESSÃO 

x TENTATIVA e GRUPO x SESSÃO x TENTATIVA (Tabela 3). O teste post-hoc 

revelou diferenças significantes entre o grupo AH e os grupos CC e AC. Do mesmo 

modo, o grupo CH apresentou diferenças significantes quanto comparado ao grupo 

AC. Isto parece indicar que os grupos tratados com hipotermia tendem a realizar a 

tarefa utilizando uma velocidade menor em relação aos grupos não tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Médias (+ E.P.M.) da latência expressa em segundos (A) e do trajeto expresso em centímetros (B), em 
função das 10 sessões do teste de memória de referência espacial. Os valores de cada sessão expressam as 

médias dos animais dos grupos, sendo cada animal representado pela média das 4 tentativas. (*) p < 0.05. 

Velocidade média de 
deslocamento na piscina 

Figura 4. Médias (+ E.P.M.) da velocidade de nado, em função das 10 sessões  do teste de memória de 
referência espacial no Labirinto Aquático de Morris. Os valores de cada sessão expressam as médias dos 
animais dos grupos, sendo cada animal representado pela média das 4 tentativas. 
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V.2.1.1 Probe teste 
 

No caso da percentagem de entradas e distância percorrida no contador crítico 

(Figura 5A e 6 respectivamente) a ANOVA para medidas repetidas mostrou 

ausência de diferenças significantes para os fatores testados. Mesmo assim, é 

importante destacar que no resultado da percentagem da distância percorrida no 

contador crítico a ANOVA indicou um valor p=0.05 em relação ao fator BLOCO DE 

TEMPO, indicando que o trajeto percorrido pelos animais no contador crítico foi 

diminuído ao longo do tempo. Em relação a percentagem de tempo no contador 

crítico (Figura 5B) e as percentagens de entradas, tempo e distância percorrida no 

quadrante crítico (Figuras 7A, 7B e 8 respectivamente) a ANOVA para medidas 

repetidas mostrou  efeito significante no fator BLOCO DE TEMPO. 

 

 

 
 
*  %E Contador: Percentagem de entradas no contador crítico. 

*  %T Contador: Percentagem do tempo no contador crítico. 

*  %D Contador: Percentagem da distancia percorrida no contador crítico. 

*  %F Quadrante: Percentagem de entradas no quadrante crítico. 

*  %T Quadrante: Percentagem do tempo no quadrante crítico. 

*  %D Quadrante: Percentagem da distancia percorrida no quadrante crítico. 

 

 

 

 
*  %E Contador: Percentagem de entradas no contador crítico. 

*  %T Contador: Percentagem do tempo no contador crítico. 

*  %D Contador: Percentagem da distância percorrida no contador crítico. 

*  %F Quadrante: Percentagem de entradas no quadrante crítico. 

*  %T Quadrante: Percentagem do tempo no quadrante crítico. 

*  %D Quadrante: Percentagem da distância percorrida no quadrante crítico. 

Tabela 5. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros 
coligidos no Probe Teste no labirinto aquático de Morris, após a tarefa de Memória de Referência espacial, para 
todos os grupos. 

Variáveis %E Contador %T Contador %D Contador %E Quadrante %T Quadrante %D Quadrante 

Grupo 
F(3, 36) = 0.30, 

p=0.82 
F(3, 36) = 0.47, 

p=0.71 
F(3, 36) = 0.27, 

p=0.71 
F(3, 36) = 1.43, 

p=0.25 
F(3, 36) = 2.25, 

p=0.10 
F(3, 36) = 0.73, 

p=0.54 
Bloco de 
tempo 

F(2, 72) = 2.02, 
p=0.14 

F(2, 72) = 3.45, 
p<0.05 

F(2, 72) = 3.10, 
p=0.05 

F(2, 72) = 7.02, 
p<0.01 

F(2, 72) = 17.59, 
p<0.01 

F(2, 72) = 15.46, 
p<0.01 

Grupo x 
Bloco de 
tempo 

F(6, 72) = 0.48, 
p=0.82 

F(6, 72) = 0.57, 
p=0.76 

F(6, 72) = 0.40, 
p=0.88 

F(6, 72) = 0.71, 
p=0.64 

F(6, 72) = 1.26, 
p=0.29 

F(6, 72) = 1.15, 
p=0.34 

Tabela 6. Resultados da ANOVA de duas vias e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros coligidos no 
Probe Teste no labirinto aquático de Morris, após a tarefa de Memória de Referência espacial, para todos os 
grupos. 

Variáveis %E Contador %T Contador %D Contador %E Quadrante %T Quadrante %D Quadrante 

Anóxia 
F(1, 36) = 0.73, 

p=0.40 
F(1, 36) = 1.11, 

p=0.30 
F(1, 36) = 0.58, 

p=0.45 
F(1, 36) = 4.02, 

p=0.05 
F(1, 36) = 4.67, 

p<0.05 
F(1, 36) = 1.73, 

p=0.20 

Hipotermia 
F(1, 36) = 0.05, 

p=0.82 
F(1, 36) = 0.08, 

p=0.77 
F(1, 36) = 0.08, 

p=0.78 
F(1, 36) = 0.19, 

p=0.67 
F(1, 36) = 0.00, 

p=0.95 
F(1, 36) = 0.09, 

p=0.76 
Bloco de 
tempo 

F(2, 73) = 2.58, 
p=0.08 

F(2, 73) = 3.80, 
p<0.05 

F(2, 73) = 3.14, 
p<0.05 

F(2, 73) = 6.36, 
p<0.01 

F(2, 73) =17.50, 
p<0.01 

F(2, 73) = 14.73, 
p<0.01 

Anóxia x Bloco 
de tempo 

F(2, 72) = 0.85, 
p=0.43 

F(2, 72) = 0.96, 
p=0.39 

F(2, 72) = 0.93, 
p=0.40 

F(2, 72) = 1.01, 
p=0.37 

F(2, 72) = 3.02, 
p=0.055 

F(2, 72) = 2.33, 
p=0.10 

Hipotermia x 
Bloco de 
tempo 

F(2, 72) = 0.53, 
p=0.59 

F(2, 72) = 0.38, 
p=0.68 

F(2, 72) = 0.29, 
p=0.75 

F(2, 72) = 0.39, 
p=0.68 

F(2, 72) = 0.01, 
p=0.99 

F(2, 72) = 0.56, 
p=0.58 
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A B 

Percentagem de entradas 
no contador crítico 

dentradas 

Figura 5. Médias (+ E.P.M.) da Percentagem de entradas (A) e do tempo (B) no contador crítico, em função 
dos 3 blocos de tempo de 1 minuto analisados no Probe teste no Labirinto Aquático de Morris. 

Percentagem da distância percorrida 
no contador crítico 

Figura 6. Médias (+ E.P.M.) da Percentagem da distância percorrida no contador crítico, em função dos 
3 blocos de tempo de 1 minuto analisados no Probe teste espacial no Labirinto Aquático de Morris. 
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Percentagem de entradas 
no quadrante crítico 

dentradas 

* * * A B 

Figura 7. Médias (+ E.P.M.) da Percentagem de entradas (A) e do tempo (B) no quadrante crítico em função 
dos  3 blocos de tempo de 1 minuto analisados no Probe teste no Labirinto Aquático de Morris. (*) p < 0.05. 

Percentagem da distância 
percorrida no quadrante crítico 

Figura 8. Médias (+ E.P.M.) da Percentagem da distância percorrida no quadrante crítico, em função dos 3 
blocos de tempo de 1 minuto analisados no Probe teste no Labirinto Aquático de Morris. 
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V.2.2 Memória operacional espacial 

 

Em relação a latência no teste de memória operacional (Figura 9A), a ANOVA 

mostrou efeito significante para os fatores ITI e TENTATIVA (Tabela 7), indicando 

que os animais melhoraram seu desempenho ao longo das tentativas, 

independentemente do grupo. Portanto, não parece haver prejuízos causados pela 

anóxia ou pela hipotermia. No caso do ITI, o teste post hoc revelou diferenças 

significantes entre o ITI 10 minutos e os restantes, mas não entre os ITIs 0 e 30 

minutos, sendo a tarefa de ITI 10 minutos na qual se observou as maiores latências 

médias em relação aos outros ITIs. Provavelmente, esse efeito está relacionado 

com o fato do treinamento com o ITI 10 ter sido o primeiro a ser treinado, de modo 

que os animais ainda estariam em fase da aquisição da tarefa.  

