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RESUMO 

 

 

Os esteroides sexuais influenciam o comportamento de vertebrados por meio de 

efeitos organizacionais e ativacionais. Estas ações podem ocorrer em períodos do 

desenvolvimento fetal, pós-natal inicial e, ainda, durante a puberdade (efeito 

organizacional) ou alterando a expressão de padrões comportamentais durante 

todas as fases da vida (efeito ativacional). Estudos sobre lateralização no uso das 

mãos em primatas humanos e não humanos mostram que os hormônios sexuais 

participam no processo de estabilização da preferência manual que parece ocorrer 

a partir da puberdade e se mantém na idade adulta. O objetivo deste estudo foi 

investigar em Callithrix jacchus machos adultos se a estabilização da força da 

preferência manual, independentemente da direção (efeito organizacional), é 

influenciada pela variação dos andrógenos (efeito ativacional). O uso preferencial 

de uma das mãos foi estudado em 14 animais em dois contextos: (1) uso 

espontâneo das mãos em pegar o alimento; (2) durante o uso forçado de uma das 

mãos para alcançar o alimento com restrição produzida pelo uso de anteparo com 

um orifício central que permitia o uso de apenas uma das mãos. Os registros 

foram realizados durante a fase basal em 5 sessões/20 registros (total de 100 

registros) antes dos e tratamentos. O primeiro tratamento consistiu em usar 

100µg do antagonista do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), 

Cetrotide – acetate of cetrorrelix (Baxter Oncology GmbH, Germany) (n=10) em 

única dose. No segundo foi utilizada dose única de 0,2 mg do GnRH (Sigma – 

Aldrich) (n= 8). Após as injeções, nos dois tratamentos, foram registradas 20 

tentativas bem sucedidas do uso das mãos nos dias 1, 2, 7, 15 e 30 dias 

totalizando 100 episódios. A coleta de fezes para dosagem dos andrógenos fecais 

foi realizada durante os dias de coleta dos registros de uso da mão na fase basal e 

após os dois tratamentos. A partir destes registros foi calculado o índice de 

lateralização absoluto em relação apenas a força e o índice do desvio de 

lateralidade para direita ou esquerda. A análise estatística utilizou o modelo de 

efeitos mistos e o teste de Tukey para comparar as diferenças entre as médias dos 

dois tratamentos, e o teste de Levene de variância das médias, todos para o p-

valor de < 0,05. Na fase basal 6 animais usaram preferencialmente a mão direita, 

5 a esquerda e 3 se mostraram ambidestros. As médias dos índices de 

lateralização da fase basal diferiram daquelas após os tratamentos, a partir do dia 

7. A variância das médias dos índices de lateralização antes e após a aplicação 

dos tratamentos para a atividade espontânea e a forçada não apresentaram 

diferenças significativas, mas o tratamento com o GnRH aumentou 

significativamente o índice em relação ao tratamento com o seu antagonista. 

Estes resultados sugerem que os andrógenos possuem um efeito ativacional sobre 

a preferência manual em machos adultos de C. jacchus. 

Palavras chave: preferência manual, hormônios sexuais, GnRH, efeito 

ativacional, sagui comum.   
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ABSTRACT 

 

The role of steroids hormones on the behavior of vertebrates have been described 

as organizational and activational effects. These actions occur in different periods 

of the ontogenetic development as fetal, early post natal and during puberty 

(organizational effect) or modifying the expression of behavioral patterns during 

time life (activational effects). Studies on brain lateralization in hand use in 

human and non-human primates have shown that sexual hormones seems to 

participate in the process of handedness strength that begins in the puberal period 

and is stabilized at the adult age. The aim of this study was to investigate in adult 

male Callithrix jacchus  if  the strength of use of the hand in common marmoset 

adult male is stable (organizational effect) or androgens variations could affect its 

stability (activational effect). The preferential use of one hand in 14 common 

marmoset (Callithrix jacchus was studied in two contexts: (1) spontaneous 

holding food and directing the food to mouth (feeding episodes), and (2) forced 

reaching food tests where the animal have to reach the food through a hole within 

a cover plate with a central hole that allow the use of one hand only to reach the 

food. The records were made during 5 sessions/20 bouts each during baseline 

totalizing 100 episodes before two treatments. Firstly it was used GnRH 

antagonist: a single subcutaneous injection of 100µg de Cetrotide – acetate of 

cetrorrelix (Baxter Oncology GmbH, Germany) (n=10). Secondly, a single 

GnRH injection of 0.2mg of GnRH (Sigma – Aldrich) (n= 8) was used. After 

injections 20 successful attempts of hand use episodes was recorded in the 1
st
 , 

2
nd

, 7
th

, 15
th

  and 30
th

 days,  totalizing in the whole period 100 episodes for each 

context, after both treatments. Fecal sampling to measure extracted fecal 

androgens was performed in all days of data collection across the length of the 

basal and during the experimental periods. Statistical analysis by mixed model, 

Tukey test to compare mean values after the two treatments, and Levene test to 

compare mean variance were used, all for p-value < 0.05. In basal phase 6 

animals used preferentially the right hand, 5 the left and 3 were ambidextrous. 

Mean handedness index in basal phase were different from that after both 

treatment starting at 7
th

 day. Mean variance of handedness index for spontaneous 

and forced activities does not differs before and after both treatments but the 

mean values for GnRH index were higher than that observed for its antagonist. 

These findings suggested that androgens have an activational effect on 

handedness in adult male C. jacchus.   

 

Key-words: handedness, sexual hormones, GnRH antagonist, activational                     

effects, common marmosets. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Ações dos esteroides sexuais no comportamento 

 

Os esteroides sexuais modulam uma grande variedade de 

comportamentos em vertebrados pela ação em populações neurais específicas no 

cérebro e na medula espinal (ARNOLD; BREEDLOVE, 1985). Machos e fêmeas 

apresentam respostas diferentes no que se refere ao comportamento sexual e, 

também, em relação às fases subsequentes à fecundação e nascimento das crias. 

Isso ocorre devido à diferenciação sexual do sistema nervoso em períodos 

críticos do desenvolvimento ontogenético (PILGRIM; REISERT, 1992). 

A partir de evidências experimentais pioneiras de Phoenix et al. (1959), 

sobre a ação dos esteroides gonadais no sistema nervoso gerando padrões de 

comportamento sexual na idade adulta, foram descritos dois tipos de ações 

chamadas de  organizacional e ativacional.  Os efeitos organizacionais se referem 

à capacidade que os esteroides possuem de “esculpir” e “organizar” estruturas do 

sistema nervoso durante os períodos precoces (pré e perinatais) do 

desenvolvimento. Eles efeitos são permanentes e persistem depois do período de 

desenvolvimento e exposição ao hormônio além de programar respostas 

ativacionais aos esteroides na fase adulta. Os efeitos ativacionais se referem à 

capacidade que os esteroides possuem de modificar a atividade de células alvo 

em vias que facilitem o comportamento para o contexto social específico (SISK; 

ZEHR, 2005). Esses efeitos ativacionais são assim chamados porque, 

presumivelmente, ativam vias neurais já diferenciadas anteriormente. Estes 

efeitos são, portanto, transitórios, ou seja, eles surgem e desaparecem com a 

presença ou ausência do hormônio, respectivamente, e são tipicamente 

associados com a ação dos esteroides sexuais na fase adulta. O conceito de efeito 

organizacional versus efeito ativacional tem sido muito utilizado para explicar o 

papel dos hormônios na diferenciação do dimorfismo sexual em vertebrados seja 
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ele morfológico, fisiológico ou comportamental (ARNOLD; BREEDLOVE, 

1985). 

A partir de um grande número de trabalhos desenvolvidos em roedores, 

pássaros e primatas não humanos (Macaca mulatta), foram evidenciados três 

principais critérios para distinguir os efeitos ativacionais e organizacionais. O 

primeiro critério trata da duração desses efeitos, onde efeitos organizacionais 

seriam classificados como permanentes e os ativacionais teriam duração de 

apenas algumas horas, dias e até mesmo semanas. O segundo critério 

corresponde ao momento da ação do hormônio esteroidal, sendo que os efeitos 

organizacionais acontecem, geralmente, antes ou logo após o nascimento (antes 

da maturação do tecido cerebral) e os ativacionais ocorrem, na maioria das vezes, 

mais tarde, na fase adulta do indivíduo. O terceiro critério envolve a existência 

ou não de um período crítico, ou seja, efeitos organizacionais só podem acorrer 

durante um período crítico ou sensível, e uma vez passado esse período, os 

esteroides sexuais não poderiam mais exercer efeitos permanentes (BECKER; 

BREDLOVE; CREW, 2002; ARNOLD, 2009). 

Os mecanismos moleculares de ação dos hormônios esteroides no 

sistema nervoso de vertebrados têm sido largamente estudados em modelos com 

roedores e tem demonstrado que, além dos mecanismos clássicos de transcrição e 

translação, via receptores intracelulares, ocorre também a sinalização via 

receptores de membrana celular (MICEVYCH; CHRISTENSEN, 2012). As 

ações estão divididas em ações permissivas, no caso de abertura de canais na 

membrana, levando a expressão de neuropeptídios, neurotransmissores, enzimas 

e receptores, e ações indutivas, nas quais os efeitos intracelulares dos estrógenos 

reestruturam determinados circuitos, produzindo neurogênese e mudando as 

projeções de contatos sinápticos de circuitos neurais, como por exemplo, no 

núcleo ventromedial do hipotálamo (MATSUMOTO; ARAI, 1981) e no 

hipocampo (WOOLEY; McEWEN, 1992, 1994).  
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Estas ações dos hormônios esteroides ocorrem nos receptores clássicos 

do estradiol, ERα e ERβ, que constituem os receptores encontrados em maior 

número entre os receptores putativos para o estradiol. 

 

1.2  Evidências dos efeitos organizacionais dos esteroides sexuais 

 

Inicialmente, durante o período pré-natal, vários eixos e sistemas 

funcionais estão se desenvolvendo, dentre eles o eixo hipotalâmico-hipofisário 

(McCORMICK et al., 1998) e sua interação, por exemplo, com as gônadas, 

constituindo o dimorfismo sexual e as vias de regulação hormonal do sistema 

reprodutivo (BREEDLOVE, 1992; COOKE et al., 1998). 

No início do desenvolvimento embrionário, as gônadas é bipotencial, 

tanto em machos quanto em fêmeas. A secreção dos hormônios sexuais depende 

de fatores genéticos que promovem a diferenciação gonadal em testículo ou em 

ovário. Em machos, este fator genético é o fator determinante de testículos (TDF) 

que se trata de um conjunto de genes ligados ao cromossomo Y que promovem a 

diferenciação da gônada fetal em testículo. Em fêmeas, na ausência desse fator, o 

desenvolvimento padrão gonadal ocorre para ovário (KELLY, 1991).  

Os hormônios sexuais são esteroides produzidos predominantemente 

pelas gônadas, testículos e ovários, embora uma pequena parte de andrógenos e 

uma pequena quantidade de progesterona sejam produzidas nas adrenais e pela 

placenta, respectivamente. Portanto, mesmo que machos e fêmeas apresentem 

quantidades diferentes de cada hormônio, todos os tipos de esteróides são 

encontrados em ambos os sexos. Eles atuam sobre a diferenciação do cérebro 

através de ligações a receptores específicos para testosterona, estrógeno e 

progesterona, presentes em diversas regiões do sistema nervoso (FITCH; 

DENENBERG, 1998), dentre as quais, pode-se citar a amígdala média (RASIA-

FILHO; LONDERO; ACHAVAL 1999), a área pré-óptica medial (McCARTHY 

et al., 1997), o corpo caloso (DENENBERG et al., 1991), entre outras.  
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De acordo com Phoenix et al. (1959) e de outros trabalhos da literatura 

foram identificados períodos de máxima sensibilidade para diferenciações 

hormônios-dependentes do cérebro durante o período pré-natal precoce ou o pré-

natal tardio e neonatal, em primatas não-humanos e roedores respectivamente 

(BAUM, 1979; WALLEN; BAUM, 2002; WARD, I; WARD, B 1985). Nos anos 

70, Scott, Stewart e Ghett (1974) definiram um fundamento teórico para a 

existência de múltiplos períodos de sensibilidade à progesterona na organização 

do sistema nervoso e notou que esses períodos sensíveis para desenvolvimento 

comportamental são mais prováveis de ocorrer durante períodos de rápidas 

mudanças no desenvolvimento.  

Além de períodos críticos de diferenciação sexual cerebral que ocorrem 

nos estágios iniciais do desenvolvimento, Sisk e Zehr (2005), propuseram um 

modelo de dois estágios de desenvolvimento, onde os autores afirmam que linhas 

convergentes de evidências indicam que a puberdade/adolescência parece ser um 

período de sensibilidade para ação organizacional cerebral esteroide dependente. 

