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RESUMO 

Ritmos circadianos influenciam a vida dos organismos e ocorrem a nível celular, 

fisiológico e comportamental. O processo mnemônico onde a coincidência da fase 

circadiana influencia o processo de evocação é conhecido como Estampa Temporal. 

O objetivo do presente estudo foi investigar se o fenômeno de estampa temporal 

pode ser generalizado para os diversos tipos de memória. Para isto, investigamos a 

existência de estampa temporal na memória de habituação ao campo aberto (CA), 

de reconhecimento de objeto (RO), de reconhecimento de objeto no espaço (ROE) e 

na esquiva passiva (EP) em ratos Wistar. Foram utilizados 30 machos, com 4 meses 

de idade, divididos em 5 grupos com 6 animais cada. Todos os grupos passam por 

duas exposições ao CA (sessão 1 e sessão 2), duas ao RO (treino e teste), duas ao 

ROE (treino e teste) e duas na esquiva passiva (treino e teste), em horários 

coincidentes (G1 ZT14-14, G2 ZT22-22, G3 ZT14-14 48 horas; ZT0 indica o início da 

fase de claro e ZT12, o início do escuro) e em horários não coincidentes (G4 ZT14-

22, G5 ZT22-14). Para a análise da habituação ao Campo aberto, registramos o 

deslocamento (nº de quadrantes percorridos) nas duas sessões. Adicionalmente, 

utilizamos um índice de habituação (razão entre o deslocamento na sessão 2 e o 

deslocamento na sessão 1). Para o Reconhecimento de objeto, registramos o tempo 

de exploração dos objetos no treino (objetos idênticos) e no teste (objeto familiar e 

objeto novo), e utilizamos o índice de reconhecimento (porcentagem do tempo de 

exploração de um dado objeto em relação ao tempo total de exploração dos dois 

objetos), o mesmo procedimento foi utilizado para o Reconhecimento de objeto no 

espaço. Para a esquiva passiva, foi medida a latência para descer da plataforma 

(tempo em segundos para descer da plataforma) como mensuração de memória. 

Usamos o teste T de student pareado para comparações dentro dos grupos e 

ANOVA para comparações entre os grupos com post hoc de Tukey, posteriormente, 

não encontrando nenhuma diferença entre os grupos coincidência ou não 

coincidência, fizemos a união dos dados, a fim de criar dois grandes grupos (HC e 

HNC), para essa análise utilizamos o teste T para amostras independentes. Para a 

esquiva passiva, foi utilizado o teste de Kruskal-wallis para análise entre os grupos 

com post hoc de Mann-Whitney. Os resultados apontam que na tarefa de 

habituação, os grupos HC apresentaram uma habituação significativa, enquanto, 

não observamos diferenças para os grupos HNC. Foi possível observar no 

reconhecimento de objeto, que os animais do grupo horário coincidente exploraram 

mais o objeto novo, quando comparado com o antigo, com exceção do grupo 3. Já o 

grupo horário não coincidente exploraram os objetos da mesma forma. No ROE, não 

foi possível observar nenhum resultado significativo nos grupos, com exceção do 

grupo 3. Já na esquiva passiva, os grupos HC (G1 ZT14-14, G2 ZT22-22) e um do 

HNC (G4 ZT14-22), apresentaram aumento significativo na latência para descer da 

plataforma durante o teste, independente da coincidência das fases circadianas ou 

não. Estudos prévios têm mostrado que a estampa temporal é observada em tarefas 

comportamentais, como condicionamento de lugar e esquiva. Nossos resultados 

mostram que a estampa temporal é um fenômeno que ocorre também na habituação 



 
 

e reconhecimento de objeto. É possível que esse fenômeno seja generalizável para 

o aprendizado e a recuperação de informações. 

 

Palavras Chaves: Memória espacial, Ciclo circadiano, Memória de habituação, 

Reconhecimento de objeto, Esquiva passiva. 



 

 
 

ABSTRACT 

Circadian rhythms affect the life of organisms, which are able of elicits cognitive, 

physiological and behavioral changes. One of the remarkable functions of circadian 

rhythms is related to the influence on the processes of learning and memory. The 

mnemonic process where the coincidence of circadian phase influences the process 

of evocation is known as Time Stamp. The aim of this study was to investigate 

whether the phenomenon of Time-stamp can be generalized to different types of 

memory. Thus, we investigated the existence of Time-stamp in rat performances of 

the habituation memory on open field (OF), novel object recognition (NOR), object-

place recognition (OPR) and passive avoidance task (PAT). Forty-day-old wistar 

male were divided into 5 groups of 6 animals in each cage. All groups were 

submitted to a dual exposition of Open field (session 1 and session 2), both at NOR 