 

Por outro lado, é interessante que não tenha havido diferenças significantes entre 

os ITIs 0 e 30, pois isso indica que a memória operacional dos animais encontra-se 

intacta mesmo quando devem manter a informação crítica na memória ao longo de 

30 minutos. Adicionalmente, a ANOVA de 2 vias revelou efeito de hipotermia e 

anóxia na primeira tentativa do ITI 10, talvez por causa da adaptação inicial ao 

desempenho de uma nova tarefa, e efeito da hipotermia na última tentativa do ITI 

30, evidenciando um possível efeito benéfico da hipotermia sobre a memória 

operacional espacial. 

 

Em relação ao trajeto percorrido (Figura 6B), a ANOVA para medidas repetidas 

revelou diferenças significantes em TENTATIVA e ITI, demostrando que os animais 

conseguiram diminuir o percurso na piscina ao longo das tentativas 

independentemente do grupo. Novamente os animais mostraram maiores escores 

de trajeto no ITI 10 em relação aos outros intervalos de tempo entre as tentativas, 

diferença evidenciada no teste post hoc. Por outro lado, foi observada a existência 

de efeito significante da anóxia na primeira tentativa do ITI 10 e na terceira 

tentativa do ITI 30. Adicionalmente, foi observado efeito significante da hipotermia 

na segunda tentativa do ITI 10, na primeira, segunda e terceira tentativas do ITI 0, 

e na terceira tentativa do ITI 30. 
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Tabela 7. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros 
coligidos no labirinto aquático de Morris, versão de Memória Operacional espacial, para todos os grupos. 

Variáveis Latência 
Trajeto 

Percorrido 
Velocidade 

%T Contador-
ant* 

%T Quadrante-
ant* 

Grupo 
F(3, 720) = 0.39, 

p=0.76 
F(3, 720) = 5.82, 

p<0.01 
F(3, 720) = 3.10, 

p<0.05 
F(3, 719) = 1.14, 

p=0.33 
F(3, 720) = 0.63, 

p=0.60 

Tentativa 
F(2, 720) 

=304.66, 
p<0.01 

F(2, 720) 
=283.63, 
p<0.01 

F(2, 720) =9.15, 
p<0.01 

F(2, 719) 
=164.04, 
p<0.01 

F(2, 720) =76.78, 
p<0.01 

ITI 
F(2, 720) = 

40.68, p<0.01 
F(2, 720) = 24.85, 

p<0.01 
F(2, 720) = 16.46, 

p<0.01 
F(2, 719) = 1.00, 

p=0.37 
F(2, 720) = 6.74, 

p<0.01 

Grupo x 
Tentativa 

F(6, 720) = 2.84, 
p<0.05 

F(6, 720) = 1.71, 
p=0.12 

F(6, 720) = 4.45, 
p<0.01 

F(6, 719) = 3.35, 
p<0.01 

F(6, 720) = 4.28, 
p<0.01 

Grupo x ITI 
F (6, 720) =1.35, 

p=0.24 
F (6, 720) =2.18, 

p<0.05 
F (6, 720) =3.02, 

p<0.01 
F (6, 719) =1.91, 

p=0.08 
F (6, 720) =0.48, 

p=0.82 

Tentativa x ITI 
F(4, 720) 

=15.60, 
p<0.01 

F(4, 720) =10.98, 
p<0.01 

F(4, 720) =3.76, 
p<0.01 

F(4, 719) =2.08, 
p=0.08 

F(4, 720) =0.36, 
p=0.83 

Grupo x 
Tentativa x ITI 

F(12, 720) = 
1.29, p=0.23 

F(12, 720) = 1.29, 
p=0.22 

F(12, 720) = 1.72, 
p=0.06 

F(12, 719) = 1.31, 
p=0.21 

F(12, 720) = 2.66, 
p<0.01 

 

  

* %T Contador-ant = Percentagem de tempo ponderado no Contador Crítico do dia anterior.  

* %T Quadrante-ant = Percentagem de tempo no Quadrante Crítico do dia anterior. 

 

 

Tabela 8. Resultados da ANOVA de duas vias e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros coligidos no 
labirinto aquático de Morris, versão de Memória Operacional espacial, para todos os grupos. 

 

 

* %T Contador-ant = Percentagem de tempo ponderado no Contador Crítico do dia anterior.  

* %T Quadrante-ant = Percentagem de tempo no Quadrante Crítico do dia anterior. 

Variáveis Latência 
Trajeto 

Percorrido 
Velocidade %T Contador-ant* 

%T Quadrante-
ant* 

Anóxia 
F(1, 80) = 0.82, 

p=0.37 
F(1, 80) = 1.21, 

p=0.27 
F(1, 80) = 0.69, 

p=0.41 
F(1, 80) = 2.06, 

p=0.16 
F(1, 80) = 0.02, 

p=0.89 

Hipotermia 
F(1, 80) = 0.11, 

p=0.74 
F(1, 80) = 15.49, 

p<0.01 
F(1, 80) = 8.47, 

p<0.01 
F(1, 80) = 0.28, 

p=0.60 
F(1, 80) = 1.89, 

p=0.17 

ITI 
F(2, 161) = 41.21, 

p<0.01 
F(2, 161) = 26.01, 

p<0.01 
F(2, 161) = 15.63, 

p<0.01 
F(2, 161) = 1.26, 

p=0.29 
F(2, 161) = 6.80, 

p<0.01 

ITI x Anóxia 
F(2, 161) = 2.90, 

p=0.06 
F(2, 161) = 4.34, 

p<0.05 
F(2, 161) = 5.71, 

p<0.01 
F(2, 161) = 0.02, 

p=0.99 
F(2, 161) = 0.69, 

p=0.50 

ITI x 
Hipotermia 

F(2, 161) = 1.29, 
p=0.28 

F(2, 161) = 1.46, 
p=0.23 

F(2, 161) = 0.63, 
p=0.53 

F(2, 161) = 2.17, 
p=0.19 

F(2, 161) = 0.65, 
p=0.52 

Tentativa 
F(2, 161) = 310.91, 

p<0.01 
F(2, 161) = 287.27, 

p<0.01 
F(2, 161) = 8.91, 

p<0.01 
F(2, 159) = 149.46, 

p<0.01 
F(2, 161) = 79.21, 

p<0.01 

Tentativa x 
Anóxia 

F(2, 161) = 4.56, 
p<0.05 

F(2, 161) = 2.91, 
p=0.06 

F(2, 161) = 7.76, 
p<0.01 

F(2, 159) = 1.96, 
p=0.14 

F(2, 161) = 3.83, 
p<0.05 

Tentativa x 
Hipotermia 

F(2, 161) = 3.71 
p<0.05 

F(2, 161) = 0.24 
p=0.79 

F(2, 161) = 4.58 
p<0.05 

F(2, 159) = 6.51 
p=0.01 

F(2, 161) = 7.91 
p<0.01 

ITI x Tentativa 
F(4, 323) = 15.71, 

p<0.01 
F(4, 323) = 11.24, 

p<0.01 
F(4, 323) = 3.45, 

p<0.01 
F(4, 319) = 2.59, 

p<0.05 
F(4, 323) = 0.30, 

p=0.88 

ITI x Tentativa x 
Anóxia 

F(4, 323) = 0.89, 
p=0.47 

F(4, 323) = 0.99, 
p=0.41 

F(4, 323) = 0.90, 
p=0.46 

F(4, 319) = 2.47, 
p<0.05 

F(4, 323) = 3.50, 
p<0.01 

ITI x Tentativa x 
Hipotermia 

F(4, 323) = 2.78, 
p<0.05 

F(4, 323) = 2.57, 
p<0.05 

F(4, 323) = 2.54, 
p<0.05 

F(4, 319) = 0.11, 
p=0.97 

F(4, 323) = 4.16, 
p<0.01 
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A medida de Velocidade média de deslocamento na piscina (Figura 10) mostrou 

dados similares aos observados anteriormente no teste de memória de referência 

espacial. A ANOVA para medidas repetidas revelou diferença significante em 

relação a GRUPO, TENTATIVA, ITI (Tabela 7) e efeito “hipotermia” (Tabela 8). 