Posteriormente, Neufang et al. (2009) afirmam que a remodelagem do cérebro 

adolescente é realizada através de uma variedade de mecanismos, incluindo 

eventos progressivos como neurogênese, aumento da arborização dendrítica e 

brotamento de axônios, bem como eventos regressivos como apoptose e “poda” 

sináptica. Esses autores concluem que o desenvolvimento da substância cinzenta 

em certas regiões cerebrais está associado com a maturação sexual e que os 

hormônios sexuais podem ter efeitos organizacionais no desenvolvimento do 

cérebro humano. Além disso, Arnold e Breedlove (1985) apontaram que a 

organização cerebral hormônio-dependente pode ocorrer fora dos períodos 

sensíveis do desenvolvimento. Eles apontam que os esteróides podem causar 

mudanças morfológicas significativas no cérebro adulto de algumas espécies, 

como canários (NOTTEBOHM, 1970), hamster da Mongólia (COMMINS; 

YAHR, 1984), zebra finch (GURNEY; KONISHI, 1980) e em codornas 

japonesas (HUTCHISON, 1978). 
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Portanto, pesquisas mais recentes afirmam que, como parte do processo 

de diferenciação sexual, a exposição aos hormônios influencia na organização 

cerebral em vários períodos de desenvolvimento (pré-natal, pós-natal, 

adolescência e até mesmo nos indivíduos na idade adulta). Os efeitos 

organizacionais têm sido vistos influenciando tanto a masculinização e/ou 

defeminização (desenvolvimento de características típicas de machos), quanto na 

feminização e/ou demasculinização (desenvolvimento de características típicas 

de fêmeas) ou em ambas (COLLAER; HINES, 1995) em ratos.  

Os trabalhos de Goy e McEwen (1980), McLusky e Naftolin (1981) e o 

de Arnold e Gorski (1984) mostram que quando se manipulam os hormônios 

sexuais durante os períodos precoces do desenvolvimento (pré- e pós-natal 

imediato) são produzidos animais que demonstram ambos os comportamentos 

típicos de macho e fêmea. Outros estudos com ratos mostram que os esteroides 

gonadais parecem contribuir para a variabilidade de comportamentos em cada 

sexo, bem como na diferença entre sexos. Por exemplo, variações pré-natais nos 

níveis hormonais em ratas, como resultados de estresse maternal ou proximidade 

intrauterina das fêmeas aos machos, estão relacionadas às diferenças entre sexos 

no volume do núcleo da área pré-óptica (ANDERSON et al., 1986), 

comportamento sexual (ANDERSON et al., 1986; MEISEL; WARD, 1981), 

brincadeiras na fase juvenil (WARD; STEHM, 1991), e capacidade de 

aprendizagem em labirinto (WILLIAMS; MECK, 1991). Em um estudo com 

esquilo da Mongólia (Meriones unguiculatus), Clark et al. (1998) 

gonadectomizaram machos e fêmeas no dia em que os animais nasceram e 

observaram que essa privação aos infantes da exposição normal aos hormônios 

gonadais afeta a preferência manual (medida pela postura trípede, típica da 

espécie). São poucos os estudos que tratam das ações dos esteroides em períodos 

críticos e a diferenciação na preferência manual. 
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1.3  Evidências dos efeitos ativacionais dos esteroides sexuais 

 

Efeitos ativacionais são estudados principalmente durante a puberdade e 

na fase adulta e servem para regular o comportamento, fazendo com que este seja 

expresso quando for apropriado. Deste modo, se admite que se os níveis de 

hormônios em adultos são sexualmente dimórficos, e se a reversão sexual desses 

níveis resulta em reversão sexual do comportamento, pode-se concluir que esse 

efeito é ativacional (REGAN, 2007). 

Como exemplos típicos desses efeitos, podem ser citadas as mudanças no 

comportamento durante o ciclo estral em fêmeas de alguns mamíferos, as quais 

são ativadas por níveis ovulatórios de estrógenos e progesterona, e a 

sazonalidade com que ocorrem os comportamentos reprodutivos 

(estabelecimento de territórios, construção de ninhos, cópula) de pássaros 

vivendo em zonas temperadas, os quais são ativados pelo aumento de andrógenos 

gonadais e/ou estrógenos (WINGFIELD; FARNER, 1993).  

Outro exemplo clássico ocorre em pássaros “zebra finch” (Taeniopygia 

guttata), onde a administração de testosterona às fêmeas adultas faz com que elas 

comecem a cantar, quando normalmente só machos o fazem (BALTHAZART; 

ADKINS-REGAN, 2002). As fêmeas são capazes de cantar, mas não o fazem 

normalmente por que não têm suficiente testosterona ativacional. Outros estudos 

mostram o efeito ativacional na escolha de parceiros, onde fêmeas adultas de 

juncos (Junco hyemalis) quando tratadas com testosterona, diminuem 

(masculinizam) suas pontuações de seletividade de parceiros, sugerindo assim, 

que essa diferença sexual pode ter uma base ativacional (MCGLOTHLIN et al., 

2004). 

Em macacos resos (Macaca mulatta), os hormônios gonadais possuem 

claros efeitos ativacionais nos comportamentos sexuais. Por exemplo, em 
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fêmeas, o estradiol aumenta o comportamento de insinuação para o macho 

quando estas se encontram na fase periovulatória, aumenta os comportamentos 

receptivos e proceptivos e também as tornam mais atraentes para os machos e, 

ainda, aumenta o comportamento de exposição de genitália. Em machos, os altos 

níveis de testosterona aumentam a frequência de comportamentos de corte e 

cópula e também os tornam mais atraentes para fêmeas (THORNTON; ZEHR; 

LOOSE, 2009). Em seu estudo, anteriormente citado, Clark et al. (1998) sugerem 

que, em esquilo da Mongólia (Meriones unguiculatus), a gonadectomia de 

adultos abole o dimorfismo sexual na preferência manual em sua postura trípede 

(típica da espécie). 

Em geral, pode-se afirmar que essas influências hormonais 

(organizacionais e ativacionais) podem ocorrer tanto em comportamentos de 

natureza reprodutiva e não reprodutiva, que apresentam diferenças sexuais, 

embora muito desses comportamentos apenas sejam exibidos mais tardiamente 

na vida dos animais (COLLAER; HINES, 1995). Comportamentos reprodutivos 

influenciados pelos hormônios sexuais incluem a postura de cópula (monta de 

machos e lordose ou receptividade em fêmeas) (DUPRÉ et al., 2010) em muitas 

espécies de roedores bem como em algumas espécies de primatas não humanos 

(McLUSKY; NAFTOLIN, 1981). Comportamentos não reprodutivos que são 

alterados pelos esteróides gonadais incluem aprendizagem espacial (WILLIAMS; 

MECK, 1991), e exploração de campos abertos (STEWART; CYGAN, 1980) em 

ratos, brincadeiras “rough-and-tumble” em ratos juvenis e macacos resos 

(MEANEY, 1988; WARD; STEHM, 1991), e aprendizagem de discriminação 

visual em macacos resos (BACHEVALIER; HAGGER, 1991).  

Para muitos comportamentos, efeitos ativacionais e organizacionais 

agem em concerto, com a devida ativação dos hormônios necessários na fase 

adulta para revelar os efeitos subjacentes organizacionais da exposição inicial do 

hormônio (COLLAER; HINES, 1995). 
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1.4  Evidências dos efeitos organizacionais e ativacionais na lateralização      

  manual 
 

Pode-se definir lateralidade ou assimetria cerebral como uma atividade 

predominante de um dos hemisférios cerebrais em relação ao outro, para uma 

determinada função e que pode se manifestar pela presença de assimetrias 

morfológicas e/ou funcionais. Trata-se de um princípio fundamental na 

organização cerebral e comportamental, generalizado entre os vertebrados, 

incluindo primatas não humanos (BISAZZA; ROGERS; VALLORTIGARA, 

1998; VAUCLAIR; FAGOT; DÉPY, 1999). 

Sabe-se que aproximadamente 90% da população humana é destra. Os 

pesquisadores acreditavam que essa preferência pela mão direita teria surgido 

juntamente com a linguagem, pois ambas as atividades estão sob controle do 

hemisfério esquerdo. O desenvolvimento deste hemisfério teria ocorrido para 

desenvolver a linguagem e a preferência da mão direita teria surgido a partir 

deste ponto. Todavia, na atualidade, outras hipóteses sugerem que o 

comportamento social, comportamentos emocionais e as respostas 

antipredatórias parecem desempenhar papel importante na preferência manual 

(ROGERS, 2007). Em nível de população, esta especialização é vista como uma 

“estratégia evolutivamente estável” para pressões sociais e ecológicas, como 

caçar, a necessidade de firmar a postura e liberar um dos membros para 

manipulação e, ainda, decorrentes de mudanças ambientais e da própria postura 

bípede. Sabe-se ainda que essa especialização para controle manual é 

correspondente ao controle motor realizado pelo hemisfério esquerdo e deve ter 

contribuído para evolução de várias características típicas de certas espécies, 

incluindo linguagem e outros processos cognitivos (WESTERGAARD et al., 

2000).  

A realização de estudos nesta área de investigação utilizando primatas 

não humanos é importante para investigar a função adaptativa desta 

especialização e identificar tipos de pressões (ecológicas, sociais ou ambas) que 
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levaram ao aparecimento da lateralização de função na evolução de primatas 

(SOUSA; XAVIER; PEREGRINO, 2000).  

O estudo da preferência manual é um dos meios mais utilizados para 

investigar a lateralidade cerebral em primatas não humanos (RÊGO; SPYRIDES; 

SOUSA, 2011). A preferência manual em primatas está correlacionada com o 

uso consistente de uma mão para realizar diferentes tarefas na maioria dos 

indivíduos de uma espécie (DIAMOND; MCGREW, 1994). Segundo Fagot e 

Vauclair (1991), a preferência manual pode ser descrita como o uso mais 

frequente de uma das mãos em uma determinada tarefa, como por exemplo, 

alcançar e segurar o alimento. Ainda de acordo com estes autores, a 

especialização manual representa o melhor desempenho de uma das mãos em 

testes que requerem precisão. Após várias pesquisas, que buscavam relações 

entre o ambiente em que os animais viviam e a preferência manual, os estudos 

mostraram resultados negativos e os pesquisadores começaram a buscar possíveis 

influências fisiológicas na lateralização manual. Padrões de lateralização cortical 

relacionados à atividade dos esteroides gonadais têm sido vistos em alguns 

animais.  

Em estudos com roedores, Diamond (1991) mostra que os esteroides 

gonadais podem atuar na ontogênese, conduzindo a uma assimetria hemisférica 

promovendo um dimorfismo sexual no desempenho de determinadas funções, 

como a lateralidade manual. Em outro caso, um estudo com preferência no uso 

das patas em gatos demonstrou que a testosterona pode agir sobre a lateralidade 

mesmo depois de completado o desenvolvimento (TAN; KARA; KUTLU, 1991). 

Neste estudo, a aplicação da testosterona intramuscular reduziu o grau de 

preferência de uso da pata direita em fêmeas adultas e destras, mas não afetou a 

preferência do uso da pata esquerda nos machos e fêmeas adultos. Estes autores 

sugerem que este hormônio masculino pode atuar suprimindo especialmente o 

lado esquerdo do cérebro para induzir a ambidestria nas fêmeas adultas e destras.  
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Estes estudos com animais e outros estudos com primatas não humanos 

(LACRAUSE, 2006) e em humanos crianças (MULLINGAN et al., 2001) e 

adultos (THILERS et al., 2007) sugerem um papel da testosterona no 

desempenho de testes cognitivos relacionados à especialização manual e 

reforçam a ideia de que os esteroides gonadais estão relacionados à assimetria 

funcional do cérebro, incluindo a lateralidade manual. De acordo com 

Westergaard et al . (2000), esse hormônio esteróide tem sido também associado 

ao uso da mão esquerda (canhotos) em seres humanos, gerando uma controvérsia 

considerável sobre os processos subjacentes a essa relação. Uma perspectiva 

defende que os altos níveis de testosterona no útero estão associados à 

lateralidade esquerda, ambidestria e dominância cerebral reduzida. Nesta visão a 

testosterona alta inibe o desenvolvimento cortical em certas regiões do 

hemisfério esquerdo, enquanto promove o desenvolvimento em regiões 

correspondentes no hemisfério direito. Essas associações de acordo com Hellige 

(1990) que afirma que a ubiquidade das assimetrias comportamentais e 

biológicas em animais, indica que esta característica não é única dos humanos 

nem completamente dependente da linguagem. Sugere ainda que modelos 

animais podem prover informações adicionais sobre assimetrias cerebrais 

relacionadas à filogênese, hereditariedade, ontogênese, cognição e efeitos 

hormonais. 