(training and testing) or ORS (training and testing) and passive avoidance task 

(training and testing) in coincident times (G1 ZT14 -14, ZT22-22 G2, G3 ZT14-14 

hours; ZT0 indicates the start of the light phase and ZT12, the beginning of the dark 

phase) and in non-coincident times  (G4 ZT14-22, G5 ZT22-14). For the analysis of 

habituation to the open field, we recorded the square crossing (number of quadrants 

traversed) in the two sessions. Additionally, we use a index of habituation (ratio 

between the displacement in session 2 on 1 session). In Novel Object Recognition 

task, we measure the time that each animals spend exploring the objects in the 

training session (same objects) and in test session (familiar object and a new 

object).We used a recognition rates (percentage of time exploration of new object 

divided by total exploration of the two objects), the same procedure was used for the 

object-place recognition task. For passive avoidance we measured the latency for 

step out from the platform as a measure of memory retrieval. We used the Student t 

test for paired comparisons within groups and ANOVA for comparisons between 

groups with post hoc Tukey. After that, finding no difference between the groups 

coincidence or non-coincidence, we considered take all data together in order to 

create two groups (HC and HNC). For this analysis we used the Student’s t test for 

independent samples. In addition, the passive avoidance test ,was evaluate by 

Kruskal - Wallis for analysis between groups and corretions with post hoc Mann - 

Whitney test. Our results demonstrated that in the task of habituation HC groups 

showed significant habituation, while no differences were found for HNC groups. In 

this study we observed that object recognition the animals of the coincident time 

group explored the new object more when compared with the familiar, this effect was 

not found in group 3. The coincident-time group has explored the objects in the same 

way. No significant differences were found in ORP task by the groups, except for 

group 3. In regards to passive avoidance task , HC groups ( G1 - 14 ZT14 , ZT22 -22 

G2 ) and the HNC ( G4 ZT14 -22 ) showed a significant increase latency to step 

down from the platform during the test , independent of the coincidence of circadian 

phases or not . Previous studies have shown that the Time-stamp is observed in 

behavioral conditioning task involving place and avoidance behaviour. Our results 

show that the temporal pattern is a phenomenon that also occurs in habituation and 



 

 
 

novel object recognition task. It is possible that this phenomenon is generalizable to 

learning and information retrieval. 

  

Key words: Spacial memory, Circadian cycle, Habituation memory, Object recognition, 

Passive avoidance.  
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Reconhecimento de objeto no espaço. No treino os animais são expostos a dois 
objetos iguais, é medido o tempo de exploração de cada objeto, durante o teste um 
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teste o assoalho permanece desligado. FONTE: LNRB, 2014.----------------------------38 
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pertencente ao grupo 1 (ZT14-14).----------------------------------------------------------------40 
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representam cada grupo individual. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-22), 
Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 ZT22-14, 
40 horas). Teste T de Student  para amostras pareadas. Dados são expressos em 
Média ± EP.  (G1, p= 0,026), (G2 p= 0,023).---------------------------------------------------41 
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vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 
horas) e cinza (G5 ZT22-14, 40 horas). ANOVA, dados expressos em média ± EP. 
(G1 x G4, p = 0,041; G2 x G4, p = 0,022).------------------------------------------------------42 
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Figura 13. Índice de reconhecimento. Porcentagem do tempo de exploração dos dois 
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Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto 
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0,004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------47 
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Teste T de Student para amostras pareadas. Resultados expressos em Média ± EP. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 RITMOS BIOLÓGICOS 

 

O movimento giratório da terra sobre seu próprio eixo, conhecido como 

movimento de rotação, promove alterações de luminosidade proveniente do sol, 

dando origem ao dia e a noite. Esse movimento de rotação tem um período em torno 

de vinte e quatro horas. Esse tão conhecido processo tem enorme influência sobre 

os seres vivos, agindo como uma força natural, que favoreceu o surgimento de 

processos rítmicos com periodicidade em torno de 24 horas. Esses ritmos são 

conhecidos como ritmos circadianos (do latim circa = cerca e diano = dia, cerca de 

um dia), ou seja, ocorrem com duração em torno de um dia (Refinetti, 2006). Cada 

ritmo possui um período, e este período é o tempo que uma variável biológica leva 

para completar um ciclo. Já cada intervalo de tempo, determinado dentro de um 

ciclo, é conhecido como fase. Por exemplo, o ritmo de atividade e repouso, que é 

circadiano, pode ser dividido em 24 fases, levando em consideração a quantidade 

de horas que o dia tem, sendo assim, cada fase teria um intervalo de tempo de 60 

minutos. 

São muitos os exemplos de padrões com ritmicidade circadiana nos 

organismos vivos, variando desde reações bioquímicas e fisiológicas (fosforilação de 

proteínas, divisão celular, secreção de hormônios, etc.), até comportamentos, sendo 

o mais estudado deles o ritmo de atividade e repouso (Ralph, 1996; Sharma, 2003; 

Matsuo et al, 2003; Paranjpe & Sharma, 2005; Schmidt et al., 2007; Kyriacou & 

Hastings, 2010; Wright et al, 2012). 

 Padrões rítmicos, como os já citados anteriormente, podem ser observados 

em todos os grupos de organismos, desde bactérias, plantas, invertebrados até os 

mamíferos (Woelfle et al, 2004). Organismos que não possuem sistema nervoso 

desenvolvido, como os do Reino Monera, também apresentam oscilações rítmicas 

com períodos em torno de 24 horas em seu metabolismo, como por exemplo, a 

fosforilação de proteínas. Tais observações nos levam a crer que um sistema 

nervoso não é necessário para que um organismo apresente tais oscilações ritmicas 

(Gillette, 1997). Em cianobactéria, por exemplo, o que confere a ritmicidade são as 
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proteínas relógios que são codificadas através dos genes Kai A, B e C (Woelfle et al, 

2004).  