Adicionalmente foram observadas interações significantes em GRUPO x ITI, 

TENTATIVA x ITI e GRUPO x TENTATIVA x ITI. Isto indica que os animais testados 

apresentaram variações na velocidade entre as tentativas e ITIs, sendo os grupos 

tratados com hipotermia quem realizaram a tarefa com uma velocidade menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

Figura 9. Médias (+ E.P.M.) das latências expressa em segundos (A) e dos trajetos percorridos na piscina 
expresso em centímetros (B), em função das 3 tentativas nos ITI 10, 0 e 30, para os grupos CC, AC, AH e CH na 
tarefa de memória operacional espacial. (*) p < 0.05. 

Figura 10. Médias (+ E.P.M.) da velocidade média de deslocamento na piscina, expressa em centímetros 
por segundo, em função das três tentativas nos ITI 0, 10 e 30 para os grupos CC, AC, AH e CH na tarefa 
de memória operacional espacial. (*) p < 0.05. 
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As medidas percentagem de tempo no contador e quadrante crítico do dia anterior 

(Figura 11, A e B respectivamente), isto é, o contador e o quadrante onde a 

plataforma estava na sessão do dia anterior, foram realizadas a fim de verificar a 

flexibilidade comportamental do animal em deixar de realizar a busca do local 

onde a plataforma estava previamente. No caso da percentagem de tempo no 

contador crítico foram observadas diferenças significantes em TENTATIVA e na 

interação GRUPO x TENTATIVA. Isto indica que todos os animais, 

independentemente do grupo, compreendem que a plataforma não esta mais no 

local do dia anterior e diminuem o tempo de busca dela nessa localização. Além 

disso, evidencia-se que este comportamento é diferente entre os grupos ao longo 

das tentativas. 

 

Quanto a percentagem de tempo no quadrante crítico do dia anterior, a análise 

estatística indicou diferenças significantes em relação aos fatores TENTATIVA, ITI 

e nas interações GRUPO x TENTATIVA e GRUPO x TENTATIVA x ITI. Isto indica que 

o desempenho dos animais foi diferente entre os ITIs, além de se evidenciar 

novamente que a diminuição do tempo de busca é diferente entre os grupos ao 

longo das tentativas.   

 

Adicionalmente, foi observado efeito da anóxia na segunda tentativa do ITI 10  e na 

terceira tentativa do ITI 0, além de efeito da hipotermia na segunda e terceira 

tentativas do ITI 0, respectivamente. É importante destacar que a ANOVA mostrou 

diferenças significantes em TENTATIVA como era esperado. De fato, todos os 

animais, independentemente do grupo e do ITI, evidenciaram uma menor 

percentagem de tempo no contador e quadrante crítico ao longo das tentativas. 

Adicionalmente, a ANOVA indicou também interação significante em GRUPO x 

TENTATIVA tanto para o contador quanto no quadrante crítico do dia anterior.  
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V.2.3 Tarefa com a plataforma visível 
 

Em relação à Latência (Figura 12A), a ANOVA revelou diferenças significantes envolvendo 

os fatores SESSÃO e TENTATIVA (Tabela 9). Análises post hoc revelaram diferenças 

significantes no grupo controle (CC) em relação aos outros grupos experimentais. 

Adicionalmente, na primeira sessão e na primeira tentativa as latências foram 

significantemente maiores. A ANOVA revelou ainda efeitos significantes envolvendo a 

interação entre os fatores GRUPO x TENTATIVA e SESSÃO x TENTATIVA . Em relação ao 

trajeto percorrido na piscina (Figura 12B), a ANOVA revelo efeito significante envolvendo 

os fatores principais GRUPO, SESSÃO e TENTATIVA (tabela 9). Isto quer dizer que o 

desempenho dos ratos variou ao longo das tentativas. Também foram encontradas 

interações significativas em SESSÃO x TENTATIVA. A ANOVA de duas vias revelou a 

existência de efeito significante envolvendo o fator anóxia (Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B A 

Figura 11. Médias (+ E.P.M.) da percentagem de tempo no contador (A) e quadrante (B) crítico do dia anterior 
em função das três tentativas nos ITI 0, 10 e 30 para os grupos CC, AC, AH e CH na tarefa de memória 
operacional espacial. (*) p < 0.05. 
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Tabela 9. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros 
coligidos no labirinto aquático de Morris, versão de plataforma visível, para todos os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Resultados da ANOVA de duas vias e p-valores correspondentes, envolvendo os parâmetros coligidos no 
labirinto aquático de Morris, versão de plataforma visível, para todos os grupos. 

 

 

Variáveis Latência 
Trajeto 

Percorrido 
Velocidade 

Grupo 
F(3, 35) = 1.94, 

p=0.14 
F(3, 35) = 3.52, 

p<0.05 
F(3, 35) = 1.53, 

p=0.22 

Sessão 
F(2, 71) = 5.80, 

p<0.01 
F(2, 71) = 8.10, 

p<0.01 
F(2, 71) = 13.20, 

p<0.01 

Tentativa 
F(2,71) = 3.75, 

p<0.05 
F(2, 71) = 5.51, 

p<0.01 
F(2, 71) = 6.04, 

p<0.01 

Grupo x 
Sessão 

F(6, 71) = 0.14, 
p=0.99 

F(6, 71) = 1.38, 
p=0.23 

F(6, 71) = 2.68, 
p<0.05 

Grupo x 
Tentativa 

F(6, 71) = 2.25, 
p<0.05 

F(6, 71) = 2.02, 
p=0.07 

F(6, 71) = 0.53, 
p=0.78 

Sessão x 
Tentativa 

F(4, 143) = 3.97, 
p<0.01 

F(4, 143) = 3.73, 
p<0.01 

F(4, 143) = 5.08, 
p<0.01 

Grupo x 
Sessão  

x Tentativa 

F(12, 143) = 1.46, 
p=0.15 

F(12, 143) = 1.28, 
p=0.26 

F(12, 143) = 1.49, 
p=0.14 

Variáveis Latência Trajeto Percorrido Velocidade 

Anóxia F(1, 36) = 0.52, p=0.47 F(1, 36) = 0.30, p=0.58 F(1, 36) = 0.05,p=0.82 

Hipotermia F(1, 36) = 1.36, p=0.25 F(1, 36) = 8.15, p<0.01 F(1, 36) = 3.81, p=0.06 

Sessão F(2, 73) = 6.84, p<0.01 F(2, 73) = 11.58, p<0.01 F(2, 73) = 7.84, p<0.01 

Sessão x Anóxia F(2, 73) = 0.13, p=0.87 F(2, 73) = 2.40, p=0.10 F(2, 73) = 1.12, p=0.33 

Sessão x Hipotermia F(2, 73) = 0.02, p=0.98 F(2, 73) = 0.66, p=0.52 F(2, 73) = 0.52, p=0.60 

Tentativa F(2, 73) = 5.81, p<0.01 F(2, 73) = 6.95, p<0.01 F(2, 73) = 8.13, p<0.01 

Tentativa x Anóxia F(2, 73) = 3.84, p<0.05 F(2, 73) = 4.60, p<0.05 F(2, 73) = 0.17, p=0.84 

Tentativa x 
Hipotermia 

F(2, 73) = 0.28, p=0.76 F(2, 73) = 0.03, p=0.97 F(2, 73) = 1.08, p=0.36 

Sessão x Tentativa F(4, 147) = 5.08, p<0.01 F(4, 147) = 4.23, p<0.01 F(4, 147) = 5.12, p<0.01 

Sessão x Tentativa x 
Anóxia 

F(4, 147) = 2.49, p<0.05 F(4, 147) = 2.10, p=0.08 F(4, 147) = 1.87, p=0.12 

Sessão x Tentativa x 
Hipotermia 

F(4, 147) = 1.53, p=0.20 F(4, 147) = 1.72, p=0.15 F(4, 147) = 2.71, p<0.05 
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No caso da velocidade média de deslocamento na piscina (Figura 13), a ANOVA revelou 

diferenças significantes em relação aos fatores SESSÃO e TENTATIVA (Tabela 9). A ANOVA 

também revelou efeitos significantes nas interações envolvendo GRUPO x SESSÃO e 

SESSÃO x TENTATIVA. Isto indica que a motivação dos animais para realizar a tarefa 

variou em relação a tentativa e sessão, sendo o grupo AH quem evidenciou uma maior 

velocidade ao longo das tentativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

Figura 12. Médias (+ E.P.M.) das latências expressas em segundos (A) e dos trajetos percorridos na piscina 
expresso em centímetros (B) na tarefa de plataforma visível, em função das três tentativas de cada sessão. 
(*) p < 0.05. 