De fato, os hormônios parecem exercer efeitos organizacionais e 

ativacionais sobre a lateralidade em animais bem como em humanos. Como as 

manipulações hormonais são impraticáveis em humanos os estudos vêm sendo 

realizadas em animais. A maior parte dos estudos com humanos são realizados 

com populações clínicas que apresentam alterações hormonais decorrentes de 

desordens genéticas. Uma dessas condições é a hiperplasia congênita da adrenal 

(HAC), onde o feto é exposto a altos níveis de andrógenos. Nass et al. (1987) 

encontraram maiores níveis de prevalência de canhotos entre mulheres com a 

HAC quando comparadas com suas irmãs gêmeas. Já Mathews et al. (2004) 

realizaram um trabalho para testar a influencia pré-natal dos níveis de 
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andrógenos na preferência manual com homens e mulheres com HAC. Seus 

resultados não mostraram diferenças significativas entre indivíduos com HAC e 

indivíduos não afetados, sugerindo a não participação da testosterona no 

desenvolvimento inicial cerebral para esta atividade. Todavia os autores afirmam 

que esses resultados podem estar comprometidos pelo tamanho amostral 

limitado, que estaria impedindo a detecção de diferenças consistentes entre os 

grupos. 

Outra população com exposições hormonais atípicas são as crianças de 

mulheres expostas aos estrógenos sintéticos [dietil estil-bestrol (DES)] durante a 

gravidez. Hines e Shiplcy (1984) encontraram altos níveis de lateralização 

(semelhantes aos encontrados em meninos) em filhas cujas mães foram expostas 

ao DES. Entretanto, esses resultados em humanos são escassos e conflitantes. 

Portanto, os pesquisadores passaram a não generalizar os resultados encontrados 

em populações clínicas, e ficou clara a necessidade de avaliações mais adequadas 

sobre a lateralização cerebral e suas correlações hormonais. 

De acordo com a hipótese de Geschwind-Behan-Galaburda (GBG) de 

1985, a testosterona pré-natal causa uma diminuição no desenvolvimento do 

hemisfério esquerdo com um consequente e compensatório crescimento do 

hemisfério direito do cérebro, criando uma reversão na organização da 

lateralização cerebral. Ou seja, destros e canhotos podem ter uma associação com 

altos e baixos níveis pré-natais de testosterona, respectivamente. Tan, U e Tan, M 

em 2001, testaram esta hipótese em um estudo com neonatos procurando 

associações entre os níveis de testosterona no sangue do cordão umbilical com a 

força do reflexo de agarrar. Os resultados sugerem que a testosterona pré-natal 

pode apresentar um papel na determinação da lateralização motora espinhal 

(visto que reflexos são gerados pela medula espinhal), com uma possível 

consequente regulação ascendente da lateralização cerebral. Em 1995, 

Grimshaw, Bryden e Finegan realizaram um estudo com crianças mostrando as 

relações entre os níveis de testosterona pré-natais no segundo trimestre de 

gravidez e a preferência manual aos 10 anos. Eles encontraram que os níveis de 



 
 

 

24 
 

testosterona estão correlacionados negativamente com a força do reflexo de 

agarrar das mãos (direita e/ou esquerda). Estes resultados vão à direção oposta à 

hipótese GBG (1987) onde esses autores afirmavam que o aumento dos níveis de 

testosterona pré-natal levaria a uma dominância anômala, mas, neste estudo, os 

pesquisadores encontraram que altos níveis de testosterona pré-natal estão 

associados com assimetrias mais típicas. 

Algumas pesquisas com adultos também apresentam evidências dos 

efeitos ativacionais sobre a preferência manual. Gadea et al. (2003) realizaram 

um estudo com mulheres adultas para verificar se os níveis de testosterona 

salivar estariam relacionados com preferência manual. Seu objetivo foi testar a 

hipótese de que as diferenças individuais nos níveis de testosterona estão 

associadas a diferentes padrões de lateralização, linguística e práxica, e refletem 

na preferência manual. Eles encontraram que mulheres fortemente destras 

mostravam um mesmo padrão de testosterona salivar próximos aos níveis de 

mulheres fracamente canhotas e vice-versa. Eles discutem estes resultados em 

várias teorias e propõem uma ligação entre testosterona e lateralização cerebral 

onde os altos níveis desse hormônio estão associados à preferência pela mão 

direita. Moffat e Hampson (1996) realizaram uma pesquisa para investigar se 

haveria alguma associação persistente entre testosterona e assimetria em adultos. 

Estas pesquisas foram realizadas em homens e mulheres para os quais foi 

aplicado um questionário sobre preferência manual e coletadas amostras de 

saliva para análise hormonal. Os resultados constataram que canhotos de ambos 

os sexos apresentavam níveis mais baixos de testosterona salivar do que os 

indivíduos destros. 

Outro estudo com preferência manual e efeitos dos hormônios sexuais 

foi realizado por McCormick, Witelson e Kingstone (1990). Estes pesquisadores 

utilizaram homens e mulheres homossexuais por meio de testes 

neuropsicológicos e encontraram que a maioria das mulheres homossexuais 

mostra uma maior prevalência de canhotas quando comparadas às mulheres 

heterossexuais. Com estes resultados eles sugerem que a orientação sexual tem 
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um componente neurobiológico possivelmente relacionado à assimetria funcional 

hemisférica. Estes resultados são consistentes, segundo os autores, com relatos 

anteriores como Annett (1970) que afirma que os eventos neuroendócrinos pré-

natais são um fator no desenvolvimento da orientação sexual humana e 

assimetrias cerebrais funcionais. Baum et al. (1985) afirmam que os mecanismos 

associados com orientação sexual, e suas características neuropsicológicas 

relacionadas, são diferentes entre os sexos, ou seja, níveis hormonais sexuais pré-

natais elevados em mulheres e diminuição dos níveis nos homens. Por esta razão, 

sugerem que, como a preferência manual é uma medida indireta da lateralização 

cerebral, o aumento da incidência de canhotas homossexuais segue um padrão 

atípico da especialização hemisférica nesse grupo. Portanto, esse padrão atípico 

poderia ser parte de diferenças em um componente neurobiológico entre 

mulheres hetero e homossexuais. Estes resultados estariam de acordo com a 

hipótese de que em mulheres a homossexualidade está associada ao aumento da 

preferência manual esquerda e a alta exposição pré-natal de hormônios 

masculinizantes. Em homens, os pesquisadores também encontraram mais 

homossexuais sinistros e também associam a homossexualidade a uma 

prevalência atípica da especialização hemisférica. Eles defendem uma hipótese 

de que a homossexualidade em homens e preferência associada ao uso da mão 

esquerda estão associadas com a exposição diminuída a agentes masculinizantes 

durante o período pré-natal. Eles concluem a pesquisa sugerindo que eventos 

neuroendócrinos pré-natais constituem um fator importante no desenvolvimento 

da orientação sexual em humanos e na assimetria funcional cerebral 

(influenciando assim na preferência manual). 
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1.5  Preferência manual em primatas não humanos 

 

De acordo com McGrew e Marchant (1997), embora algumas espécies 

de primatas não humanos exibam distribuições assimétricas para o uso da mão 

esquerda ou direita em nível de grupo, muitas espécies de primatas exibem uma 

distribuição bimodal de preferência manual. Com base em dados coletados até 

agora, parece que a preferência manual em primatas não humanos é espécie 

específica e nem sempre é indicativa de especializações funcionais hemisféricas 

como demonstrado por Hook-Costigan e Rogers (2000). 

Estudos sobre a assimetria funcional em primatas não humanos do Velho 

e do Novo Mundo apresentam dados divergentes, com algumas espécies em que 

a preferência da mão não foi observada, como Pan troglodytes (FINCH, 1941), 

Gorilla gorilla (SCHALLER, 1963) e outras em que uma preferência não muito 

acentuada foi observada em nível individual, variando de acordo com a tarefa, 

como em Lemur cata (MASATAKA, 1989), Cebus apella (MASATAKA, 1990), 

Callithrix jacchus (BOX, 1977; SOUSA et al., 1993), Macaca mulatta 

(LEHMAN, 1989), Macaca irus (LEHMAN, 1980). 

Em sagui comum, Callithrix jacchus, Rothe (1973), não encontrou 

preferência no uso da mão em oito animais durante a realização de atividades 

espontâneas. Por outro lado, Box (1977) demonstrou o uso consistente de uma 

das mãos quando os animais estavam segurando alimentos, mas não para outras 

atividades relacionadas ao comportamento alimentar. Hook - Costigan e Rogers 

(1995) observaram preferência no uso de uma das mãos, nesta espécie, para 

tarefas motoras. Todavia, trabalhos mais recentes realizados com esta espécie, 

demonstram que aproximadamente a metade dos animais utiliza a mão esquerda 

para pegar comida e levá-la à boca para comer, enquanto a outra metade utiliza a 

mão direita (HOOK-COSTIGAN; ROGERS, 2000; SOUSA et al., 2001). Rogers 

e Kaplan, (1998) não encontraram nenhuma relação entre preferência manual e o 

lado em que saguis infantis foram carregados por seus pais nos primeiros 60 dias 
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de vida. Da mesma forma, os autores não encontraram nenhuma relação entre a 

preferência no uso das mãos de saguis adultos para segurar os alimentos com as 

suas preferências de lado quando recém-nascidos por uma teta da mãe. Assim, 

segundo esses autores, os comportamentos de amamentação e carregar a prole 

que se constituem nas formas predominantes de interação entre pais e filhotes de 

saguis e ocorrem ao redor de 15 dias de idade, parecem não ter efeito nenhum 

sobre suas preferências de lado para mamar com o segurar os alimentos.  

Variações na preferência manual em testes de alcançar e segurar o 

alimento durante o desenvolvimento do animal foram demonstradas por Hook-

Costigan e Rogers (1995) na fase de subadultos (12-14 meses) e no início da 

idade adulta (18-22 meses). Esses autores sugerem que a preferência de mão 

começa no período juvenil e se estabiliza em 18 meses. Após este período, a 

consistência uso da mão é mantida (HOOK-COSTIGAN; ROGERS, 2000). 

Outro trabalho corrobora estas preferências, no qual foi sugerido que a 

preferência manual em fêmeas da espécie Callithrix jacchus se instala no período 

juvenil, coincidindo com a puberdade e com provável participação da 

progesterona, que se mantém após a instalação desta fase do desenvolvimento 

(RÊGO; SPYRIDES; SOUSA, 2011). 

Considerando que a lateralização parece associada às necessidades 

posturais do animal, em recente trabalho Hashimoto et al., (2013) testaram o uso 

das mãos em C. jacchus usando três condições experimentais em função da 

postura espacial que permitia: (i) postura quadripedal e uso de anteparo de  

tamanho pequeno (2 cm, unimanual) ou (ii) grande (4 cm, bimanual) e (iii) 

postura  bipedal com o anteparo pequeno. Oito dos 12 animais mantiveram a 

lateralidade independentemente do tipo de condição experimental e um número 

maior de animais expressou lateralização à esquerda quando assumiram a mesma 

postura, independentemente do tamanho do orifício do anteparo. Estes resultados 

reforçam que a postura tem efeito sobre o uso preferencial de uma das mãos 

nestes animais. 
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Evidências adicionais em pesquisa realizada com sagui comum 

demonstrou que apenas os animais com uma forte preferência manual são 

capazes de realizar duas tarefas simultaneamente, aumentando a habilidade do 

animal em detectar um predador (PIDDINGTON; ROGERS, 2012). Esses 

autores afirmam ainda que uma das vantagens da lateralização cerebral é 

proporcionar ao animal a capacidade de monitorar predadores enquanto se 

encontra forrageando.  