Entretanto, com o processo de encefalização animal, ou seja, o surgimento do 

substrato neural e consequente aglomeração das células nervosas na região rostral, 

resultou em um processo de seleção que culminou no surgimento de áreas 

especializadas que desempenham funções específicas, esses conjuntos de células 

foram se aglomerando e formaram núcleos e depois lóbulos, essas áreas 

especializaram-se e hoje é possível realizar observações que demonstram como 

cada uma funciona. Entre elas, uma área se destaca por ser responsável por 

controlar os ritmos circadianos em mamíferos, essa descoberta foi feita por meio de 

estudos de lesões de núcleos específicos, dessa forma, os núcleos 

supraquiasmático (NSQ), demonstraram ter um papel importante no controle dos 

ritmos circadianos (Moore & Eichler, 1972; Moore & Lenn, 1972).  

Esses núcleos estão localizados, nos mamíferos, bilateralmente na porção 

ventral do hipotálamo no assoalho do terceiro ventrículo. Tais núcleos são bastante 

pequenos, compostos por aproximadamente 20 mil células, sendo dividido em duas 

principais porções: ventrolateral e dorsomedial (Luo & Aston-Jones, 2009). Algumas 

das células que os compõe, agem como um oscilador isolado expressando padrões 

rítmicos de disparos neuronais e expressão de proteínas (Mohawk & Takahashi, 

2011). Dessa forma, essas células nervosas são capazes de constituir uma estrutura 

única com funções bem definidas. Cada célula isoladamente pode expressar ritmos 

de disparos neuronais com períodos diferentes, porém, quando estão juntas, esses 

ritmos acabam por se ajustar em sincronia em um único período de 24 horas 

(Honma et al, 2012). 

As células dos NSQ sofrem influência da luz do ambiente, a luz age sobre os 

fotorreceptores da retina, que enviam impulsos nervosos através do tracto 

retinohipotalâmico para a porção ventrolateral dos núcleos. A variação cíclica da 

luminosidade do dia e da noite age como uma pista sincronizadora, ou zeitgeber 

(palavra alemã que significa “doador de tempo”), possibilitando aos organismos o 

ajuste ao período de 24 horas do dia. Tal pista é considerada a mais importante para 

o processo de sincronização em mamíferos (Klein apud Aston-Jones et al, 200; 

Pettendrigh, 1993). 

  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982204006062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lenn%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4116104
file:///C:/Users/Valciclenio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mestrado/Estampa%20temporal/ScienceDirect.com%20-%20Trends%20in%20Neurosciences%20-%20Cell%20autonomy%20and%20synchrony%20of%20suprachiasmatic%20nucleus%20circadian%20oscillators_files/ScienceDirect.com%20-%20Trends%20in%20Neurosciences%20-%20Cell%20autonomy%20and%20synchrony%20of%20suprachiasmatic%20nucleus%20circadian%20oscillators.htm
file:///C:/Users/Valciclenio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mestrado/Estampa%20temporal/ScienceDirect.com%20-%20Trends%20in%20Neurosciences%20-%20Cell%20autonomy%20and%20synchrony%20of%20suprachiasmatic%20nucleus%20circadian%20oscillators_files/ScienceDirect.com%20-%20Trends%20in%20Neurosciences%20-%20Cell%20autonomy%20and%20synchrony%20of%20suprachiasmatic%20nucleus%20circadian%20oscillators.htm
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2.2 VALOR ADAPTATIVO DA SINCRONIZAÇÃO CIRCADIANA 

 

 

Alguns estudos sugerem que existam padrões de atividade circadiana em 

fósseis de corais que viveram a 400 milhões de anos, estes fósseis apresentam 

crescimento de anéis diários, que são formados principalmente por calcário e 

compõe o corpo do indivíduo, esse crescimento ocorre na ordem de 365 à 385 

linhas por ano, ou seja, quase uma por dia (Wells, 1963). Em organismos 

fotossintetizantes a exposição a horários onde exista luz é importante (Johnson & 

Golden, 1999), por outro lado, em períodos onde as condições climáticas da Terra 

não eram favoráveis, e os raios ultravioleta do sol eram um fator de risco para 

sobrevivência, estar em um momento do dia sem luz seria mais vantajoso, pois 

impossibilitaria danos ao DNA pelos raios ultravioletas e também prejuízos causados 

pela oxidação (Woelfle et al, 2004). 

Outros trabalhos demonstram a importância do sistema circadiano na vida de 

organismos mais complexos. Por exemplo, insetos sociais como abelhas e formigas 

apresentam uma organização de trabalho que precisa variar ao longo do dia e do 

ano. Abelhas jovens apresentam um comportamento de cuidado como “enfermeiras” 

das novas larvas, enquanto que outras mais velhas saem para coletar pólen. Esses 

comportamentos são ajustados aos horários do dia, e variam de acordo com a idade 

da abelha, em um fenômeno conhecido como politeísmo de idade (Toma et al, 

2000). 