Figura 13. Médias (+ E.P.M.) da velocidade média de deslocamento na piscina, expressa em 
centímetros por segundo, na tarefa da plataforma visível, nas três tentativas de cada sessão no 
Labirinto Aquático de Morris. 
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V.3 Condicionamento aversivo 
 

A percentagem de tempo em “freezing” na tarefa de condicionamento aversivo ao contexto  

(Figura 14A) analisada pela ANOVA exibiu diferenças significantes em relação ao fator 

GRUPO (Tabela 11), sendo possível observar escores maiores no grupo AC em relação aos 

demais grupos (CC, AH e CH). Adicionalmente, foi observado efeitos significantes em 

relação ao BLOCO DE TEMPO (Tabela 11). A ANOVA de duas vias detectou ausência de 

efeitos significantes em relação aos fatores ANÓXIA e HIPOTERMIA, mas efeito significante 

em relação ao fator BLOCO DE TEMPO (Tabela 12). Isto indica que (1) independentemente 

do grupo, todos os animais conseguem diminuir o tempo em freezing ao longo dos blocos 

de tempo evidenciando assim a capacidade de extinguir memórias aversivas e (2) a anóxia 

neonatal gera prejuízos nesta capacidade já que a diminuição de tempo em freezing é 

menor quando comparada com os demais grupos.  

  

No caso do condicionamento aversivo ao som foram observadas diferenças significantes 

em relação aos fatores principais GRUPO, BLOCO DE TEMPO e também na interação 

GRUPO x BLOCO DE TEMPO. Além disso, a ANOVA de duas vias mostrou diferencias 

significantes na interação BLOCO DE TEMPO x ANÓXIA. Isto indica que 

independentemente do grupo, todos os animais conseguem aprender que o estimulo 

sonoro não está mais ligado ao choque elétrico. 

 

 

 

Tabela 11.  Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-values correspondentes, envolvendo os 

parâmetros coligidos no Condicionamento aversivo ao Contexto e ao Som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CA-Contexto: Condicionamento aversivo ao contexto. 

 CA- Som: Condicionamento aversivo ao som. 
 

 

 

 

 

 Tempo em freezing 
Variáveis CA – Contexto CA - Som 

Grupo F(3, 43) = 6.32, p<0.01 F(3, 43) = 6.31, p<0.01 

Bloco de tempo 
F(9, 395) = 16.11, 

p<0.01 
F(9, 395) = 96.90, 

p<0.01 

Grupo x Bloco de tempo F(9, 395) = 1.39, p=0.09 F(9, 395) = 3.45, p<0.01 



46 
 

Tabela 12.  Resultados da ANOVA de duas vias e p-values correspondentes, envolvendo os parâmetros coligidos 

no Condicionamento aversivo ao Contexto e ao Som. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CA-Contexto: Condicionamento aversivo ao contexto. 

 CA- Som: Condicionamento aversivo ao som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Tempo em freezing 
Variáveis CA – Contexto CA - Som 

Anóxia F(1, 44) = 0.89, p=0.35 F(1, 44) = 0.63, p=0.43 

Hipotermia F(1, 44) = 1.05, p=0.31 F(1, 44) = 0.02, p=0.89 

Bloco de tempo  
F(9, 404) = 15.90, 

p<0.01 
F(11, 494) = 89.05, 

p<0.01 

Bloco de tempo x Anóxia F(9, 404) = 1.19, p=0.30 
F(11, 494) = 4.53, 

p<0.01 

Bloco de tempo x 
Hipotermia 

F(9, 404) = 1.34, p=0.21 
F(11, 494) = 0.43, 

p=0.94 

* 

B A 

Figura 14. Médias (- E.P.M.) da Percentagem de tempo em freezing no teste de condicionamento aversivo ao 
contexto (A), e ao som (B); em função dos dez (para o contexto) e doze (para o som) blocos de tempo de 1 
min, para os grupos CC, AC, AH e CH. (*) p < 0.05. 
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VI. Discussão  

 

VI. 1 Labirinto em cruz elevado 

 

Os resultados do presente conjunto de experimentos mostram, no teste do LCE, 

que a anóxia e hipotermia não produziram quaisquer alterações nos níveis de 

ansiedade (evidenciadas pela percentagem de tempo e entradas no braço aberto, 

Figura 1). Além disso, foram observados níveis maiores de ansiedade na segunda 

sessão para todos os grupos indicando que a anóxia e hipotermia não produzem 

alterações comportamentais quando os indivíduos são enfrentados por segunda 

vez ao labirinto. Por outro lado, os resultados indicam que os animais expostos à 

hipotermia têm maior atividade locomotora (evidenciada pelo número de entradas 

no braço fechado, Figura 2A) e um maior comportamento de avaliação de risco 

(evidenciado pelo tempo de permanência no quadrado central, Figura 2B). 

 

A avaliação dos níveis de ansiedade utilizando os braços abertos no LCE foi 

validada em ratos por Pellow et al., (1985). Os resultados dessa pesquisa 

mostraram o aumento do comportamento exploratório nos braços abertos em 

animais inoculados com drogas ansiolíticas e a diminuição deste comportamento 

em ratos inoculados com drogas ansiogênicas, permitindo assim relacionar estas 

medidas com comportamentos que denotam ansiedade.  

 

Segundo Ming-Yan Hei et al. (2014) o insulto hipoxico-isquêmico neonatal tem a 

capacidade de produzir efeito ansiolítico em ratos Sprague-Dawley quando 

testados no LCE em P21 e P28. Nos nossos resultados, a percentagem do número 

de entradas nos braços abertos (Figura 1B) sugere que existe uma tendência dos 

grupos submetidos à anóxia neonatal (AC e AH) a apresentar níveis menores de 

ansiedade quando comparados aos grupos restantes (CC e CH). Porém, não foram 

observadas diferenças significantes na avaliação desse tipo de efeito.  
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Galeano et al. (2011), do mesmo modo que o nosso trabalho, não observaram 

diferenças nos comportamentos relacionados à ansiedade em ratos de 3 meses de 

idade submetidos a asfixia perinatal. Contrariamente, Hoeger et al. (2000), usando 

o mesmo modelo de asfixia perinatal, observaram que ratos com longa exposição a 

hipóxia (15 e 20 min de asfixia) apresentaram comportamento ansiolítico no 

labirinto em cruz elevado.  

 

Assim, é possível que os níveis de ansiedade estejam sendo prejudicados 

diretamente pela anóxia neonatal, mas, também existe a possibilidade que este 

sutil comportamento não seja facilmente observável no LCE, como já foi descrito 

em pesquisas anteriores (Cruz et al, 2012). É preciso complementar a avaliação 

deste comportamento utilizando talvez outro tipo de testes em conjunto que 

permitam realizar uma análise mais detalhada.  

 

Por outro lado, os gráficos da Figura 1 também indicam ausência de prejuízos 

comportamentais decorrentes do protocolo terapêutico de hipotermia. O grupo 

submetido apenas à hipotermia (CH) não mostrou diferenças significantes em 

relação ao grupo controle (CC) na primeira e segunda sessões do LCE. Além disso, a 

ANOVA de duas vias não mostrou efeito significante para hipotermia nas 

percentagens de tempo nem no número de entradas nos braços abertos. Esses 

resultados, como esperado, mostram que a hipotermia não produziu alterações 

nos níveis de ansiedade. 