 

 1.6 Regulação do eixo hipotálamo-hipófise-testicular em primatas 

 

Nos primatas a regulação do eixo hipotálamo-hipófise-testicular (HHT) é 

feita pela produção e secreção inicial do hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRH) por neurônios hipotalâmicos situados no hipotálamo mediobasal, 

situados na sua maioria nos núcleos arqueados e infundibulares e, também no 

hipotálamo anterior nos núcleos supraquiásmático, supraóptico e 

paraventriculares (LÁZARI; PORTO, 2005). Nos animais do sexo masculino na 

idade adulta, o GnRH é secretado tonicamente pelos terminais dos neurônios 

desses núcleos hipotalâmicos nos vasos sanguíneos da eminência média sendo 

lançados no sistema porta-hipofisário de drenagem na glândula pituitária 

anterior. Na glândula pituitária anterior o GnRH estimula a síntese e liberação do 

hormônio luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH), ambos duas 

glicoproteínas heterodiméricas, na corrente sanguínea. O LH estimula a secreção 

de testosterona pelas células de Leydig nos testículos. O FSH junto com a 

testosterona estimula as células de Sertoli e espermatogênese nos tubos 

eminíferos. A testosterona e seus metabólitos ativos como o estradiol e 

diidrotestosterona exercem efeitos na retroalimentação negativa sobre ambos os 

mecanismos de síntese e liberação na futura secreção do próprio GnRH e das 

gonadotrofinas LH e FSH.  
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O hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) é um decapeptídeo 

responsável pelo controle da  liberação pulsátil das gonadotrofinas (hormônio 

folículo estimulante –FSH e hormônio luteinizante – LH) por meio de sua 

ligação com os receptores de membrana do tipo GnRH  e seus variantes em 

vertebrados, pertencentes à família de receptores acoplados à proteína G. Na 

maioria dos mamíferos, O GnRH-1 estimula a síntese e liberação das 

gonadotrofinas LH e FSH mas, em saguis, estimula  a secreção e liberação 

hipofisária da gonadotrofina coriônica (CG) e FSH para controlar a 

esteroidogênese e gametogênese (WOLLER et al., 2009). 

Além da regulação da reprodução de machos, as gonadotrofinas 

hipofisárias atuam na regulação da reprodução de fêmeas. Deste modo, muitos 

pesquisadores tem utilizado o GnRH para obter a capacidade máxima de resposta 

do eixo hipotalámo-hipófise-gonadal (HPG) através da produção de testosterona 

(MOORE et al., 2002).  Deste modo, o GnRH é utilizado para estudar os efeitos 

dos andrógenos, cujo principal representante é a testosterona em machos de 

diversas espécies de primatas (ABBOTT; HODGES; GEORGE, 1988).  Outro 

composto, acetato de cetrorrelix, pertencente ao grupo terapêutico dos 

antagonistas de GnRH, funciona como um inibidor do GnRH e, 

consequentemente, gera uma diminuição da produção de esteroides sexuais 

masculinos. Esse composto atua por competição com o GnRH endógeno através 

de ligação aos seus receptores da membrana da célula hipofisária. Com isso, o 

Cetrorrelix controla a secreção endógena de gonadotrofinas (LH e FSH). 

Algumas pesquisas demonstram que uma injeção em única dose deste 

antagonista é capaz de inibir a secreção de hormônios gonadotróficos em sagui 

comum (HODGES et al., 1988). O início da inibição é imediato após sua 

aplicação e pode ser mantido pelo tratamento contínuo, sendo naturalmente 

reversível após 48 horas da injeção. Sua utilização é indicada para tratamento do 

câncer de próstata e mama, endometriose e infertilidade feminina (SCHALLY; 

REDDING, 1987; HODGES et al., 1988).  
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No presente estudo, buscou-se demonstrar a estabilidade da lateralidade 

no uso das mãos em machos adultos de C. jacchus em testes de uso forçado de 

uma das mãos e em atividades espontâneas de segurar o alimento, e os efeitos do 

uso do GnRH e de seu antagonista, acetato de cetrorrelix, sobre a força da 

preferência manual, independentemente da direção, se esquerda ou direita.  

  



 
 

 

31 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Investigar se a estabilização da assimetria manual em machos adultos de 

Callithrix jacchus é influenciada pelos andrógenos. 

 

2.2 Específicos 

 

1. Estabelecer se o efeito dos hormônios sexuais no uso das mãos em 

atividades forçadas e espontâneas em machos de C. jacchus é de natureza 

organizacional, ativacional ou ambos;  

2. Verificar se os efeitos hormonais dos andrógenos influenciam da mesma 

maneira a expressão da lateralidade expressa na execução de atividades 

durante o uso forçado e do uso espontâneo das mãos. 
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3 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1 – Os hormônios gonadais possuem um efeito organizacional sobre a 

preferência manual, que ocorre em estágios iniciais (pré e/ou pós-natal) ou na 

puberdade, de modo que nos machos adultos de C. jacchus esta assimetria já está 

estabilizada. 

Predição – Espera-se que a preferência manual se manifeste de forma clara e 

consistente na fase adulta nesses animais, já que nessa fase os animais já 

apresentam maturidade do sistema nervoso e já desenvolveram suas habilidades 

motoras. Essa preferência manual deve manter-se estável, mesmo com a 

alteração nos níveis dos andrógenos. 

 

Hipótese 2- A preferência manual não é influenciada pelo aumento ou 

diminuição aguda dos andrógenos na idade adulta tanto para o uso espontâneo 

como forçado das mãos.  

Predição – O efeito organizacional se expressa igualmente nas duas atividades 

uma vez que a lateralização envolve circuitos motores comuns ao uso da mão 

preferencial na execução das duas atividades.  
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4 MÉTODOS 

 

Foram utilizados 14 machos adultos de sagui comum, Callithrix jacchus 

com idade entre 24 e 61 meses. Os animais estavam alojados sozinhos em gaiolas 

individuais na área externa do Núcleo de Primatologia, Natal/RN, Brasil, e a 

coleta de dados ocorreu no período de junho de 2011 a novembro de 2012.  

Os animais estavam alojados em gaiolas individuais construídas em 

alvenatia, com tela em um dos lados, localizadas na área externa do Núcleo de 

Primatologia da UFRN, com dimensões de 2 x 2 x1 m
2
. A alimentação foi 

oferecida em duas refeições diárias compostas por frutas e vegetais no período da 

manhã e um papa proteica no período da tarde. Água foi oferecida em bebedouro 

ad libitum.  

Nos dias nos quais não houve atividade experimental, a alimentação 

regular foi servida após os testes unimanuais, registros das atividades 

espontâneas e coleta de fezes.  

 

4.1 Procedimento experimental 

 

4.1.1 Fase basal 

 

Para obtenção dos dados na fase basal do experimento, anterior ao 

tratamento com o cetrorrelix (antagonista do GnRH) e com o GnRH, foram 

realizadas as coletas dos dados de uso das mãos dos animais em dois contextos 

alimentares:  
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a) Uso espontâneo de uma das mãos– o animal manipulava o alimento com 

uma das mãos, leva-o à boca e se alimenta (SOUSA et al., 2000) (Figura 

1). Para este tipo de atividade espontânea foram utilizadas balas de goma 

colocadas no prato de alimento do animal sem nenhuma restrição de acesso 

ao mesmo.  Foram realizados os registros de 20 episódios em cinco sessões 

de observação, num total de 100 episódios (ficha de registro encontra-se no 

Anexo 2); 

b) Uso forçado de uma das mãos – o animal alcançava o alimento por meio de 

um orifício central de 2 cm de diâmetro existente em uma placa de acrílico 

de 14 cm² colocada sobre o prato de alimento, no qual havia frutas em 

pedaços (SOUSA et al., 2001). Este orifício central permite a passagem de 

apenas uma das mãos do animal (Figura 2). Registrou-se qual a mão com a 

qual o animal realizou as tentativas consecutivas bem sucedidas de 

alcançar o alimento no prato por meio do furo, levá-lo à boca e se 

alimentar (Figura 3). Para cada animal foram realizados 20 registros desta 

atividade, em cinco sessões, num total de 100 episódios (ficha de registro 

encontra-se no Anexo 2). 

A latência de todas as sessões para a atividade forçada foi registrada e 

correspondeu ao tempo em segundos transcorridos entre a colocação do parto no 

comedouro e a primeira tentativa bem sucedida de alcançar a comida e se 

alimentar. 

Para a coleta dos dados, os animais foram privados de alimentação por 

cerca de 12 horas, e os testes foram realizados antes das refeições do dia. Os 
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dados dos 14 animais referentes à fase basal foram coletados uma vez para os 

animais que participaram apenas de um dos tratamentos (cetrorrelix, n= 6) e 

GnRH (n= 4) e  para quatro deles, que participaram dos dois tratamentos, foram 

coletadas os dados para a fase basal duas vezes, antecedendo os respectivos 

tratamentos. Foram registradas 100 tentativas bem sucedidas para a fase basal 

anterior a cada tratamento, que foi seguida pela coleta dos dados referentes à fase 

experimental, a partir do dia da injeção de cada tratamento, especificamente nos 

dias 1, 2, 7, 15 e 30 dias, sendo 20 tentativas em cada dia, num total de 100 

registros. 

 

 

Figura 1. Animal durante a execução de atividade espontânea (AE) segurando a 

comida. Usualmente, em seguida a esta atividade, o animal leva a comida à boca e se 

alimenta. 
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Figura 2. Prato de comida com anteparo de acrílico que permitia apenas a passagem de 

uma das mãos para alcançar a comida.  

 

 

Figura 3. Animal executando a atividade forçada (AF) apresentando preferência 

manual direita. 

 

As sessões de observação foram realizadas aleatoriamente nos dias da 

semana da segunda à sexta-feira, dentro do período de duas semanas. Ambos os 
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tipos de registro foram realizados na mesma sessão, sendo que os registros do 

uso forçado de uma das mãos sempre precederam os registros da alimentação 

espontânea. As sessões de observação foram realizadas sempre no período da 

manhã, entre 06h00minh e 10h00minh e duraram entre 20 e 90 minutos.  

Para a análise dos hormônios sexuais masculinos, foram coletadas 

amostras de fezes no mesmo dia das observações, após a coleta dos dados de uso 

das mãos. A dosagem destas amostras refletem os níveis hormonais do final do 

dia anterior ao do experimento. 

 

4.1.2 Fase experimental 

 

4.1.2.1 Tratamento com o antagonista do GnRH 

 

De acordo com o estudo de Hodges et al. (1988), o uso do antagonista do 

GnRH (Cetrotide – acetato de cetrorrelix, Baxter Oncology GmbH, Germany),  

gera um efeito de inibição na ação dos andrógenos e, posteriormente, um efeito 

rebote de elevação dos andrógenos, após a queda inicial nos 2 primeiros dias, 

observada nos primeiros 7 dias após a injeção. Deste modo, espera-se que no 15º. 

e 30º. dias após a injeção os valores basais dos andrógenos tenham retornado à 

linha de base.  Após os registros da fase basal, em 10 animais (ver Tabela 1) foi 

feita a injeção subcutânea única de 100µg/animal do antagonista diluído em água 

destilada. Após a injeção, foram registrados 20 episódios do uso espontâneo e 

forçado das mãos em cinco sessões subsequentes, realizadas no dia da injeção 
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(1), 1 dia após (2) e nos dias 7, 15 e 30. Este protocolo teve o objetivo de 

acompanhar o efeito inibitório do tratamento sobre os níveis de GnRH, aferidos a 

partir da dosagem da excreção fecal dos andrógenos.  

 

 

4.1.2.2 Tratamento com GnRH 

 

Dentro do período de duas semanas após a coleta dos dados da fase 

basal, em 8 animais foi realizado o uso do GnRH (Sigma) (Tabela 1), por meio 

de injeção subcutânea, na concentração de 0,2 mg/animal. Quatro destes oito 

animais já haviam sido tratados com o cetrorrelix há pelo menos dois meses e, no 

máximo, há oito meses, de modo que os efeitos do tratamento anterior já 

haveriam cessado. Os animais foram mantidos nas suas gaiolas individuais e a 

coleta dos episódios do uso das mãos nas atividades espontâneas e forçadas 

foram realizadas no dia da injeção (1), no dia seguinte (2) e 7, 15 e 30 dias após a 

injeção. Em cada um destes dias foram realizados 20 registros, num total de 100 

tentativas bem sucedidas de alcançar o alimento para um dos tipos de atividade, 

espontânea e forçada.  
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Tabela 1. Informações sobre os animais experimentais que se encontravam em gaiolas 

individuais, e os respectivos tratamentos com cetrorrelix (n=10), GnRH (n=4) e 4 que 

passaram pelos dois tratamentos, cetrorrelix e, cerca de  2 (n=2) ou 8 meses (n=2) meses 

mais tarde, ao GnRH. 