Aves migratórias também apresentam padrões comportamentais que são 

diretamente influenciados pelas pistas ambientais. Elas migram em momentos do 

ano onde as condições climáticas são mais favoráveis (DeCoursey, 2004). Nesse 

caso, essas alterações são de ordem sazonal e possuem influência de hormônios 

como a melatonina. Os estorninhos da Europa também se utilizam do sistema 

circadiano para compensar as mudanças na posição do sol nas jornadas de longa 

distância (Hoffmann apud Paranjpe & Sharma, 2005). 

Uma espécie de ave que vive no atlântico norte e no oceano ártico (Uria 

lomvia) apresenta um comportamento de atividade fora do ninho. Quando os jovens 

indivíduos do grupo saem do ninho em horários que coincidem com o de outros 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982204006062
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indivíduos, de espécies diferentes, o número de animais predados por gaivotas é 

maior, enquanto que aqueles que saem de seus ninhos em horários noturnos com 

seus coespecíficos apresentam uma diminuição no nível de predação, tendo grande 

impacto na sobrevivência (Daan & Tinbergen, 1979). Tal evidencia demonstra a 

influência da sincronização nas atividades ao longo do dia. 

Da mesma forma, animais que hibernam, caso do esquilo dourado, entram no 

processo de hibernação no outono quando os dias começam a ficar mais curtos e a 

temperatura começa a diminuir (DeCoursey, 2004). Para esses animais, é de 

extrema importância se preparar com antecedência para esse evento, pois, eles 

precisam aproveitar os períodos do ano onde há uma maior disponibilidade de 

alimento, além de procurar um local adequado para o período de hibernação, tudo 

isso levando em consideração as pistas ambientais, encurtamentos dos dias e 

diminuição da temperatura.  

Durante a hibernação os animais precisam despertar para manter 

funcionando seus rins. Esses microdespertares são regulados em parte pelo sistema 

circadiano e, portanto, têm dependência dos NSQs.  Alguns estudos mostraram que 

animais que têm essa região do cérebro retirada sofrem mudanças na duração 

desses despertares o que influencia, por exemplo, a duração da hibernação e 

consequentemente o balanço energético, podendo desestabilizar o organismo 

levando-o a morte (Ruby et al, 1996; 1998).  

Esquilos que sofreram ablação nos NSQs, em condições controladas de 

laboratório, não apresentam nenhuma dificuldade de sobrevivência, entretanto, 

quando são expostos a condições de perigo seminatural, onde são apresentados a 

predadores como gatos, o percentual de sobrevivência diminui, pois, esses animais 

se expõem com mais facilidade aos predadores (Ruby et al, 1996; DeCoursey, 

1997). Assim, é possível afirmar que o relógio circadiano não é essencial para a 

sobrevivência do animal em ambiente controlado, por outro lado, ele é de grande 

importância em ambiente natural, por exemplo, o esquilo depende da sua 

permanência na toca no período noturno, para não se tornar presa, já que alguns de 

seus predadores são noturnos (DeCoursey, 2000). 

Os organismos vivos necessitam manter-se sob um equilíbrio interno para 

poder sincronizar e se adaptar ao ambiente. Os comportamentos motivados são 

direcionados para conseguir recursos alimentares, escapar de predadores, buscar 

parceiros sexuais e abrigo. Dessa forma, é importante para o indivíduo sobrepor as 
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demandas ambientais na tentativa de regular os parâmetros fisiológicos necessários 

para a sobrevivência (Sharma, 2003) 

A periodicidade circadiana tem um importante papel na sobrevivência, pois é 

necessário que os indivíduos possam antecipar a eventos do ambiente, estando 

assim preparados para eles. Tais eventos podem ser exemplificados pelos períodos 

reprodutivos femininos, que variam ao longo do ano, pela disponibilidade de 

alimento, que pode ser um evento pontual, como a disponibilidade de uma presa 

para um animal carnívoro, ou recorrente, como uma árvore frutífera para primatas. É 

possível observar, portanto, uma interação entre dois aspectos: os processos 

biológicos que variam ao longo do tempo, e a memória, essa última, necessária para 

guiar o indivíduo a um determinado local onde seja possível encontrar os recursos. 

 Sendo assim, a memória para contextos e espaço, como a memória de 

habituação, reconhecimento de objeto e esquiva, além dos horários do dia ou do 

ano, onde tais eventos podem ocorrer, são imprescindíveis para qualquer animal. 

Todas essas evidências demonstram a grande importância dos ritmos biológicos 

para a sobrevivência dos indivíduos (Gillette, 1997; Sharma, 2003; Mulder et al, 

2013). 

  

 

2.3 ESTAMPA TEMPORAL 

 

Os ritmos circadianos apresentam grande influência sobre os processos de 

formação, consolidação e evocação de memórias (Mulder et al, 2013). Já o horário 

do dia, ou fase circadiana, age como um fator que influência a recuperação de 

memórias, esse processo de interação resulta em um fenômeno hoje conhecido 

como estampagem temporal (Ralph et al, 2002).   