 

Adicionalmente, a Figura 1 permite observar que os escores de percentagem de 

entradas e percentagem de tempo nos braços abertos ficam entre 10 e 35% 

indicando que de fato os animais evitam os braços abertos do labirinto preferindo 

permanecer nos braços fechados. Lister et al. (1990) tem demostrado que os 

roedores apresentam aversão natural aos espaços abertos, preferindo ambientes 

fechados. Os nossos resultados parecem corroborar este comportamento em todos 

os grupos. Assim, esses resultados levam à conclusão de que a anóxia neonatal e o 

tratamento com hipotermia não interferem neste comportamento. 
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Outro aspecto importante que os gráficos da Figura 1 permitem discutir é a 

redução significante na percentagem de tempo e de entradas no braço fechado da 

primeira para a segunda sessão. É razoável hipotetizar que os animais adquirem 

informações sobre as características do ambiente durante a primeira sessão e se 

utilizem dessas informações na segunda sessão. Tendo identificado os braços 

abertos como ambiente aversivo, passam a evita-los adicionalmente durante a 

segunda sessão.  

 

No conjunto, esses resultados indicam que roedores apresentam aversão natural a 

ambientes abertos e elevados, evitando-os. Esse comportamento de esquiva se 

torna mais evidente na segunda sessão, pois o animal adquiriu informações sobre a 

aversividade desse ambiente, evitando-o adicionalmente na segunda sessão. Isto 

foi descrito anteriormente por File, em 1993. No presente estudo, este 

comportamento foi observado em todos os grupos, permitindo concluir que a 

anóxia neonatal e a hipotermia não geram prejuízos comportamentais 

relacionados à aprendizagem sobre locais aversivos.  

 

O número de entradas nos braços fechados é uma medida validada por Rodgers & 

Jhonson (1995) para avaliar a atividade locomotora de ratos no LCE. Esta variável 

(Figura 2A) mostrou um aumento significante nos animais expostos a hipotermia 

(AH e CH) em relação aos animais não expostos a hipotermia (AC e CC), 

particularmente na primeira sessão de testes. Na segunda sessão de testes 

observa-se tendência similar que se aproxima da significância estatística (p=0.06). 

Esta é a primeira vez, que tenhamos conhecimento, de que a hipotermia neonatal 

aumente a atividade locomotora na vida adulta.  

 

A avaliação de risco pode ser descrita como a obtenção de informações sobre uma 

situação nova e um meio para determinar se uma ameaça real está presente. Isto 

parece representar um equilíbrio entre dois objetivos opostos; Investigar o 

estímulo de ameaça e simultaneamente permanecer tão protegido quanto possível 

a partir dele (Augustsson et al., 2005). Se os riscos são detectados, o indivíduo 

muda para uma estratégia de defesa mais específica. Caso contrário, o animal 
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retorna gradualmente a comportamentos normais, não defensivos (Blanchard & 

Blanchard, 1989). 

 

Interessantemente, os resultados de tempo de permanência no quadrado central 

(Figura 2B) revelaram que os grupos expostos à hipotermia (AH e CH) exibiram 

escores significantemente maiores que os animais não expostos à hipotermia (AC e 

CC) indicando que a hipotermia per se leva a um aumento num comportamento 

considerado de avaliação de risco. Isto permite deduzir que os ratos tratados com 

hipotermia são, na média, mais cautelosos ou indecisos em comparação com os 

grupos não tratados. Este é o primeiro relato, de que temos conhecimento, de que a 

hipotermia neonatal induz a um aumento desse tipo de comportamento na vida 

adulta.  

 

Em ratos, as manipulações sistêmicas da atividade do sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbico (DA) ou a inativação do córtex pré-frontal (PFC)  medial 

obstruem a tomada de decisão sobre riscos e recompensas (St Onge & Floresco, 

2009). A DA modula funções cognitivas múltiplas mediadas por diferentes regiões 

do PFC, tais como flexibilidade comportamental,  memória operacional e  

processos atencionais (Williams e Goldman-Rakic, 1995, Chudasama e Robbins, 

2004; Floresco et al., 2006). Recentemente St Onge et al. (2011), demostrou que a 

DA no PFC faz uma contribuição crítica e complexa na avaliação de 

risco/recompensa em ratos Wistar. Assim, é possível sugerir que a hipotermia 

pode estar causando alterações no DA na região do córtex pré frontal o que levaria 

a escores maiores de tempo no quadrado central no LCE.  

 

Adicionalmente, Takada et al. (2016) mostraram que os ratos submetidos à anóxia 

neonatal exibem menores percentagens de tempo no quadrado central em 

comparação com o grupo controle. Isto foi observado em ratos com 90 dias de 

idade o que sugere que o efeito comportamental da anóxia pode variar em relação 

à idade dos indivíduos.  
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VI. 2 Labirinto aquático de Morris 

 

Os resultados do presente conjunto de experimentos no Labirinto aquático de 

Morris mostram, no teste de memória de referência espacial, que os animais 

anóxicos exibem prejuízos comportamentais na capacidade de aprendizagem e 

memória de logo prazo decorrentes do insulto anóxico, sendo a hipotermia capaz 

de prevenir estes danos (Figura 3B). Por outro lado, os resultados do Probe teste 

mostram que, independentemente da anóxia anóxico ou hipotermia, todos os 

animais conseguem aprender a localização da plataforma. Porém, existe uma 

menor flexibilidade comportamental nos animais expostos ao insulto anóxico, 

efeito  que não foi revertido pelo tratamento com hipotermia. Em relação ao teste 

de memória operacional espacial, os resultados da Figura 9B sugerem que a 

hipotermia é capaz de melhorar a memória espacial operacional. Além disso, os 

resultados da percentagem de tempo no contador crítico do dia anterior (Figura 

11A) indicam que existe novamente uma menor flexibilidade comportamental nos 

ratos submetidos à anóxia neonatal, efeito que sim foi revertido pelo tratamento 

com hipotermia. Finalmente os resultados obtidos no teste com a plataforma 

visível mostraram que tanto a anóxia quanto a hipotermia não geram alterações 

sensoriais e/ou motoras mensuráveis nos animais testados. Isto confirma que os 

resultados obtidos no labirinto aquático de Morris correspondem 

inequivocamente a aspectos comportamentais dos indivíduos testados, sem a 

influência de danos motores ou sensoriais. . 

 

No teste de memória de referência espacial, é esperado que nas primeiras sessões 

todos os animais exibam medidas similares, já que nenhum deles possui a 

informação necessária para se orientar com sucesso na piscina. Naturalmente, ao 

longo das sessões de experimento os animais vão adquirindo as informações da 

localização da plataforma e melhoram gradualmente seu desempenho. No entanto, 

quando existe algum prejuízo das áreas envolvidas na aprendizagem e orientação 

espacial, surgem escores de latência para encontrar a plataforma na piscina 

maiores, assim como trajetos também maiores.  
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Os resultados mostraram a existência de um prejuízo comportamental nos animais 

submetidos à anóxia neonatal quando comparados aos grupos controle (CC), 

anóxia com hipotermia (AH) e controle com hipotermia (CH), exibindo uma 

tendência menor na taxa de aprendizagem e retenção da informação sobre a 

localização da plataforma (Figura 3B). Estudos anteriores têm mostrado que a 

anóxia neonatal produz déficits na aquisição da memória e aprendizado espacial 

(Buwalda et al., 1995; Dell’ Anna et al., 1991), havendo também diferenças nos 

testes de memória operacional (Takada et al., 2015). Porém, é importante destacar 

que mesmo que o prejuízo ocorra, os animais adquirem a tarefa por treinamento 

repetitivo, sendo capazes de se orientar no ambiente. 