Animal Tratamento Data de 

nascimento 

Idade no 

início do 

experimento 

(anos, meses) 

Período do 

experimento 

1015 Cetrorrelix 15/01/2006 5a,6m  Junho-Agosto, 2011 

1055 Cetrorrelix 17/10/2006 4a,8m Junho-Agosto, 2011 

1045 Cetrorrelix 11/10/2006 4a,8m  Junho-Agosto, 2011 

1087 Cetrorrelix 18/03/2008 3a,3m  Junho-Agosto, 2011 

1171 Cetrorrelix 07/06/2009 2a  Junho-Agosto, 2011 

1089 Cetrorrelix 24/03/2008 2a,9m Junho-Agosto, 2011 

1017 Cetrorrelix/GnRH 11/08/2006 4a,10m 

5a,7m 

Junho-Agosto, 2011/ 

Março-Abril, 2012 

 

1033 Cetrorrelix/GnRH 25/08/2006 4a,10m 

5a,7m 

Junho-Agosto, 2011 

Março-Abril, 2012 

 

1099 Cetrorrelix/GnRH 16/05/2008 3a,1m 

3a,6m 

Junho-Agosto, 2011 

Outubro-Nov, 2011 

     

1169 Cetrorrelix/GnRH 07/06/2009 2a 

2a,4m 

Junho-Agosto2011 

Outubro-Nov, 2011 

     

1113 GnRH 16/01/2009 2a,9m 

 

Outubro-Nov, 2011 

     

1115 GnRH 11/02/2009 2a,11m 

 

Março-Abril, 2012 

     

1117 GnRH 11/02/2009 2a,9m 

 

Outubro-Nov, 2011 

     

1139 GnRH 29/07/2009 2a,8m 

 

Março-Abril, 2012 

 (*) Em todos os animais foram realizados 200 registros de uso das mãos, sendo 100 na fase basal e 20 em 

cada uma das 5 sessões após a injeção dos dois tratamentos. Foram realizadas 20 coletas de fezes, ou seja, 

em todos os dias de registro da atividade manual. 
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Para os animais que já haviam participado do grupo no qual foi realizado 

o tratamento com cetrorrelix, foram coletadas os dados de mais 100 tentativas 

bem sucedidas na fase basal antes da administração do GnRH, seguida pela 

coleta dos dados nos dias 1, 2, 7, 15 e 30 referentes à fase experimental. 

 

 4.2 Análise hormonal 

 

4.2.1 Coleta das amostras fecais 

 

A coleta de fezes para dosagem dos andrógenos fecais, tanto antes como 

após os tratamentos com o antagonista do GnRH (acetato de cetrorrelix) ou com 

o hormônio GnRH foi realizada entre 06h00min e 09h00min horas da manhã 

dentro da gaiola habitada pelo animal, no Núcleo de Primatologia da UFRN. Este 

horário foi observado, pois de acordo com Sousa e Ziegler (1998), a 

possibilidade de maior sucesso para coleta de fezes acontece nas primeiras 4 

horas após o início do período de atividade do animal, que ocorre por volta das 

05h00min horas da manhã. É importante registrar também que os hormônios 

sexuais variam seu padrão de excreção nas fezes, devendo-se observar um turno 

fixo de coleta para que não haja interferência de variação diurna nos níveis 

hormonais (SOUSA; ZIEGLER, 1998; CASTRO; SOUSA, 2006). 

Foram coletadas 20 amostras de fezes para cada animal em cada 

experimento, sendo 10 amostras referentes à fase basal e 10 amostras à fase pós-

tratamento com o hormônio ou antagonista. Desse modo, para os 4 animais que 

participaram dos dois experimentos foram coletadas 40 amostras, pois a coleta da 
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fase basal foi repetida nas duas semanas que antecederam o procedimento 

experimental.  

Após a coleta as amostras fecais foram armazenadas em tubos plásticos 

devidamente marcados com o número do animal, data e hora da coleta e 

imediatamente congeladas em freezer a – 20º C para posterior extração dos 

hormônios com solventes orgânicos. O preparo das amostras para extração 

seguiu o protocolo descrito por Castro e Sousa (2006), que incluiu a pesagem de 

0,1 g de fezes e homogeneização, seguidas pelos procedimentos de hidrólise e 

solvólise para extração dos andrógenos fecais, conforme detalhado a seguir.  

 

4.2.2  Extração hormonal das fezes 

 

Os procedimentos de extração e dosagem foram realizados no 

Laboratório de Medidas Hormonais do Departamento de Fisiologia (UFRN). No 

dia da extração as amostras fecais foram descongeladas e homogeinizadas após o 

que foi realizada a pesagem de 0,1g do material para o passo inicial da extração, 

a hidrólise. Nesta fase, que tem como finalidade a separação inicial dos 

esteroides na forma livre dos solúveis em água por conjugação simples. Este 

processo ocorre com a adição à amostra de 5 mL de etanol e 5 mL de água 

destilada em um tubo plástico. Em seguida, o tubo contendo o material foi 

agitado no vórtex por 5 minutos e centrifugado por 10 minutos a 3000 rpm. A 

fase líquida foi pipetada em um tubo de vidro com tampa e novamente 

congelada. 
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A solvólise é a segunda etapa da extração e consiste na separação dos 

esteroides que estão sob dupla e tripla conjugações. As amostras foram retiradas 

com antecedência do freezer para descongelar e, após esse intervalo, foram 

pipetados 500µL de cada uma das amostras hidrolisadas e transferidos para 

novos tubos (de extração) numerados, seguindo o processo descrito em Cunha e 

Sousa (1998). Após esse processo foi acrescentado nesses tubos 100µL de 

cloreto de sódio saturado, 50µL de ácido sulfúrico e 5mL de acetato de etila. Os 

tubos foram agitados no vórtex por 1 minuto e colocados em banho-maria a 40°C 

por 12 horas. Após esse período as amostras foram retiradas do banho-maria e 

passaram por um processo de secagem dos tubos. Em seguida  foram adicionados 

2,5mL de água deionizada purificada e os tubos foram novamente agitados no 

vórtex por mais 5 minutos e centrifugados por 5 minutos a 3300 rpm a 25°C. Os 

sobrenadantes resultantes, acetato contendo o hormônio extraído, foram 

pipetados em tubos de ensaio e levados para secar. Posteriormente, o conteúdo 

foi resuspendido com a adição 500µL de álcool absoluto, agitados no vórtex por 

5 segundos e estocados em geladeira a 5º C, para posterior utilização para 

determinação da concentração dos esteroides. 

 

4.2.3 Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

 

A determinação da concentração hormonal dos andrógenos nas amostras 

foi realizada por meio do ensaio imunoenzimático (ELISA), como descrito 

originalmente para dosagem de esteroides no plasma por Munro e Stabenfeldt 
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(1984) e adaptado para o emprego em fezes por Ziegler et al. (1996). Esta técnica 

se trata de um ensaio por “competição”, onde placas previamente sensibilizadas 

pelo anticorpo são colocadas em uma câmara de umidade por 2 horas para voltar 

à temperatura ambiente sem a perda da sensibilização. As amostras extraídas são 

trazidas à temperatura ambiente, agitadas no vórtex por 5 segundos e pipetadas 

no volume de 50µL em tubos de borosilicato e colocados para secar em fluxo de 

ar no banho-maria para que o hormônio fique aderido às paredes do tubo de 

ensaio. Depois foi adicionada a enzima conjugada, na concentração de 1:75.000 

de HRP:T, em duplicata, foi pipetado o volume de 100µL para a placa que foi 

agitada automaticamente por 5 minutos e, em seguida, incubada por 2 horas. 

Após esse procedimento, a placa foi lavada na máquina automática para retirar o 

sobrenadante não ligado ao anticorpo presente na placa sensibilizada. Em 

seguida, foi adicionado 100µL de ABTS (cromógeno que altera a coloração da 

enzima marcada, por oxidação da mesma) e tampão (H2O2 + citrato). Em seguida 

a placa foi encubada novamente por 40 minutos na câmara de umidade e 

posteriormente foi adicionado 100µL de “stop solution” (solução bloqueadora). 

A placa foi novamente agitada e seguiu para a leitura no espectrofotômetro 

(Dynatech, 5000) com filtro de 410µm. 

Os coeficientes de variação intraensaio e interensaio para os andrógenos 

foram, respectivamente, de 3,25% + 0,35% e 3,15% + 0,35%.  
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4.3 Análise estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado um índice adaptado do trabalho de 

Hopkins (1999) por Rêgo, Spyrides e Sousa (2011). Este corresponde ao índice 

de lateralidade manual (HI= handedness index) que utiliza a força da direção do 

uso da mão nos testes de seu uso forçado. No presente trabalho, este índice 

adaptado, foi utilizado para indicar a força da direção no uso das mãos em sagui 

comum, nas situações forçada e espontânea, e corresponde ao valor absoluto da 

diferença entre a frequência de uso da mão direita e a frequência de uso da mão 

esquerda, individualmente, dividida pela soma destes dois valores. O índice 

absoluto varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 mais forte o grau da 

preferência manual para um dos lados, resultando no índice abaixo, que foi 

utilizado para calcular os escores de uso: 

 

      
     

   
 

 

Calcularam-se dois índices absolutos, um para as atividades forçadas 

(HIabs AF) e outro para as espontâneas (HIabs AE), antes e após os tratamentos 

de natureza hormonal.  

Para saber se o animal usava preferencialmente a mão direita ou 

esquerda utilizou-se esta fórmula sem o módulo e, com isso, o índice variou entre 

1 e – 1 e no caso do resultado ser positivo, o animal fez a utilização preferencial 

da mão direita e, quando negativo, o uso preferencial foi da mão esquerda. 
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De acordo com Sousa et al. (2002), ocorre o aumento da força da 

lateralização durante o desenvolvimento ontogenético no sagui comum, de modo 

que durante o estágio de vida adulto, os valores do HI correspondem a 0,87 + 

0,27. Deste modo, os valores do HI situados entre os valores médios registrados 

no estágio de subadulto (0,67) e dos animais adultos (0,87) ou superior foram 

considerados como tendência à lateralização consolidada. 

Para análise estatística os valores hormonais foram convertidos em log 

neperiano, uma vez que apresentam alta variabilidade individual. 

Como no presente trabalho realizaram-se medidas repetidas com o 

estudo da evolução de indicadores observados em um mesmo indivíduo ao longo 

do tempo, as observações de um mesmo animal são correlacionadas entre si. Na 

análise de medidas repetidas é importante que os modelos incorporem possíveis 

dependências entre as observações tomadas de um mesmo indivíduo. As curvas 

do comportamento dos índices de lateralidade manual (HI) nas fases estudadas 

são um exemplo disto, pois o interesse está centrado em avaliar a evolução destas 

medidas, ao longo dos tratamentos.  Sendo assim, é necessário ajustar um modelo 

que simultaneamente leve em consideração à estrutura média geral, como 

também sua variabilidade tanto “entre” quanto “intra” os indivíduos. Para esta 

análise estatística, utilizou-se o modelo de efeitos mistos (VERBEKE; 

MOLEMBERGHS, 2000; PINHEIRO; BATES, 2000) que considera a 

dependência existente entre e intra indivíduos, ou seja, considera também a 

dependência entre medidas repetidas tomadas no mesmo indivíduo em cada uma 

das fases do estudo. Os modelos de efeitos mistos permitem considerar o 
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intercepto e/ou os coeficientes da regressão como efeitos aleatórios ou fixos. Este 

modelo assume que o vetor de medidas repetidas de cada animal segue um 

modelo de regressão linear no qual alguns dos parâmetros de regressão são 

específicos da população em estudo, ou seja, são os mesmos para todos os 

animais, enquanto que outros parâmetros são específicos para cada animal. 

Utilizou-se ainda o teste de Tukey para comparar as diferenças entre as médias 

dos dois tratamentos e apontar quais delas são significativas. As análises 

estatísticas foram desenvolvidas com auxílio dos programas  versão 2.13.1 e 

Minitab 16 Statistical Software (2010).  

Com o intuito de verificar a homocedasticidade entre os momentos antes 

e depois da aplicação dos tratamentos, ou seja, testar se as variâncias são iguais 

entre a fase basal e a fase após a aplicação dos tratamentos, aplicou-se o teste de 

Levene. A hipótese nula a ser testada é a de que a razão entre os desvios de cada 

grupo seja igual a um. Caso contrário, esta hipótese será rejeitada, indicando 

variabilidades distintas entre os grupos de observações. O nível de significância 

(α) estabelecido para todos os testes aplicados neste estudo foi igual ou menor 

que 5%. 

http://www.r-project.org/index.html
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5 RESULTADOS 

 

 

No total foram utilizados 14 animais nos quais foram coletados os dados 

das fases basal e experimental, sendo 10 tratados com o antagonista do GnRH 

cetrorrelix e 8 tratados com GnRH, sendo que 4 animais deste último tratamento 

foram também tratados com Cetrorrelix, conforme informado na seção de 

Métodos deste estudo.  

Os dados referentes à análise hormonal durante todo o experimento 

(Tabela 2), antes e depois das aplicações, indicam que, apesar de alguns 

resultados apresentarem aumento e diminuição dos andrógenos esperados, 

estatisticamente esta variação não foi significativa. 