Tal fenômeno começou a ser observado na década de 50, por um 

pesquisador chamado Leon J. Kamin. Ele observou que ratos treinados em tarefa de 

esquiva passiva, apresentavam melhor evocação quando testados vinte e quatro 

horas após o treino (Kamin, 1957). Esse fenômeno ficou bastante conhecido nos 

anos subsequentes a realização de seu trabalho, e foi batizado como Efeito Kamin.  

As pesquisas sobre o efeito Kamin continuaram sendo realizadas, um grande 

número delas foi comandadas por Halloway e Wansley na década de 70. Esses 
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pesquisadores trabalharam com roedores usando testes de esquiva passiva e ativa, 

e identificaram resultados semelhantes aos de Kamin. Seus animais também 

apresentavam melhora nos resultados das tarefas, quando os testes eram 

realizados em intervalos de 24 horas. Para explicar tal fenômeno eles hipotetizaram 

sobre a influência da interação de processos rítmicos ou oscilatórios e alguma 

variável fisiológica, não conhecida na época, agindo sobre os comportamentos 

aprendidos (Halloway & Wansley, 1973; 1976). 

Existem muitos trabalhos demonstrando que as performances cognitivas 

sofrem variação ao longo do dia. Algumas áreas cerebrais estão fortemente 

envolvidas com os processos cognitivos, como é o caso do córtex pré-frontal, córtex 

parietal, amígdala, estriado e hipocampo (Wright, 2012). Os principais exemplos de 

processos cognitivos que estão sujeitos à regulação circadiana são: alerta, 

vigilância, velocidade cognitiva, humor e memória (Chaudhury & Cowell, 2002; 

Durmer & Dinges, 2005). 

Estudos mnemônicos de caráter espaço temporal, demonstram que a 

variação circadiana é um importante modulador desse processo, sendo assim, a 

variação em intervalos em torno de 24 horas são importantes, isso, mesmo na 

ausência de pistas ambientais externas (Cain et al, 2004). O processo de 

recuperação da memória é sujeito à modulação temporal, sendo que tal modulação 

pode variar entre as espécies e também de acordo com o paradigma utilizado. 

Sendo assim, a informação temporal a qual o organismo está submetido durante a 

codificação da memória, é mais um atributo utilizado no processo de evocação, tal 

informação é aprendida junto com outros fatores, como a localização, o contexto e o 

valor do estímulo apresentado (Ralph et al, 2002). 

Como já comentado anteriormente, a região do encéfalo responsável por 

coordenar os ritmos circadianos nos mamíferos, são os núcleos supraquiasmáticos. 

Sendo assim, seria relevante imaginar que o fenômeno de estampagem temporal 

fosse diretamente influenciado por eles. Entretanto, estudos realizados em 

hamsters, onde esses foram submetidos à lesão dos núcleos supraquiasmáticos, 

demonstram que os animais continuam demonstrando aprendizado de esquiva 

dependente da fase circadiana (Cain et al, 2009).  

Levando em consideração esses achados, é possível acreditar que exista 

algum outro oscilador, ou conjunto de osciladores, que estejam envolvidos com tal 

fenômeno. Algumas sugestões já foram feitas, os principais candidatos seriam: os 
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osciladores que estão relacionados com os fenômenos apetitivos, como os 

osciladores arrastados por alimento, OAA (Carneiro e Araujo, 2009).  Essa hipótese 

considera a existência de múltiplos osciladores centrais, trabalhando em conjunto, 

para manter o indivíduo sempre ajustado positivamente ao ambiente (Cain et al, 

2012). 

A adoção de modelos animais para estudos de estampagem temporal 

possibilita um maior entendimento dos fenômenos associados aos processos 

cognitivos, considerando os diversos tipos de testes comportamentais já validados, 

que podem embasar pressupostos que corroboram a influência do horário do dia 

sobre o comportamento (Thorpe et al, 2002; Cain et al, 2004; 2009). 

Animais utilizam-se de pistas visuo-espaciais para realizar comportamentos 

essenciais, como o forrageio. Quando eles precisam de um dado recurso, há 

ativação de áreas responsáveis por evocar a informação anteriormente aprendida, 

neste sentido, utilizam-se de tais informações para guiar o comportamento 

adequado para tal demanda (Gritton et al,  2012). 

 Em um estudo de laboratório, ratos da linhagem Long Evans, vivendo em 

caixas que continham quatro níveis distintos (como as que são utilizadas para 

criação doméstica de hamsters), foram testados para saber se conseguiam distinguir 

entre o tempo e o lugar onde a comida era oferecida. A ração era disponibilizada 

sempre em um dos níveis por vez em um horário do dia diferente. Foi observado que 

os animais conseguiram aprender em que horário e em que nível a comida seria 

disponibilizada (Thorpe et al, 2002). Muitas áreas do cérebro são requeridas para 

mediar tais comportamentos. Nesse estudo, em especial, o córtex pré-frontal se 

mostrou muito importante. Ratos que sofreram lesão nessa região, apresentaram 

incapacidade em associar o local (nível da caixa) e o horário do dia (manhã ou 

tarde) em que o alimento era oferecido (Thorpe et al, 2002). 