 

Xavier et al. (1999) observaram um marcado prejuízo de desempenho no labirinto 

aquático de Morris, em animais submetidos a lesão seletiva das células do giro 

denteado. Mesmo assim, os animais exibiram diferentes graus de melhora ao longo 

do treino. Os autores interpretaram que essa melhora estaria relacionada à 

utilização de outras estratégias de orientação espacial por parte dos animais 

lesados, provavelmente envolvendo guiamento por pista preponderante ou 

orientação egocêntrica, mas não mapeamento cognitivo, o que possibilitaria 

melhorar o desempenho ao longo do treinamento repetitivo. O uso de outras 

estratégias de orientação espacial quando é possível se guiar por pistas distais ou 

egocentricamente torna a busca menos eficiente e isso se reflete em escores piores 

dos que os obtidos por animais saudáveis. Adicionalmente, vários estudos indicam 

que os animais lesados possuem certa capacidade de melhora (e.g., Shohan et al., 

2003; Sallai, 2005; Tanhoffer, 2006). 

 

Os animais anóxicos submetidos ao teste de memória de referência exibem maior 

trajeto percorrido em relação aos demais grupos (Figura 3B), particularmente nas 

primeiras sessões (ver dados do grupo AC), sendo essa diferença significante em 

relação aos demais grupos. Mais importante, os animais do grupo anóxia expostos 

também à hipotermia (AH) apresentam medidas similares aos animais controle 

(CC) ao longo das sessões, o que apoia a hipótese inicial que a hipotermia é capaz 

de prevenir os danos causados pelo insulto anóxico, além de indicar que o 
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tratamento experimental não produz danos na capacidade de aprendizagem e 

memória de longo prazo. De fato, os resultados também indicam que todos os 

grupos testados têm a capacidade de aprender a tarefa e se desenvolver 

normalmente depois das primeiras 3 sessões do teste. Isto é destacável porque 

reforça a ideia de que os animais anóxicos não perdem a capacidade de melhora na 

tarefa, como foi descrito em pesquisas anteriores. Por exemplo, Takada et al. em 

2015 obteve resultados similares para latência e trajeto percorrido no teste de 

memória de referência espacial nos grupos submetidos à anóxia neonatal e 

controle.  

 

Por outro lado, os dados da velocidade média de deslocamento na piscina 

mostraram que os grupos tratados com hipotermia (AH e CH) têm menores 

escores em relação aos demais grupos, revelando um claro efeito da hipotermia ao 

longo das sessões.  

 

Assim, os resultados observados abrem duas grandes possibilidades enquanto a 

natureza da possível explicação: (1) existência de prejuízos psicomotores ou (2) 

alterações comportamentais geradas pelo tratamento com hipotermia. Porém os 

resultados mostrados no testes envolvendo a plataforma visível (Figuras 12 e 13) 

parecem desmentir a primeira  hipótese. Portanto, o padrão observado na figura 4 

poderia estar relacionado exclusivamente a fenômenos comportamentais.  

 

Segundo Ji Zhang (2013), a velocidade de nado está relacionada à motivação dos 

indivíduos durante o desempenho da tarefa. Deste modo, animais que apresentam 

baixas velocidades de natação são relacionadas com uma menor motivação para se 

desempenhar na tarefa e os que exibem maiores escores são relacionados com 

uma maior motivação ou hiperatividade. Assim, as velocidades de natação  

observadas nos animais tratados com hipotermia sugerem que a hipotermia 

poderia estar causando uma diminuição da motivação.  
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Como esperado, nos resultados do Probe Teste é possível observar que todos os 

grupos apresentam maiores percentagens de entradas, tempo e distância 

percorrida no contador e quadrante crítico que continha a plataforma, 

particularmente durante o primeiro minuto do teste (Figuras 5-8). Uma vez que a 

percentagem de entradas, tempo e distância percorrida no contador e quadrante 

crítico supera o 25%, que corresponde ao nível de acaso, deve-se concluir que 

efetivamente os animais estão direcionando sua busca para este setor da piscina. 

Esses resultados indicam que independentemente do insulto anóxico ou do 

tratamento com hipotermia, todos os animais conseguiram aprender a localização 

da plataforma na tarefa de memória de referência, buscando-a com maior 

intensidade durante no primeiro minuto do Probe Teste.  

 

Adicionalmente, é possível observar que durante o segundo bloco de tempo 

existem diferenças entre os grupos testados (Figuras 5-8). Deste modo, os grupos 

submetidos ao insulto anóxico (AC e AH) mostraram maiores percentagens de 

entradas, tempo de permanência e distância percorrida tanto no contador quanto 

no quadrante crítico. Este resultado indica que existe uma menor plasticidade 

comportamental nos animais expostos ao insulto anóxico. No caso dos grupos não 

submetidos a anóxia neonatal (CC e CH) as percentagens de entradas, tempo de 

permanência e trajeto percorrido tanto no contador e no quadrante crítico 

diminuíram no segundo bloco de tempo como esperado em animais saudáveis.  

 

Finalmente, no último bloco de tempo do Probe Teste, os resultados de todos os 

grupos são similares, indicando a ocorrência de extinção da busca pela plataforma 

no local inicialmente treinado.  

 

Pode-se concluir então que a taxa de extinção dos animais expostos a anóxia 

tornou-se mais lenta em relação aos animais não expostos a anóxia. É importante 

destacar também que foram observadas diferenças entre o grupo AH e os grupos 

CC e CH indicando que o protocolo de hipotermia não foi capaz de reverter os 

prejuízos gerados pela anóxia neste caso.  
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Em estudo recente Takada et al. (2015) descreveram a existência de diferenças 

entre ratos controle e os submetidos à anóxia neonatal quando testados na tarefa 

de memória de referência espacial. Destaca-se nessa pesquisa que os ratos 

anóxicos não foram capazes de exibir o padrão típico de diminuição de escores na 

latência, o que sugere que os ratos anóxicos não conseguem reter a informação 

espacial durante o período necessário para desempenhar a tarefa. Baseados nos 

resultados obtidos nessa pesquisa, realizamos o teste de memória operacional 

incluindo três diferentes intervalos de tempo (ITI 0, 10 e 30 minutos) o que 

permitiu avaliar se de fato a retenção da informação pode estar influindo no déficit 

na memória operacional.  

 

Segundo Olton et al. (1978), a região nervosa responsável pelo arquivamento 

temporário da informação espacial seria a formação hipocampal. No teste de 

memória de referência espacial o contexto temporal perde sua relevância ao longo 

das sessões, pois a plataforma permanece sempre no mesmo local ao longo dos 

vários dias de treino e, portanto, a informação de um dia será relevante para o 

próximo dia. Em contrapartida, o contexto temporal se torna particularmente 

relevante quando a informação sobre a localização da plataforma é crítica apenas 

para as tentativas daquele dia, deixando de ser útil para as tentativas dos dias 

seguintes. 

 

Curiosamente, os resultados obtidos da latência e no comprimento do trajeto 

(Figura 9, A e B respectivamente) não revelaram as mesmas diferenças e, ao 

contrário do esperado, foi observado um claro padrão de melhora ao longo das três 

tentativas por dia nos animais, independentemente do grupo aos quais pertenciam. 

Porém, foi claro observar que existem diferenças entre os grupos tratados com 

hipotermia (AH e CH) e aqueles que não (AC e CC). A ANOVA de duas vias revelou 

que existe efeito de hipotermia (ver Figura 9B).  

 

Entretanto, os resultados sugerem que a hipotermia poderia melhorar a memória 

espacial operacional já que o desempenho dos indivíduos tratados foi melhor, nas 

tentativas 2 e 3, em comparação aos controle (Figura 9B). Atualmente, na 
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literatura existe a ausência de evidencias do efeito benéfico da hipotermia na 

memória operacional. Contudo, isto poderia ser uma das primeiras evidencias das 

propriedades da hipotermia na memória operacional em ratos Wistar. 

 

Em relação à velocidade de natação no teste de memória operacional espacial 

(Figura 10), os resultados mostraram novamente uma tendência dos grupos 

tratados com hipotermia exibirem velocidades menores em relação aos demais 

grupos. Isto é corroborado na análise estatística onde é possível observar um claro 

efeito de hipotermia (p<0.01). Esta diferença se manteve também na tarefa de 

memória de referência espacial, o que sugere que os ratos submetidos à 

hipotermia possivelmente possuíam uma menor motivação no cumprimento das 

tarefas. É importante destacar que a capacidade de se deslocar rapidamente na 

piscina possibilita descartar que os ratos apresentem prejuízos motores que 

possam influir na medição das demais variáveis. Do mesmo modo, o fato que os 

ratos dos grupos submetidos à anóxia neonatal (AC e AH) apresentem medidas 

similares ao grupo controle (CC) mostra que o insulto não prejudica o desempenho 

motor deles.  