A Tabela 2 apresenta os valores individuais da concentração de 

andrógenos obtidos a partir da excreção fecal destes esteroides para cada um dos 

animais investigados em todos os dias do experimento. Não se detectou 

diferenças significativas entre antes e após a aplicação dos hormônios (valor-p= 

0,604), mas estas diferenças foram significativas quando se compararam os 

níveis de concentrações entre os tratamentos com cetrorrelix e GnRH (valor-

p<0,001). As concentrações médias após o tratamento para o Cetrorrelix foram 

mais elevadas do que para o GnRH. Percebe-se, também, que as concentrações 

hormonais após o Cetrorrelix apresentaram maior variabilidade, enquanto que no 

GnRH estas foram numericamente menores. 
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Tabela 2. Valores individuais, por dia de coleta, da concentração de andrógenos em ng/g de fezes antes e após os tratamentos Cetrorrelix 

(n= 10; 100µg/animal) e com GnRH (n= 8; 0,2 mg/animal), mostrando também os valores médios e desvio padrão das médias em cada dia. 

1 2 3 4 5 1 2 7 15 30 1 2 3 4 5 1 2 7 15 30

1055 1022,85 1657,08 140,02 723,79 595,33 504,04 596,65 455,61 34,54 695,85 - - - - - - - - -

1087 167,71 - 142,24 - 1235,48 458,16 816,24 5096,37 524,79 3764,62 - - - - - - - - -

1045 191,59 1076,92 258,75 824,30 1425,80 349,88 385,44 1106,60 628,09 5082,20 - - - - - - - - -

1171 1023,20 - 3203,39 30,10 196,90 669,98 331,88 2537,97 666,54 918,72 - - - - - - - - -

1089 118,61 315,79 46,37 555,90 127,74 169,21 295,33 2934,42 350,40 2224,12 - - - - - - - - -

1015 6019,13 199,54 580,29 137,40 905,30 527,07 71,01 439,72 43,54 120,59 - - - - - - - - -

1099 1375,30 249,96 1088,08 595,33 187,86 1251,19 400,35 423,40 2856,66 - 371,75 187,81 249,46 87,99 233,47 110,53 125,15 63,91 80,87

1169 422,30 726,32 474,30 2558,75 368,90 1373,12 541,25 4614,91 540,92 547,85 65,66 64,11 134,06 185,38 40,88 642,90 78,82 100,71 492,44

1033 1409,66 578,54 129,33 95,48 68,42 78,74 59,83 302,99 496,15 261,62 41,27 23,87 56,15 58,30 51,75 31,82 67,91 66,14 10,83

1017 3859,40 1145,37 2059,09 400,49 416,36 376,21 1914,60 662,72 799,95 1071,79 0,77 4,70 5,39 56,47 36,50 0,80 9,81 38,97 32,87

1113 - - - - - - - - - - 71,67 64,53 59,23 62,29 204,02 109,82 7,57 35,99 24,45

1115 - - - - - - - - - - 116,60 173,74 178,98 98,00 - 101,29 60,88 146,34 91,87

1117 - - - - - - - - - - 72,11 2,35 38,72 7,65 7,65 7,59 1,36 80,30 16,36

1139 - - - - - - - - - - 190,24 237,24 273,31 112,56 283,75 151,61 81,10 423,02 215,70

Média 1560,98 743,69 812,19 657,95 552,81 575,76 541,26 1857,47 694,16 1631,93 116,26 94,79 124,41 83,58 122,57 144,55 54,08 119,42 120,67

DP 1816,24 481,82 988,76 723,20 456,27 403,16 506,57 1736,56 758,99 1627,51 109,66 85,68 94,40 48,76 105,03 195,18 41,13 119,44 153,94 78,37

Animal
Antes Cetrorrelix Após cetrorrelix Antes GnRH Após GnRH

-

-

-

-

-

-

15,87

199,04

18,86

120,67

52,83

26,79

109,50

-

211,63
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Na Tabela 3 são apresentados os valores médios dos índices de 

preferência manual em relação à força e à direção, para a atividade espontânea de 

segurar a comida e levar à boca para se alimentar, e a mesma atividade com 

restrição de uso da mão, ou seja, da atividade forçada. Os registros foram 

realizados antes e após os dois tratamentos: (1) uso do antagonista do GnRH 

cetrorrelix injetado em dose única e (2) uso do GnRH, também em dose única.  

Considerando a caraterização da lateralização utilizando o valor do 

HIabs > 0,67 e > 0,87 ou superior, pode-se observar, a partir da extração dos 

dados da Tabela 3, que a força da lateralidade variou entre as fases basal (antes) e 

após os tratamentos como mostra a Tabela 4. Durante a fase basal, antes do 

tratamento com cetrorrelix, a direção da lateralização para as atividades 

espontâneas (AE) foi para o lado direito (D) em 4 animais e à esquerda (E) e 

ambidestria (A) em 3  animais cada (n=10). Estes resultados foram mantidos 

após o tratamento.  Em relação à fase basal das atividades forçadas,  3 animais 

lateralizaram à direita, 6 animais lateralizaram para esquerda e 1 mostrou-se 

ambidestro. Estas diferenças decorreram de mudança de um D para E, e de dois 

ambidestros que lateralizaram à esquerda, em relação ao observado nas 

atividades espontâneas. Após o tratamento com cetrorrelix, 4 lateralizaram à 

direita nas atividades forçadas, 5 à esquerda e um continuou  ambidestro. Vale 

salientar que um animal que apresentou lateralidade à direita nas atividades 

espontâneas, lateralizou à E na atividade forçada na fase basal e que um que 

lateralizou à esquerda nas atividades espontâneas antes e após o tratamento e na 
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fase basal da atividade forçada mudou para lateralização à direita com o uso do 

antagonista. 

Para as atividades espontâneas na fase basal, antes do tratamento com 

GnRH, dos 8 animais estudados, 4 deles apresentaram preferência manual à 

direita, 2 à esquerda e 2 mostraram-se ambidestros. Após o tratamento um 

ambidestro lateralizou à direita que passou para 5 animais e permaneceram 2 à 

esquerda e 1 ambidestro. Para as atividades forçadas na fase basal, 4 animais 

apresentaram preferência manual à direita, 3 à esquerda e 1 ambidestro;  após o 

GnRH, 5 lateralizaram à direita e 3 à esquerda, ou seja, o ambidestro lateralizou à 

direita (Tabela 4). 

Dos 4 animais submetidos aos dois tratamentos, observou-se que 2 deles 

lateralizaram à direita em 100% dos registros, tanto nas fases basais como 

experimentais para os dois tipos de atividade; 1 deles mostrou-se ambidestro nas 

fases basais e lateralizou à direita após ambos os tratamentos e 1 apresentou-se 

ambidestro nas atividades espontâneas e lateralizou à esquerda no desempenho 

das atividades forçadas. 

Considerando o total dos 14 animais, 57% (n=8; 4D; 3E 1A) mantiveram 

100% de consistência no uso preferencial da mão independentemente do 

tratamento ou do tipo de atividade. Cinco deles (36%) modificaram o sentido da 

direção com o tipo de atividade (n= 3/ DE; n= 1/ ED; n= 1/ AD; n= 1/  A 

E) e 1 apresentou mudança apenas com o tratamento. 
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Tabela 3. Valores médios (+_ DP) dos índices de direção da lateralidade nas atividades espontâneas (HIabsAE) e forçadas (HIabsAF) dos 

animais utilizados antes e após os tratamentos com o antagonista do GnRH (cetrorrelix, 100ug/animal) e GnRH (0,2mg/animal). Os valores 

individuais de cada sessão encontram-se no Anexo I. 

ANIMAL Cetrorrelix GnRH  
HIabsAE HIabsAF HIabsAE HIabsAF                                                         Direção da 

Lateralidade 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS                                                               

1055 0,8 ± 0,16 0,8 ± 0,16 -0,98 ± ,04 -0,96 ± 0,05 - - - - D/D/E/E 

1087 -0,9 ± 0,12 -0,88 ± 0,13 -0,64 ± 0,17 -0,68 ± 0,18 - - - - E/E/E/E 

1045 0,8 ± 0,01 0,8 ± 0,01 -0,46 ± 0,05 -0,46 ± 0,05 - - - - D/D/E/E 

1171 1 ± 0,00 1 ± 0,00 0,92 ± 0,13 0,94 ± 0,09 - - - - D/D/D/D 

1089 -0,06 ± 0,24 -0,26 ± 0,17 0,04 ± 0,17 0,04 ± 0,89 - - - - A/A/A/A 

1015 -0,66 ± 0,17 -0,66 ± 0,05 -0,52 ± 0,11 -0,48 ± 0,08 - - - - E/E/E/E 

1099 0,68 ± 0,083 0,7 ± 0,07 1 ± 0,000 0,98 ± 0,04 0,68 ± 0,083 0,72 ± 0,08 0,96 ± 0,05 0,98 ± 0,04 D/D/D/D 

D/D/D/D 

1169 0,5 ± 0,19 0,56 ± 0,15 0,94± 0,05 0,92 ± 0,04 0,56 ± 0,17 0,98 ± 0,04 0,56 ± 0,09 0,9 ± 0,00 A/A/D/D 

A/D/A/D 

1033 -0,92 ± 0,08 -0,84 ± 0,11 0,82 ± 0,08 0,9 ± 0,07 -0,86 ± 0,11 -0,84 ± 0, 11 0,86 ± 0,054 0,88 ± 0,11 E/E/E/D 

E/E/D/D 

1017 -0,14 ± 0,18 -0,12 ± 0,16 -0,7 ± 0,19 -0,72 ± 0,16 -0,12 ± 0,22 -0,2 ± 0,18 -0,64 ± 0,19 -0,7 ± 0,10 A/A/E/E 

A/A/E/E 

 

1113 - - - - -0,9 ± 0,10 -0,94 ± 0,05 -0,68 ± 0,13 -0,74 ± 0,15 E/E/E/E 

1115 - - - - 0,82 ± 0,08 0,84 ± 0,09 0,84 ± 0,05 0,86 ± 0,05 D/D/D/D 

1117 - - - - 0,98 ± 0,04 1 ± 0,00 0,94 ± 0,09 0,96 ± 0,05 D/D/D/D 

1139 - - - - 0,82 ± 0,13 0,84 ± 0,11 -0,94 ±0,09 -0,96 ± 0,05 D/D/E/E 
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Tabela 4. Número de animais que apresentaram a força da lateralização para direita (D), 

esquerda (E) ou ambidestra (A), na fase basal (antes) e após os tratamentos com cetrorrelix e 

GnRH, para as atividades espontâneas (AE) e forçadas (AF). 

 
Cetrorrelix 

  

GnRH 

   

 

AE 

 

AF 

 

AE 

 

AF 

 

 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

D 4 4 3 4 4 5 4 5 

E 3 3 6 5 2 2 3 3 

A 3 3 1 1 2 1 1 0 

          

 

As Figuras 4 e 5 ilustram os perfis do índice absoluto (HIabs) para indicar a 

força da lateralidade na execução de atividade espontânea, independentemente da 

direção, em cada um dos segmentos de mensuração das variáveis segundo os 

tratamentos (cetrorrelix e GnRH). Observa-se que nos 14 animais ocorrem flutuações 

nos valores da força da lateralização, tanto na fase basal quanto após os dois 

tratamentos, mas esta se mantém ao redor dos 0,7. Dois animais 1017 e 1089 

apresentaram HIabs abaixo de 0,6 indicando que os mesmos não apresentaram 

assimetria no uso das mãos na execução deste tipo de atividade. 

 

A Figura 6 (A e B) ilustra o índice absoluto para as atividades forçadas em cada 

um dos momentos observados segundo os tratamentos administrados. Para o 

tratamento com o cetrorrelix, observa-se que o efeito foi bem menor do que com o 

GnRH e apresentou um perfil bifásico de queda e depois elevação, com menores 
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valores registrados entre os dias 7 (para a atividade espontânea) e 15 (para a atividade 

forçada).  
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Figura 4. Representação gráfica dos valores individuais do índice absoluto de força de 

lateralização (HIabs) nos 14 animais estudados antes e após os tratamentos com o antagonista 

do GnRH (cetrorrelix 100µg/mL/animal) e do GnRH (0,2 mg/animal) para a atividade 

espontânea (AE) de tentativas bem sucedidas de segurar os alimentos. 
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Figura 5. Representação gráfica dos valores individuais do índice absoluto de força de 

lateralização nos 14 animais estudados antes e após os tratamentos com o antagonista do 

GnRH (Cetrorrelix 100µg/mL/animal) e do GnRH (0,2 mg/animal) para a atividade forçada 

(AF) de tentativas bem sucedidas de alcançar a comida e se alimentar. 

Observa-se também na Figura 6 (A e B) que os índices absolutos de 

lateralidade nos indivíduos que receberam o tratamento com o hormônio GnRH 

mantiveram-se elevados ao longo de todo o período de segmento dos animais tanto 

para a atividade forçada como espontânea. 
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Figura 6. Valores médios dos índices de força da lateralização manual para a atividade 

espontânea (A) e forçada (B), antes e após os tratamentos com cetrorrelix (100µg/animal; 

n=10; círculos e linha cheia) e GnRH (0,2 mg/animal; n=8; quadrados e linhas pontilhada). 