Os testes de estampagem temporal comumente utilizados se baseiam no 

seguinte procedimento: os animais são treinados e testados na mesma fase 

circadiana, ou em fases diferentes, no intuito de observar se a coincidência das 

fases pode agir como um fator importante no processo mnemônico de evocação.  

Em testes usando hamster, foi observado que quando esses animais são 

expostos a caixas de condicionamento com contextos seguro e aversivo (choque), 

os mesmos aprendem a evitar o contexto de choque. Entretanto, os animais que 

foram treinados e testados na mesma fase circadiana, apresentam um melhor 
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desempenho de esquiva do que aqueles que foram treinados e testados em fases 

diferentes (Ralph et al, 2002; Cain et al, 2004a).  

Resultados semelhantes também foram observados quando o modelo animal 

foi um primata (o sagui comum Calithrix jacchus), esses animais quando foram 

testados em relação à preferência de lugar com reforço positivo (alimento), 

apresentaram menor latência para entrar no ambiente condicionado positivamente, 

quando o teste foi realizado no mesmo horário do treino. Por outro lado, no outro 

grupo onde o treino e o teste ocorreram em horários diferentes, à latência observada 

foi maior (Valentinuzzi et al, 2008). 

Resultados da influência do horário do dia também foram observados em 

humanos, Barbosa & Albuqurque (2008) demonstraram que jovens com idade entre 

18 e 25 anos apresentam um melhor resultado de evocação, quando o teste é 

realizado no período da tarde. Eles utilizaram um paradigma de recordação de 

palavras testando a memória de longa duração (1 semana após o treino). Os 

resultados também demonstra que o cronotipo (matutino ou vespertino) do indivíduo 

aparentemente não influenciou a recordação desse tipo de memória. Tal trabalho 

não demonstra o fenômeno de estampa temporal propriamente dito, e sim uma 

influência do momento do dia (manhã e tarde), sob esse teste de memória 

declarativa.  

Um trabalho realizado por Cain e colaboradores (2004b) demonstrou que 

existem diferenças de comportamentos de estampagem quando se utiliza linhagens 

de roedores diferentes. Quando ratos da linhagem Long Evans e Wistars foram 

testados na tarefa de condicionamento negativo utilizando choque nas patas, foi 

observado que os Long Evans apresentaram preferência pelo contexto seguro, 

entretanto, a preferência foi observada nos dois grupos, aqueles treinados e 

testados em horários coincidentes e não coincidentes, o mesmo não foi observado 

com os Wistar, que só apresentaram preferência quando as sessões treino e teste 

foram em horários iguais. Esses achados demonstram que talvez haja diferenças 

individuais entre as espécies, quando o assunto é a estampagem temporal. 

Foi demonstrado também que a fase circadiana não precisa ser fixa no 

processo de estampagem. O animal pode se ajustar a qualquer fase do dia. Tais 

observações corroboram a ideia que o animal se adequa a diferentes estímulos 

mesmo quando ele ocorre uma única vez. Principalmente quando se considera que, 



 

23 
 

na natureza, os fluxos de alimento são constantes e o animal precisa se ajustar e 

lembrar em que lugar ele teve acesso aquele alimento (Cain et al, 2008).  

Garren e colaboradores (2013) comentam que o sistema circadiano tem um 

importante papel na regulação da aprendizagem e memória, sua ação limita a 

formação e a utilização de novas memórias estabelecidas para apenas aqueles 

horários do dia onde elas serão provavelmente mais rentáveis de serem utilizadas 

no futuro. 

A grande maioria das tarefas que são utilizados para se testar a estampagem 

temporal, são realizadas com aparatos que analisam memórias implícitas, como é o 

caso dos testes de condicionamento positivo e negativo. Dessa forma surgem 

perguntas: será que a estampagem temporal é um fenômeno recorrente em todos os 

tipos de memória? Outros tipos de memórias também são passíveis de 

estampagem? 

 

2.4 MEMÓRIAS 

 

 Todos os organismos vivos dependem do ambiente para sobreviver, a 

adequação comportamental é de extrema importância no processo adaptativo. Tal 

adequação só é possível graças à formação de memórias (Sharma, 2003).  

 A memória é um processo ativo onde ocorre a aquisição, codificação e 

recuperação de informações do ambiente. A aquisição também é conhecida como 

aprendizagem. A aprendizagem é um fenômeno ativo, onde ocorrem alterações a 

nível celular, possibilitando ao indivíduo uma melhor adequação ao ambiente em 

que vive, dessa forma, o aprendizado é possível de ser observado através de 

mudanças comportamentais (Purves et al, 2008). Uma informação só é gravada 

quando ela é aprendida. Alguns autores afirmam que somos aquilo que recordamos 

(Lent et al, 2008; Izquierdo, 2011;). Os comportamentos dos seres vivos são 

moldados diariamente ao ambiente, essa adequação só é possível graças a esse 

tão complexo componente da cognição, que é o aprendizado e a memória.  