 

As variáveis percentagem de tempo no contador e no quadrante crítico do dia 

anterior (Figura 11) permitiram avaliar capacidade de retenção, por 24 horas, da 

informação espacial sobre a localização da plataforma, e também a flexibilidade 

comportamental dos animais para se adequar a novas contingências ambientais, 

envolvendo buscar pela plataforma numa nova localização. Neste caso, os 

resultados mostram que todos os animais conseguiram desenvolver a tarefa 

independentemente do intervalo de tempo entre as tentativas e do grupo 

experimental. Porém, existe uma taxa de sucesso distinta entre eles. É possível 

observar mais claramente isto na Figura 11A, no ITI 30, onde o grupo AC apresenta 

uma maior percentagem de tempo no contador crítico do dia anterior na segunda 

tentativa, em comparação com os grupos restantes. Note-se também que além da 

maior percentagem de tempo na tentativa dois do ITI 30, o grupo AC é quem 

menos diminuiu os valores desta variável entre a primeira e segunda tentativa. Isto 
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parece indicar que existe uma menor flexibilidade comportamental nos ratos 

submetidos unicamente ao insulto anóxico, sem tratamento por hipotermia. 

 

É importante ressaltar que resultados similares já foram anteriormente 

observados na pesquisa feita por Takada et al. (2016) onde foram observadas 

diferenças na percentagem de tempo no contador e quadrante crítico do dia 

anterior quando comparados o grupo submetido a anóxia neonatal e o grupo 

controle, em ratos Wistar de 90 dias de idade. 

 

Outro aspecto importante para destacar são os escores observados no grupo AH. A 

Figura 11A mostra um desenvolvimento da tarefa similar ao observado nos 

indivíduos do grupo controle (CC). Mais interessante ainda, esses resultados se 

mantém similares na tarefa com ITI 30, o que parece demostrar que os ratos 

tratados com hipotermia depois da anóxia neonatal não experimentam o prejuízo 

de flexibilidade comportamental mostrada pelos ratos do grupo AC. Do mesmo 

modo, os indivíduos do grupo CH apresentam comportamentos similares ao grupo 

CC o que também apoia a interpretação de que a hipotermia não gera efeitos 

comportamentais por si mesma. A ANOVA de duas vias robustece este conceito 

mostrando nenhuma diferença significante onde esteja envolvido o fator 

HIPOTERMIA. 

 

No caso da percentagem de tempo no quadrante crítico do dia anterior (Figura 

11B), o padrão do desenvolvimento da tarefa é menos marcado, dificultando a 

análise dos resultados. Porém, é interessante ressaltar o comportamento 

observado pelos grupos tratados com hipotermia (AH e CH) na segunda tentativa 

do ITI 0. Espera-se que ao longo das tentativas os indivíduos diminuam o tempo de 

procura da plataforma no mesmo quadrante crítico do dia anterior. Esse 

comportamento é observado facilmente nos grupos CC e AC mas, ao contrário do 

esperado, os grupos tratados com hipotermia mostram um aumento desta 

percentagem de tempo, sugerindo que, na segunda sessão , a busca da plataforma é 

realizada preferentemente nas zonas adjacentes ao contador crítico do dia 

anterior. 
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No caso do teste na plataforma visível, avaliou-se em que extensão os animais 

submetidos à anóxia neonatal ou tratados com o protocolo de hipotermia 

experimental exibiam prejuízos decorrentes de funções não cognitivas, por 

exemplo, deficiências sensoriais e/ou motoras. Os resultados da Figura 12 

mostram que parece haver um período inicial de reconhecimento da nova tarefa na 

primeira sessão. Os resultados mostram que a principal diferença ocorre na 

primeira tentativa da primeira sessão, em que a latência e o trajeto percorrido pelo 

grupo AC foram significantemente maiores em relação aos grupos restantes. 

Assim, excluído essa tentativa, os resultados mostram que todos os grupos 

apresentaram resultados similares na tarefa de plataforma visível do labirinto 

aquático de Morris, indicando que tanto a anóxia quanto a hipotermia não geram 

alterações sensoriais e/ou motoras mensuráveis nos animais testados. A diferença 

exibida pelo grupo AC descrita acima pode estar relacionada mais com aspectos 

cognitivos, de como os animais devem lidar com os requisitos da nova tarefa. 

 

Em relação à velocidade média de deslocamento na piscina, como esperado, não 

foram observadas diferenças significantes ao longo das três tentativas da tarefa.  

Isto novamente permite confirmar que os resultados obtidos no labirinto aquático 

de Morris correspondem inequivocamente a aspectos comportamentais dos 

indivíduos testados, sem a influência de possíveis danos motores ou sensoriais. 

 

VI. 3 Condicionamento de medo ao contexto e ao som  

 

Os resultados do presente conjunto de experimentos de condicionamento de medo 

ao contexto (Figura 14A) mostram que, todos os indivíduos, independentemente 

do protocolo experimental, foram capazes de relacionar o ambiente com o choque 

elétrico. Adicionalmente, os animais submetidos unicamente a anóxia neonatal 

mostram uma menor taxa de extinção de memórias aversivas, efeito que foi 

revertido pelo tratamento com hipotermia. Por outro lado, os resultados do 

condicionamento de medo ao som (Figura 14B) mostram que a hipotermia e a 

anóxia geram alterações comportamentais na resposta de freezing em ambientes 
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novos e/ou que esses tratamentos levam a uma generalização da memória sobre a 

experiência aversiva. Além disso, os resultados mostram uma lentificação da taxa 

de extinção de memórias aversivas nos animais que foram submetidos unicamente 

à anóxia neonatal. 

 

O condicionamento de medo ao som e ao contexto é comumente usado em estudos 

que envolvem aprendizado associativo aversivo. Esta tarefa permite avaliar 

processos associativos envolvendo representações sensoriais de estímulos 

inicialmente neutros (US) com estímulos naturalmente aversivos (CS) (Maren et al. 

2000). Baseado nas robustas mudanças do comportamento em resposta ao CS, é 

comumente aceito que durante o condicionamento o CS associa-se com algo 

(Rescorla et al., 1975; Myers et al., 2002) mas, a natureza exata dessa associação 

permanece ainda controversa. É predominantemente pensado que uma associação 

ocorre entre as representações de CS e US, as quais são definidas pelo seu 

conteúdo sensorial e o isomorfismo com estímulos ambientais (Delamater et al., 

2004; Debiec et al; 2010; Rescorla et al., 1978; Gallistel, 1990). 

 

Em alguns modelos, o termo associação descreve uma ligação que une o CS com a 

representação do US no cérebro (Bouton 1993). Assim, um CS ativa a 

representação do CS, que, por meio de associações excitatórias, aciona a 

representação do US. Por sua vez, a representação do US suscita uma resposta 

condicionada (CR). Em vez de ligações, o modelo de convergência considera as 

associações como os locais de sobreposição entre as representações do CS e US 

dentro da amígdala basolateral (Maren et al., 2004). 

 

Essas teorias tradicionais têm dominado o campo, apesar da falta de evidência 

direta da codificação das representações do US. A noção de uma representação do 

US é adicionalmente complicada, particularmente no condicionamento aversivo 

pelo fato de que: (1) o condicionamento geralmente envolve apenas um breve US, o 

que pode não ser suficiente para formar uma representação duradoura do US; (2) 

A CR é o comportamento de congelamento, mesmo que a ativação direta de uma 

representação do US possa desencadear um CR que seja semelhante a uma 
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resposta incondicionada (UR); (3) O medo também pode ser adquirido na ausência 

de um US, através de um condicionamento de segunda ordem (Falls 1998), 

instrução ou observação (Olsson & Phelps 2007; LeDoux 200).  