 

 

 

A análise utilizando o modelo de efeitos mistos (VERBEKE; 

MOLEMBERGHS, 2000; PINHEIRO; BATES, 2000) demonstrou que a atividade 

espontânea e forçada, respectivamente, apresentam diferenças significativas das 

médias do índice de lateralização (HIabs) entre os hormônios (valor-p=0,008 e valor-

p=0,036), indicando que os valores para o GnRH (HIabsAE= 0,76 e HIabsAF= 0,83) 

apresentaram índices médios superiores aos dos animais que receberam Cetrorrelix 

(HIabsAE= 0,66 e HIabsAF= 0,71) (Tabela 5). Não se constatou diferença 

A 

B 
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significativa entre as fases (valor-p=0,193) e nem interação entre fase e tipo do 

hormônio (valor-p= 0,323). 

 

 

 
 

Tabela 5. Comparação múltipla das médias dos índices de atividades espontâneas e forçadas 

encontradas após cada tratamento. 

Variável Tratamento Média Valor de p 

HiabsAE Cetrorrelix 0,6640  

GnRH 0,7637 0, 008 

    

HIabsAF Cetrorrelix 0,7110  

GnRH 0,8375 0,036 

 

 

Detectou-se também diferença entre os índices médios de lateralização para a 

atividade forçada entre as fases (HIabsAF; valor-p= 0,013).  O teste de Tukey revelou 

que apenas a fase antes da aplicação do hormônio (HIabsAF= 0,75) diferiu da fase a 

partir do sétimo dia (HIabsAF=0,80) (Tabela 6). As demais fases não apresentaram 

diferenças significativas nas médias de HIabsAF. Provavelmente, isto demonstra uma 

tendência a uma estabilização da lateralização em fase posterior. O modelo não 

detectou interação significativa entre as fases e os hormônios (valor-p= 0,115). 
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Tabela 6. Resultado do teste de Tukey para comparação entre as médias de HI considerando 

um nível de confiança de 95%. 

Fase N HI médio
* 

0 90  0,75
b 

1 18 0,73
ab 

2 18 0,78
ab 

3 54 0,80
a 

                       * Letras diferentes para médias significativamente diferentes (valor-p< 0,05). 

 

 

 

 

 

A análise estatística usando o teste de Levene para comparação entre duas 

variâncias indicou que as variabilidades dos índices entre os dois momentos antes e 

após a aplicação dos tratamentos para as atividades espontânea (AE) no uso das mãos 

(p=0,548) e forçada (AF) (p=0,962) não apresentaram diferenças significativas (Figura 

7). Todavia, os valores médios da latência, que corresponde ao tempo em segundos 

transcorrido entre a colocação do prato com alimento e o registro da primeira tentativa 

bem sucedida de se alimentar, antes e após o tratamento com cetrorrelix (100 

µg/animal) foram significativamente diferentes pelo teste de comparação entre as 

médias [F (49,49)=17,90; p< 0,001] (Figura 7).  Percebem-se diferenças na 

variabilidade da latência, com desvio padrão igual a 39,0 segundos na fase anterior ao 

tratamento e que se reduz para 10,6 segundos após a aplicação. 

O teste de Levene também apresentou diferença estatística entre as variâncias 

dos tempos de latência antes e depois (estatística = 7,08; p= 0,009) ao tratamento com 

GnRH.  
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Figura 7. Intervalos de Confiança de 95% para os desvios-padrão dos índices de força da 

lateralização na execução de atividade espontânea (AE), atividade forçada (AF) e latência (em 

segundos) antes e após os tratamentos conjuntamente. 

 

A Figura 8 mostra os valores médios da latência, que correspondem ao tempo 

(em segundos) transcorrido entre a colocação do prato e a ocorrência do primeiro 

episódio do uso das mãos para a atividade forçada. Como mostra a Figura 8, a mesma 

diminui à medida que as sessões se repetem, com diferenças significativas entre a 1ª. 

sessão e todas as demais (p-valor < 0,05).  
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Figura 8. Valores médios da latência (em segundos) do primeiro episódio da atividade 

manual, antes e após os dois tratamentos totalizados. 
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6 DISCUSSÃO  

 

A definição de lateralidade ou assimetria cerebral indica a ocorrência de uma 

atividade predominante de um dos hemisférios cerebrais em relação ao outro, para 

uma determinada função, e que pode se manifestar pela presença de assimetrias 

morfológicas ou funcionais. Trata-se de um princípio fundamental na organização 

cerebral e comportamental, generalizado entre os vertebrados, incluindo primatas não 

humanos (BISAZZA; ROGERS; VALLORTIGARA, 1998; GHIRLANDA; 

VALLORTIGARA, 2004; VAUCLAIR; FAGOT; DÉPY, 1999).  

O estudo da preferência manual se constitui em um dos meios mais utilizados 

para investigar a presença de lateralidade cerebral em primatas e, embora já tenha sido 

demonstrado que algumas espécies de primatas não humanos, que estes não exibem 

distribuições assimétricas para o uso da mão esquerda ou direita em nível de grupo, 

muitas espécies de primatas exibem uma distribuição individual bimodal dessa 

preferência manual. Com base em dados da literatura e nos que são apresentados em 

pesquisas realizadas usando como modelo o Callithrix jacchus, observa-se que a 

preferência manual em primatas não humanos são espécies específicas, e recebe 

influências de causas próximas, como as fases do desenvolvimento ontogenético e de 

fatores ambientais. 

Alguns estudos têm evidenciado os efeitos organizacionais e ativacionais dos 

hormônios sexuais na lateralização manual em vertebrados. Trabalhos com ratos 

(DIAMOND, 1991), gatos (TAN; KARA; KUTLU, 1991), macacos resos 

(WESTERGAARD et al., 2000) e saguis (HOOK-COSTIGAN; ROGERS, 2000; 
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RÊGO, SPYRIDES, SOUSA, 2011) apresentam sugestões de uma relação 

significativa entre a preferência manual e as variações da idade, alguns deles com a 

mensuração dos níveis de hormônios esteroides sexuais no decorrer do 

desenvolvimento. Esses autores sugerem que estas mudanças na preferência manual 

ocorrem devido à maturação e experiência no controle neural das mãos e no controle 

da postura corporal.  

Em estudos com primatas não humanos (LACRAUSE, 2006), crianças 

(MULLIGAN et al., 2001) e humanos adultos (THILERS; MACDONALDS; 

HERLITZ, 2007) é sugerido um papel da testosterona no desempenho de testes 

cognitivos relacionados à especialização manual e reforçam a ideia de que os 

esteroides gonadais estão relacionados à assimetria funcional do cérebro, incluindo a 

lateralidade manual. 

No presente estudo foram encontradas indicações de que a maioria, 11 de 14 

saguis machos investigados, apresenta preferência manual definida na idade adulta, 

sem apresentar desvio populacional, como anteriormente demonstrado por Sousa et al. 

(2002). Em fêmeas desta espécie, foi sugerido o efeito organizacional da progesterona 

durante o período puberal intensificando o uso preferencial de uma das mãos e 

estabilizando este uso na idade adulta (RÊGO; SPYRIDES; SOUSA, 2011).  As 

autoras sugeriram que os hormônios esteroides atuam consolidando a especialização 

hemisférica para uso preferencial da mão durante o amadurecimento do animal 

(adolescência) e que, uma vez consolidada, a lateralização parece não sofrer alteração, 

independentemente da diminuição ou do aumento dos níveis hormonais sexuais, ou 
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seja, não seriam observadas modulações relacionadas ao efeito ativacional dos 

hormônios na vida adulta. Esses dados corroboram resultados encontrados em outras 

pesquisas para C. jacchus por Hook-Costigan e Rogers (2000) que sugeriram que a 

preferência manual se estabiliza aos 18 meses de vida do animal e após esse período a 

consistência da preferência manual é mantida.  O mesmo foi sugerido para chimpanzés 

(Pan troglodytes) adultos por Boesch (1991) que observou a estabilidade na 

preferência manual para a atividade complexa de quebrar nozes. 

Por outro lado, estudos com macaco prego (Cebus capucinus) mostraram que 

sete em oito animais testados em tarefas unimanuais,  e 12 em 13 animais testados em 

tarefas bimanuais exibem preferência manual, sendo esta mais acentuada na realização 

de tarefas bimanuais. Estas respostas não foram diferentes entre os sexos, e embora 

tenham sido testados 3 animais imaturos, não foram relatadas diferenças na resposta 

relacionadas à faixa etária destes animais (MEUNIER; VAUCLAIR, 2007). Estes 

autores também relatam a estabilidade da resposta em função do tempo. 

A ocorrência de preferência manual e os benefícios desta especialização sobre 

o desempenho motor foram também avaliados em 7 adultos jovens de macaco prego 

(Cebus apella) e ficou evidenciado que nenhum desvio foi encontrado no nível 

populacional e não foi encontrado benefício para um dos lados em relação à apreensão, 

sugerindo que este comportamento é flexível e contexto dependente. Outro ponto 

interessante diz respeito ao fato de que não ocorre a preferência na direção, mesmo 

para o indivíduo, na execução de diferentes tarefas na gaiola e em testes unimanuais e 

bimanuais, embora a preferência seja mais forte nos testes FRAGAAZY; MITCHELL,  
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1990).  Resultados semelhantes foram observados no presente estudo, no qual se 

observou que durante a execução da atividade forçada os animais lateralizaram 

numericamente mais em relação à execução das atividades espontâneas e à fase basal. 

Evidências recentes obtidas em estudos com o macaco de nariz arrebitado 

(Rhinopithecus roxellana), primata arbóreo da China, também constataram que a força 

da preferência manual é significativamente maior nos adultos do que nos animais 

juvenis e similar entre machos e fêmeas (ZHAO; HOPKINS; BAOGUO, 2012). 

No presente trabalho foram utilizados tratamentos para alterar a concentração 

dos andrógenos para menos, com o uso de antagonista do hormônio liberador dos 

hormônios gonadotróficos (GnRH), e para mais, com a utilização do GnRH. No 

primeiro caso, o uso de cetrorrelix, que implicou no bloqueio da liberação dos 

esteroides sexuais masculinos, revelou que a queda na excreção fecal dos andrógenos 

foi seguida por um efeito rebote, que não modificou significativamente a força de 

direção da lateralização. Estes resultados foram avaliados a partir dos testes de análise 

da variância dos índices absolutos da preferência manual, que indica a força no uso de 

uma das mãos, tanto para as atividades espontâneas quanto forçadas. Assim, observou-

se que há um perfil bifásico na resposta da força de lateralização após o cetrorrelix, 

que corresponde, provavelmente, ao efeito inicial inibidor da produção de andrógenos 

que se seguiu por uma elevação na força de lateralização, decorrente da elevação 

(rebote) observada com o aumento dos níveis hormonais. Este perfil sugere um 

possível efeito ativacional dos andrógenos em C. jacchus e que, apesar de não 
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detectado antes e após a aplicação do antagonista pelo teste de diferença de variância, 

se evidencia a partir da análise das médias pelo teste de Tukey.  

Estas evidências são reforçadas pelo efeito do tratamento com o hormônio 

liberador dos hormônios gonadotróficos (GnRH) considerando o aumento significativo 

dos valores médios dos índices absolutos de lateralidade para atividade forçada quando 

comparados aos índices anteriores ao tratamento com o GnRH. Foi também 

identificada diferença significativa entre as médias do índice de lateralização (HIabs) 

para a atividade espontânea de segurar o alimento, entre os tratamentos, considerando 

que os animais que fizeram uso do GnRH apresentaram índice médio de lateralidade 

superior àquele encontrado para os animais que receberam cetrorrelix. 

No conjunto, estes resultados sugerem um efeito ativacional influenciando a 

força da lateralização no uso das mãos em C. jacchus machos adultos. Um exemplo 

clássico do efeito ativacional no comportamento está demonstrado em pássaros da 

espécie Taeniopygia guttata, onde a administração de testosterona às fêmeas adultas 

faz com que elas principiem o comportamento de canto, quando normalmente só 

machos o fazem (BALTHAZART; ADKINS-REGAN, 2002). As fêmeas são capazes 

de cantar, mas não o fazem normalmente, por que não têm suficiente testosterona 

ativacional. Em macacos resos (Macaca mulatta), os hormônios gonadais possuem 

claros efeitos ativacionais nos comportamentos sexuais, como por exemplo, em 

fêmeas, nas quais ocorre o aumento do comportamento de insinuação para o macho e 

aumento da exposição de genitália durante a fase periovulatória, quando o estradiol 

aumenta os comportamentos receptivos e proceptivos. Nos machos os altos níveis de 
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testosterona aumentam a frequência de comportamentos de corte e cópula 

(THORNTON; ZEHR; LOOSE, 2009). O efeito ativacional dos hormônios sexuais 

também é relatado em Cebus apela, onde as fêmeas tratadas com testosterona 

intranasal aumentara m a frequência de comportamentos sexuais durante o tratamento 

com testosterona (TAVARES et al., 2007).  