 As informações sensoriais são captadas pelos órgãos dos sentidos e 

codificadas em informações elétricas que irão ser levadas para o encéfalo, essas 

informações sensoriais irão gerar mudanças a nível celular, nos neurônios, que 

serão depois codificadas e estocadas como novas memórias (Purves et al, 2008). 
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Com o passar do tempo, tais informações antes experimentadas, poderão servir 

como arcabouço para a adequação comportamental do indivíduo ao meio. Por 

exemplo, um macaco que se alimenta de uma planta tóxica e acaba passando mal, 

posteriormente tenderá a evitar comer essa planta, a fim de evitar os sintomas 

novamente. Sendo assim, podemos afirmar que sem os processos de memória, não 

haveria uma adequada adaptação ao meio (Quillfeldt, 2006). 

  

2.4.1 Tipos de memórias 

 

 As memórias podem ser divididas de acordo com alguns fatores. As principais 

definições levam em conta a função, como a memória de trabalho. O conteúdo, 

memórias declarativas/explícitas e não declarativas/implícitas e a duração, sendo 

classificadas como memórias de longo e curto prazo (Quillfeldt, 2006; Purves et al, 

2008; Izquierdo, 2011). 

 Vamos nos atentar a classificação de memória com referência a seu 

conteúdo, declarativas/explícitas e não declarativas/implícitas. As memórias 

declarativas são chamadas assim, porque nós humanos, temos a capacidade de 

declarar verbalmente que elas existem e a forma como aprendemos, entretanto, 

para animais não humanos, esse termo se torna confuso, pois, eles não tem 

capacidade verbal para declarar, sendo assim, o termo melhor empregado para se 

referir a esse tipo de memória seria memória explícita (Lent et al, 2008).  

 Endel Tulving propôs em 1972 uma nova terminologia para as memórias 

declarativas. Ele as dividiu em dois grupos: memórias episódicas e semânticas. As 

memórias episódicas são aquelas relacionadas a fatos do passado do indivíduo, sua 

formação é baseada em três principais questões, o que ocorreu? Onde ocorreu? E 

quando? Essas memórias também são chamadas de autobiográficas. A outra 

classificação são as memórias semânticas, que se referem a conhecimentos gerais 

do mundo. Por exemplo, qual é a capital do Brasil? (Tulving, 2002; 2005). 

 As memórias episódicas são um dos mais vulneráveis aspectos da cognição 

(Crystal, 2013). Sua codificação sofre influência de vários fatores do ambiente 

externo e interno do indivíduo, dessa forma, ela é considerada bastante lábil 

(Eichenbaum, 2013). Por outro lado, depois de formada, sua evocação pode ser feita 

horas, dias e até anos depois (Quillfeldt, 2006).  
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 Esse tipo de memória quando foi descrita por Tulving, foi argumentada que 

seria um atributo puramente humano, pois precisariam envolver as três questões 

básicas já descritas acima (Tulving, 2002; Barbosa et al, 2010). Entretanto, Cleyton 

e Dickinson em 1998, baseado nas três questões, propuseram o termo Episodic-Like 

Memory. Esse termo foi proposto para tentar equiparar um atributo que antes era 

puramente humano a animais não humanos.  

 Em seus estudos, onde o modelo animal utilizado foi um pássaro (scrub jays, 

Aphelocoma coerulescens uma espécie encontrada na Flórida - EUA), eles 

observaram que esses animais apresentam um comportamento alimentar peculiar, 

eles estocam o alimento para comer posteriormente. Baseados nesse 

comportamento, eles desenvolveram um paradigma onde eram oferecidos dois tipos 

de alimentos diferentes para que as aves pudessem estocar minhocas e amendoins. 

Após a estocagem, os animais passavam por dois intervalos de tempo entre o treino 

e o teste, com períodos variados, podendo ser curto ou longo. Foi observado que os 

pássaros sabiam identificar qual o tipo de alimento era entregue, em que local cada 

alimento era estocado e de acordo com o intervalo entre o treino e o teste, eles 

escolhiam o alimento apropriado. Se o intervalo era curto, escolhiam as minhocas, e 

se fosse longo iam direto para o local onde estava o amendoim. De alguma forma as 

aves conseguem fazer essa associação, demonstrando um complexo envolvimento 

dos processos de memória (Cleyton & Dickinson, 1998; Martin-Ordas et al, 2013). 

 Esses resultados levaram a crer que essa espécie de pássaro conseguia 

fazer as associações necessárias de o que? Onde? E quando? Levando assim a 

crer que esse tipo de memória não seria um atributo puramente humano. 

 Os estudos avançaram na tentativa de descobrir se era possível estudar esse 

fenômeno em um modelo animal mais próximo dos humanos na escala filogenética, 

no caso, um mamífero. A escolha mais prática seriam os roedores.  

Então em 2005, Dere e colaboradores, criaram um paradigma de memória 

para camundongos, baseado na preferência pela novidade desses animais, dessa 

forma, eles adaptaram o teste de reconhecimento de objeto comum e deslocado no 

espaço e desenvolveram uma nova técnica, comentada abaixo.  

