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RESUMO 

A substância cinzenta periaquedutal (PAG) tem um papel importante na expressão 

do comportamento de defesa. Trabalhos mostram que, uma das principais 

eferências da coluna dorsolateral da PAG (PAGdl) é para o núcleo hipotalâmico 

anterior (AHN), um sítio neural que esta em posição de modular a ativação teta 

hipocampal na expressão da resposta de avaliação de risco.  

INTRODUÇÃO 

O comportamento de defesa consiste em um conjunto de respostas 

comportamentais altamente conservadas por todos os animais ao longo da 

evolução, podendo ocorrer em resposta ao ataque de um predador ou um 

coespecífico ou também, em resposta a um perigo eminente do próprio ambiente, 

além de serem rapidamente condicionadas ao estímulo ameaçador ou a situações 

associadas a ele.   

Diversos estudos descreveram em detalhes os padrões defensivos dos ratos 

selvagens e de laboratório em resposta ao predador natural, no caso o gato e a pista 

olfativa do mesmo, fornecendo uma análise detalhada dos comportamentos de 

defesa inata e das situações em que eles ocorrem (Blanchard e Blanchard, 1972; 

Blanchard et al., 1981; Blanchard e Blanchard, 1988; Blanchard et al., 1989; 1990; 

1991). A resposta de defesa incondicionada consiste das seguintes reações: fuga, 

congelamento motor e avaliação de risco (Blanchard et al., 2001). 

Quando o gato é removido do ambiente, observa-se uma intensa reação de 

avaliação de risco bem como, em menor grau, respostas de congelamento motor. As 

repostas à exposição ao gato são muito resistentes à habituação, e apresentam um 

alto grau de condicionamento contextual no local onde ocorreu a exposição 

(Canteras, 2003). 

OBJETIVOS 

 O trabalho tem como objetivo analisar o papel da porção rostrodorsal da PAG 

(PAGrd), que inclui a PAGdl, na expressão do comportamento de defesa frente ao 

ambiente previamente associado ao predador. Para isso, realizamos inativações 

farmacológicas por muscimol deste sitio neural. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

         Serão utilizados ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), machos, 

adultos, com aproximadamente 90 dias de idade. Os animais foram obtidos de 



cruzamentos sucessivos no biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo.  

Desenvolvimento 

Durante 10 dias, os animais foram habituados ao aparato experimental, sendo 

que em todos os dias, 3 horas antes do início do período de escuro os animais foram 

privados de ração. No início do período de escuro, a porta da caixa-moradia foi 

aberta permitindo que os animais explorem o corredor e se desloquem até a caixa 

02, para obterem a ração ali depositada. No décimo primeiro dia, um gato foi 

colocado na caixa 02 antes da abertura da porta da caixa moradia e a resposta 

comportamental observada por 10 minutos, sendo que em nenhum momento houve 

contato físico entre eles. No dia seguinte, também por 10 minutos, os animais foram 

analisados durante a exposição ao ambiente previamente associado ao predador.  

Cabe ressaltar que nos animais do grupo Contexto foram implantadas 

previamente cânulas guias para injeção de muscimol ou salina na porção 

dorsolateral da substância cinzenta periaquedutal. No dia da exposição ao contexto, 

os mesmos receberão antes do teste, injeções de muscimol 40mM (Tocris) diluído 

em tampão fosfato de sódio 0,1M (pH 7,4; dose total de muscimol por injeção = 

200pmol) ou injeções de 50nl de salina.  

Os testes comportamentais foram filmados e as respostas comportamentais 

analisadas utilizando o programa específico para análise comportamental “The 

Observer” (versão 5.1 – Noldus) e as respostas comportamentais foram 

categorizadas. 

Para análise comportamental, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) 

não paramétrica (Kruskal-Wallis ou U de Mann-Whitney). Os resultados foram 

expressos em média ± erro-padrão, considerando-se significante sempre que p < 

0,05. 

RESULTADOS 

       Inicialmente, analisamos o papel da PAGrd na expressão do comportamento de 

defesa frente ao ambiente previamente associado ao predador, através de 

inativações farmacológicas por muscimol deste sitio neural. Na análise 

comportamental, observamos que durante a exposição ao predador o grupo Salina 

(510.7±25.37) e o grupo Muscimol (499,6±35,94) permaneceram maior tempo na 

caixa 1, quando comparados ao tempo no Corredor (Salina 106,0±23,43 e Muscimol 

101,2±34,95). Em relação à expressão do congelamento motor, ambos os grupos 



expressaram tal parâmetro (p=0,9372). Na exposição ao ambiente previamente 

associado ao predador, o grupo Salina permaneceu mais tempo na caixa 1 

(536,0±42,16), realizando respostas de avaliação de risco, como, stretch attend 

posture e stretch approach (p=0,0260), crouch sniff  (p=0,0022) e rearing (p=0,0260). 

Já os animais do grupo Muscimol permaneceram mais tempo no corredor 

(252,8±47,46) expressando o comportamento de exploração (p=0,0513). 

Com os resultados preliminares podemos inferir que a PAGrd tem um papel 

importante na expressão das respostas de avaliação de risco, já que animais que 

tiveram esta estrutura inativada farmacologicamente por muscimol deixaram de 

expressar tal parâmetro comportamental em um ambiente previamente associado ao 

predador. Possivelmente através de eferências da PAGdl para o AHN, sendo este 

último, um sítio neural que esta em posição de modular a ativação teta hipocampal 

na expressão da resposta de avaliação de risco.  

Adicionalmente, para complementar resultados iremos fazer reação 

imunoistoquimica para detecção da proteína Fos.  
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