O estudo da lateralização manual na presente pesquisa evidencia o fato de que 

os hormônios parecem exercer efeitos ativacionais, além daqueles de natureza 

organizacional, como aponta a literatura revisada sobre a lateralidade em vertebrados. 

Entretanto, estudos sobre o significado biológico destas modulações encontram-se em 

fase inicial de investigação para esclarecer como, quando e porque os hormônios 

gonadais exercem esta influência em padrões comportamentais sexuais e neste 

comportamento em particular. Estas são, portanto, áreas interessantes para pesquisas 

futuras. Mais estudos focados nos efeitos organizacionais e ativacionais dos hormônios 

sexuais, não só na fase inicial do desenvolvimento do organismo estão sendo 

realizados, em diferentes espécies animais, e devem ser expandidos para abranger a 

fase adulta. Outro ponto de destaque nesta temática diz respeito à necessidade de 

realização de outros experimentos com tamanhos amostrais maiores, uma vez que os 

hormônios sexuais são identificados na participação e manifestação de determinadas 

atividades cognitivas como a memória e aprendizagem, vinculação afetiva, 

processamento sensorial e na plasticidade neural geral.  

As evidências deste estudo sugerem que os hormônios gonadais influenciam a 

lateralização cerebral, provavelmente nos mecanismos motores da preferência manual 



 
 

 

66 
 

em C. jacchus machos, intensificando o desempenho motor com um dos membros, 

bem como nos mecanismos de iniciação dos movimentos, cuja latência diminui 

significativamente a partir da primeira sessão nos dois tipos de atividade (espontânea e 

forçada).  

Os valores médios das latências dos primeiros episódios de tentativas bem 

sucedidas de alcançar o item alimentar na atividade forçada, registrados em todas as 

sessões de observação, diminuíram significativamente em relação à primeira sessão, já 

na fase basal e se estendeu aos períodos dos tratamentos. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Sousa et al. (2001) em estudo realizado com 27 machos e 19 

fêmeas adultas. Na referida investigação os machos nascidos em campo e cativeiro 

apresentaram menores latências no desempenho dos testes quando comparados às 

fêmeas das mesmas condições. Esta diferença entre sexos, conforme sugerem os 

autores, pode ser devida à tendência das fêmeas serem mais exploratórias diante de 

objetos novos (BOX; YAMAMOTO; LOPES, 1999) e mais seletivas ao explorarem as 

fontes alimentares do que os machos. Também foram encontradas diferenças no 

desempenho de fêmeas nascidas em campo e cativeiro, com as últimas apresentando 

maiores valores de latência (SOUSA et al. 2001). Uma das críticas que é levantada em 

relação aos dados de lateralização em cativeiro diz respeito à validade ecológica do 

dado, mostrando a necessidade de que a coleta se estenda ao ambiente de vida livre 

dos animais (HOPKINS; CANTALUPO, 2005).   

Observou-se também no presente estudo, que as mudanças hormonais 

decorrentes dos dois tratamentos utilizados não influenciaram o perfil da variação da 
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latência, que apresentou diminuição significativa na variabilidade entre as fases antes e 

depois dos tratamentos.   

Considerando a importância do estudo da lateralização do ponto de vista 

comparado, estando esta função relacionada diretamente com a linguagem na espécie 

humana, Cochet e Byrne (2013) sugerem que esta questão é central na antropologia e 

outras ciências, e que o uso preferencial da mão deve ser abordado de modo a 

considerar quatro possíveis, porém não excludentes, direcionamentos para este 

fenômeno. O primeiro inclui as habilidades manipulativas como o uso de ferramentas; 

o segundo se relaciona à comunicação por meio de gestos; o terceiro engloba o estudo 

da complexidade da ação, em particular a sua estrutura hierárquica e, finalmente, o 

papel da intencionalidade da ação dirigida a objetivos.  

Estudos sobre a investigação de diferenças estruturais nos hemisférios 

cerebrais em C. jacchus que apresentaram lateralização manual à direita ou à esquerda, 

na vida adulta, identificaram correlações positivas entre a extensão do sulco lateral 

direito/peso do cérebro e da espessura do giro superior com o percentual de 

preferência manual direita. Esta área corresponde à área sensorial II, responsável pela 

sensibilidade tátil e discriminação somatosensorial. Deste modo, estas correlações 

reforçam resultados anteriores de que os animais com desvio à direita são mais 

proativos e que o aumento da área cortical envolvida com a sensibilidade tátil pode ser 

um dos eventos precursores da evolução do desvio encontrado em nível de 

populacional (GORRIE, WAITE E ROGERS, 2008). Outras evidências experimentais 

demonstram também que sagui comum com forte lateralização, do mesmo modo que 
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foi descrito para aves e peixes, possuem maior capacidade funcional no desempenho 

de duas tarefas simultaneamente. No caso estudado por Piddington e Rogers (2013) as 

tarefas corresponderam às atividades de forrageio e detecção de predador, e estes 

autores sugerem que esta habilidade de lidar com duas tarefas ao mesmo tempo 

funcionaria como uma das possíveis pressões seletivas para a lateralização de função.   

Ademais, em estudos nos quais animais com preferência manual direita e 

esquerda foram expostos a contextos sociais de predação, os animais com desvio à 

direita produziram mais vocalizações e movimentos de inclinação da cabeça e 

paralaxe, indicando diferenças no comportamento exploratório e social bem como na 

comunicação vocal relacionada à lateralização (GORDON; ROGERS, 2010). 

Evidências associando lateralização manual à esquerda com desempenho motor mais 

lento diante de contextos de medo em Callithrix geoffroyi foram descritas por Braccini 

e Caine (2009) indicando que a lateralização parece estar associada a traços de 

temperamento.  

Em estudo com Callithrix penicillata no qual foi investigada a associação 

entre a temperatura da membrana timpânica e a resposta ao estresse relacionada à 

captura do animal, Tomaz et al. (2004) observaram que os animais que haviam sido 

capturados previamente com maior frequência (entre 5 e 9 episódios) apresentaram 

menor elevação na temperatura no ouvido direito do que aqueles que foram capturados 

um número menor de vezes. De acordo com os autores esta seria a demonstração de 

lateralização da resposta emocional à captura e contenção em animais desta espécie, na 

direção do hemisfério direito. Assim, a menor elevação da temperatura para os animais 
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com um maior número de capturas seriam decorrentes do maior fluxo sanguíneo, ou 

ainda, do processo de habituação, evidenciando lateralização hemisférica na resposta 

emocional nestes animais. 

Em outro estudo, também com C. penicillata, no qual foi investigada a 

preferência manual em atividades espontâneas como coçar-se, catação ou pendurar-se 

na gaiola, Souza Silva et al. (2007) não encontraram diferenças no uso das mãos nestas 

atividades. Todavia, a análise neuroquímica do sistema nervoso revelou níveis mais 

elevados de dopamina e acetilcolina nos núcleos da base do lado direito, em animais 

com preferência manual esquerda, reforçando, mais uma vez, lateralização hemisférica 

para padrões comportamentais e endócrinos nesta espécie.   

Deste modo, é importante destacar que o conhecimento de como se estrutura a 

lateralização em outras espécies de primatas pode contribuir significativamente para o 

aprofundamento dos conhecimentos e possíveis implicações para os seres humanos. 

Com base em dados coletados na pesquisa realizada, sugere-se que a preferência 

manual em primatas não humanos se expressa de modo específico nas diferentes 

espécies e que os hormônios esteroides sexuais parecem exercer efeitos 

organizacionais provavelmente durante a puberdade, para definição da força do uso 

preferencial de uma das mãos. O papel dos hormônios, também, parece modular a 

força da preferência manual no animal adulto, intensificando-a ou diminuindo-a, por 

meio de efeitos ativacionais. Deste modo, o estudo do significado funcional deste 

resultado associando-o à busca de dados no ambiente natural, bem como aqueles que 

utilizem tratamentos que majorem ou bloqueiem os efeitos específicos de receptores 
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dos esteroides sexuais, certamente terão grande impacto para a compreensão da 

lateralização de função nos seus aspectos evolutivos, cognitivos e comportamentais.  

Finalmente, ao analisar os resultados encontrados nesse estudo, e confrontá-los 

com as predições levantadas, pode-se concluir que: 

 1- A preferência manual em machos adultos de C. jacchus se manifestou de 

forma clara e consistente, corroborando a hipótese inicial de que esta atividade deve 

passar por um efeito organizacional durante estágios do desenvolvimento anteriores a 

esta faixa etária. Porém, apesar dessa preferência se manter estável, foi possível 

observar nos resultados encontrados, uma variação nos índices de preferência manual a 

partir da alteração nos níveis hormonais, sugerindo um efeito ativacional associado. 

Assim, estes resultados não corroboram integralmente a primeira hipótese;  

2- A maioria dos animais apresentou consistência na preferência manual ao 

realizar as atividades espontâneas e forçadas. Todavia, a preferência foi influenciada 

pelo tipo de atividade, se manifestando numa percentagem maior dos animais ao 

executarem a atividade forçada, que levou a mudança da ambidestria no desempenho 

das atividades espontâneas para uma lateralização à direita ou à esquerda nas 

atividades forçadas. Adicionalmente, foi observado também um efeito discreto dos 

hormônios na força da direção na atividade forçada. Estas evidências sugerem que, 

embora a execução motora de atividades espontâneas e forçada estejam plenamente 

desenvolvidas nos animais na idade adulta, a execução da atividade unimanual 

demanda maior assertividade e especialização. Estes resultados corroboram apenas 
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parcialmente a segunda hipótese do presente trabalho, e reforça evidências da literatura 

sobre a necessidade da precisão manual como uma pressão seletiva na lateralização de 

função.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A -  Planilha utilizada durante os dois experimentos para anotação dos dados 

referentes a preferência manual dos animais para segurar o alimento (hold food). 
 
 

 

Animal:___________    Gaiola:____________ 

Fase:___________ 

 

/        / E D 

Atividade 

espontânea/Hold food 

  

 

 /        / E D 

Atividade 

espontânea/Hold food 

  

 

/        / E D 

Atividade 

espontânea/Hold food 

  

 

/         / E D 

Atividade 

espontânea/Hold food 

  

 

/         / E D 

Atividade 

espontânea/Hold food 
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ANEXO B - Planilha utilizada durante os experimentos para observação das atividades 

manuais forçadas. 
 
Animal:_________            Data de nascimento:_____/_____/_____ 

Gaiola:__________           Fase:___________ 

Latência:        ________     ________        _________           _________       ________ 

 
Data  /       /         /       /   /       /  /       /   /       / 

Início      

Término      

1ª.      

2ª.      

3ª.      

4ª.      

5ª.      

6ª.      

7ª.      

8ª.      

9ª.      

10ª.      

11ª.      

12ª.      

13ª.      

14ª.      

15ª.      

16ª.      

17ª.      

18ª.      

19ª.      

20ª.      
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ANEXO C 

Tabela 7. Valores individuais do número de episódios, de acordo com o uso das mãos, nas atividades espontânea e forçada, durante a fase 

basal (antes) e após os dois tratamentos (cetrorrelix e GnRH). 

ANIMAL CETRORRELIX GnRH 

Atividade Espontânea Atividade Forçada Atividade Espontânea Atividade Forçada 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda 

                 

1055 90 10 90 10 1 99 2 98 - - - - - - - - 

 

1087 5 95 6 94 18 82 16 84 - - - - - - - - 

 

1045 90 10 90 10 27 73 27 73 - - - - - - - - 

 

1171 100 0 100 0 96 4 97 3 - - - - - - - - 

 

1089 47 53 37 63 52 48 52 48 - - - - - - - - 

 

1015 17 83 17 83 24 76 26 74 - - - - - - - - 

 

1099 84 16 85 15 100 0 99 1 84 16 85 15 98 2 99 1 

 

1169 75 25 78 22 97 3 96 4 78 22 99 1 78 22 95 5 

 

1033 4 96 8 92 91 9 95 5 7 93 8 92 93 7 94 6 

 

1017 43 57 44 56 15 85 14 86 44 56 40 60 18 82 15 85 

 

1113 5 95 3 97 16 84 13 87 5 95 3 97 16 84 13 87 

 

1115 91 9 92 8 92 8 93 7 91 9 92 8 92 8 93 7 

 

1117 99 1 100 0 97 3 98 2 99 1 100 0 97 3 98 2 

 

1139 91 9 92 8 3 97 2 98 91 9 92 8 3 97 2 98 

 