 

Já que um aspecto do US pode ser uma condição para o aprendizado sem ser ele 

mesmo envolvido nesse aprendizado (Rescorla 1975), essas observações sugerem 

fortemente que a formação de uma representação do US não é crítica para o 

condicionamento aversivo, deixando aberta a questão do que está sendo realmente 

associado com o CS. 

 

Atualmente, diversas evidências mostram que o hipocampo está envolvido 

diretamente no condicionamento aversivo ao contexto, mas o papel que 

desenvolve no condicionamento aversivo ao som parece ser secundário (Kim e 

Fanselow, 1992; Maren et al., 1998; Anagnostaras et al, 1999). Assim, o hipocampo 

é responsável pela codificação e manutenção temporária da representação 

configuracional do contexto associado ao estimulo aversivo (Anagnotara et al., 

2001). 

 

Os dados aqui apresentados mostram que, no caso do condicionamento aversivo 

ao contexto (Figura 14A), todos os grupos apresentaram elevados níveis de 

freezing nos primeiros minutos da tarefa. Isto sugere que todos os indivíduos, 

independentemente do protocolo experimental, foram capazes de relacionar o 

ambiente com o choque elétrico. É interessante destacar que, nos primeiros 3 

minutos de iniciada a tarefa, foram observadas diferenças significantes entre o 

grupo AC e os grupos AH e CC. Esta parece ser uma clara evidencia que o 

tratamento experimental com hipotermia reverteu o prejuízo inicial produzido 

pela anóxia, no nível comportamental.  

 

Existe uma tendência acentuada a extinguir as lembranças aversivas no caso dos 

grupos CC e AH e, por contrapartida, uma tendência a consolidar as lembranças 

aversivas no caso do grupo AC. Isto é interessante já que mostra grandes 

diferenças no processo de evocação e extinção de lembranças aversivas em ratos 
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anóxicos. Parece razoável inferir que, baseados na evidência mostrada, a anóxia 

gera problemas nesta condição e poderia se relacionar com danos produzidos no 

hipocampo (já que este fenômeno só foi observado em lembranças aversivas 

multimodais). É preciso obter maiores detalhes mediante a utilização de provas 

celulares e moleculares a fim de confirmar o sugerido. Cabe destacar que, a ANOVA 

não mostrou diferenças significantes entre o grupo CH e CC. 

 

Por outro lado, a partir do sexto minuto de iniciada a tarefa, é possível observar 

diferenças significantes entre os grupos AC-CH e AH-CC (Figura 14A). Estes últimos 

grupos apresentam uma clara diminuição do tempo em freezing, padrão que 

continua diminuindo ao longo dos blocos de tempo subsequentes. Porém, o grupo 

AC apresenta níveis maiores de freezing, sendo a diminuição destes muito menor 

em comparação com os grupos antes mencionados. No caso do grupo CH, a taxa de 

diminuição de tempo se mantém igual ao grupo AC até o oitavo minuto. Isto parece 

sugerir que a hipotermia per se mesma tem a capacidade de gerar prejuízos 

menores na taxa de extinção de memórias aversivas. Depois do oitavo minuto, o 

tempo em freezing dos indivíduos do grupo CH mostraram valores muito similares 

aos grupos AH e CC sugerindo que o efeito da hipotermia não impede a aquisição 

de novas informações do mesmo ambiente e a extinção de memórias aversivas. 

 

Assim, os resultados mostrados na Figura 14A parecem apoiar a ideia de que a 

anóxia neonatal é capaz de produzir prejuízos comportamentais na taxa de 

extinção de memórias aversivas. Isto pode ser devido a dificuldade do grupo AC 

para adquirir novas informações sobre um ambiente antes visto. É importante 

ressaltar que os indivíduos deste grupo apresentam sim uma diminuição do tempo 

de freezing o que demostra de fato que eles ainda têm a capacidade de extinguir 

memórias aversivas mas, como foi reportado anteriormente, este comportamento 

parece se desenvolver limitadamente produto do insulto anóxico.  

 

O desempenho dos animais na tarefa de condicionamento aversivo ao som (Figura 

14B) mostra, como esperado, níveis relativamente baixos de resposta de freezing 

nos 2 minutos que precedem a apresentação do CS. Observa-se também que o 
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tempo em freezing dos grupos AC, AH e CH apresentaram um claro aumento destes 

valores no segundo minuto do teste quando comparados ao grupo controle. Isto 

parece indicar que a hipotermia e a anóxia geram alterações comportamentais na 

resposta de freezing em ambientes novos e/ou que esses tratamentos levam a uma 

generalização da memória sobre a experiência aversiva na caixa de 

condicionamento para o novo ambiente. Mais estudos seriam necessários para 

esclarecer a origem dessa resposta.  

 

Após a apresentação do estímulo auditivo condicionado (Figura 14B, a partir do 

bloco 3), foi observado um acentuado aumento do tempo em freezing em todos os 

grupos. Como era esperado, a apresentação do som previamente pareado com o 

choque nas patas levou ao aparecimento da característica resposta de freezing em 

todos os indivíduos. Por outro lado, é interessante destacar que existe uma 

marcada tendência de manter o estado de freezing no grupo AC ao longo dos blocos 

de tempo. Em contraste, o grupo CC mostrou uma taxa maior de extinção do medo 

condicionado ao som. Esta lentificação da taxa de extinção do grupo AC foi 

observada também na tarefa envolvendo o condicionamento aversivo ao contexto, 

permitindo inferir que as alterações comportamentais tem sua origem em 

mudanças nervosas que não se restringem a poucas estruturas nervosas. Isto é, 

sabe-se que o condicionamento de medo ao contexto, mas não o condicionamento 

de medo ao som, é sensível a função hipocampal (Akagi et al., 2015; Onishi & 

Xavier, 2010) , Assim, no conjunto, esses resultados sugerem que a anóxia e/ou 

tratamento por hipotermia, interfere no funcionamento de regiões nervosas que 

não se restringem a função hipocampal.  

 

Do mesmo modo, o grupo CH também apresentou uma taxa de extinção de 

memórias aversivas menor em comparação com o grupo CC e AH. Isto novamente 

evidencia que a hipotermia per se gera alterações no comportamento relacionadas 

à extinção de memórias. 

 

Diferentes teorias consideram vários processos como o mecanismo subjacente à 

extinção. A habituação é um processo de aprendizagem não associativo em que a 
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apresentação repetida de um CS reduz a ativação da representação do CS e, 

consequentemente, da CR (McSweeney & Swindell, 2002). Outros processos 

envolvem o esquecimento, uma degradação da ligação CS-US resultando em uma 

CR diminuída (Rescorla & Wagner, 1972), ou na aprendizagem de novas 

associações.  

 

Em suma, a anóxia neonatal não parece ter afetado a capacidade natural dos 

animais de associar o ambiente com experiências negativas (choque elétrico) o que 

sugere que o insulto anóxico não influencia na aprendizagem das características 

contextuais em que o condicionamento ocorre. Esta afirmação também é válida 

para o tratamento experimental com hipotermia já que os resultados mostraram 

um padrão similar. Porém, parece existir  

 

 

 

VII. Considerações finais 

 

Os resultados do presente estudo mostram que a anóxia neonatal é capaz de 

alterar o comportamento de animais em idade adulta gerando prejuízos na 

memória de longo prazo, flexibilidade comportamental e na taxa de extinção de 

memórias aversivas. Além disso, foi comprovado que o tratamento com hipotermia 

causa a reversão do prejuízo na capacidade de aprendizagem e navegação espacial 

(teste de memória de longo prazo) observada em ratos submetidos ao insulto 

anóxico só, mostrando-se como uma forte alternativa terapêutica. Adicionalmente, 

foi comprovado que o tratamento não gera prejuízos motores nem sensoriais e 

conseguiu melhorar o desempenho dos indivíduos na tarefa de memória 

operacional. Porém, os nossos resultados sugerem que a hipotermia parece 

também influir na capacidade dos indivíduos na avaliação de risco, motivação e na 

taxa de extinção de memórias aversivas destacando a nossa pesquisa como uma 

das primeiras em advertir estes efeitos.  
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