 Os camundongos eram expostos a um campo aberto onde passavam por três 

etapas diferentes, na primeira eles eram expostos a um conjunto de 4 objetos iguais 

colocados em locais distintos (treino 1), posteriormente eles eram apresentados a 

um novo conjunto com mais 4 objetos diferentes dos anteriores, ocupando uma nova 
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configuração espacial (treino 2). Por fim, os animais voltavam ao aparato e eram 

mais uma vez expostos a 4 objetos (sendo 2 do treino 1 e 2 do treino 2). Um dos 

objetos apresentados no treino 1 era colocado em um posição já ocupada 

anteriormente (Objeto “antigo familiar”) e o outro colocado em uma posição 

descolada no espaço (objeto “antigo familiar” deslocado), os outros dois objetos 

utilizados no treino 2, ocupavam posição já anteriormente ocupadas (objeto “recente 

familiar”). Um intervalo de 50 minutos era dado entre cada uma das fases (ver figura 

1) (Dere et al, 2005).  

 Os autores observaram que os camundongos apresentaram um maior tempo 

de exploração do objeto “antigo e familiar” quando comparado ao objeto “recente 

famíliar”. E também passaram significantemente mais tempo explorando o objeto 

“antigo familiar” deslocado, do que o “antigo familiar” não deslocado (Dere et al, 

2005; Barbosa et al, 2012). Os autores concluem que os animais são capazes de 

fazer as associações de “o que?” Tipo de objeto, “Onde?” Localização do objeto, e 

“quando?” Novo posicionamento do objeto, concluindo assim que é possível também 

investigar o processo de formação de episódic-like memory em roedores.  

 Resultados semelhantes também foram demonstrados utilizando intervalos de 

tempo entre treino e teste mais longos, de 24 horas. Caracterizando assim uma 

memória episódica de longa duração (Barbosa et al, 2010). 

 

 

Figura 1. Desenho esquemático do teste de exploração de objeto "o que", "onde" e "quando". Cada fase 
do experimento teve duração de 10 minutos, o intervalo entre sessões era de 50 minutos. Círculos 
representam os objetos utilizados no primeiro momento da tarefa, os quadrados, representam os objetos 
utilizados no segundo momento. CN = Centro Norte, SO = sudoeste, CS = Centro sul, SE = Sudeste, NE = 

Nordeste, NO = Noroeste. FONTE: Adaptado de Dere et al, 2005. 
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 Foi observado então que a memória episódica tem um cunho associativo, que 

incorpora informações do objeto em questão, do ambiente e do tempo onde o evento 

ocorreu. Dessa forma, esse tipo de memória contém não apenas a memória de o 

que aconteceu e onde, mas também o complexo viso-espacial do ambiente (Tulving, 

2005; Eichenbaum, 2013; Martin-Órdas et al, 2013).   

 Essas associações são realizadas a nível cerebral. Foi descoberto que elas 

ocorrem no lobo temporal medial, sendo a principal área envolvida nesse processo 

conhecida como hipocampo, essa estrutura é subdividida em giro denteado, e 

regiões CA 1, 2 e 3. (Fouquet et al, 2013).  

 O Hipocampo tem grande influência na codificação e recuperação da 

organização temporal das memórias (Eichenbaum, 2013). Foi proposto que tal 

estrutura possui conexão com o córtex parietal, essa estrutura tem importante 

função sobre o aprendizado de associações pareadas, sendo assim, essa conexão 

pode está relacionadas com as memórias associativas (Gilbert et al, 2004). 

 A característica associativa espaço-temporal da memória episódica, citada 

acima, ocorre devido à capacidade do hipocampo de fazer tais associações. Estudos 

de inativação de regiões específicas do hipocampo demonstram uma dissociação 

entre os componentes espaço-temporais da memória. Enquanto, o giro denteado e a 

região CA3 são responsáveis pela informação espacial a região dorsal de CA1 está 

envolvida com a separação de padrões temporais (Barbosa et al, 2012). Esses 

autores comentam ainda que: o aspecto espacial é codificado primeiro que o 

temporal.  

 Eichebaum (2013) faz referência a uma capacidade que os organismos tem, 

em especial os humanos, de sobrepor informações, sobrepor memórias. Um mesmo 

ambiente pode estar envolvido em diversas situações diferentes, entretanto, existe a 

capacidade de identificação de cada acontecimento, levando em consideração o 

tempo em que ele ocorreu e a situação. Conjuntos de células hipocampais, 

conhecidas como assembleias, tem a capacidade de despolarizar, emitindo um sinal 

elétrico, quando o animal está situado em um determinado ponto no espaço, tais 

células são conhecidas como “Places cells”, ou células de lugar. Essas células tem a 

capacidade de recuperar a estrutura espaço-temporal de uma sequência de eventos 

(Eichenbaum, 2013). 

 A outra classe de memórias citadas são as de cunho implícito. Como 

principais exemplos podemos citar os condicionamentos clássico e operante. O 
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condicionamento nada mais é do que uma forma de associação. Por exemplo, um 

rato que é submetido a um pareamento, onde ele é apresentado a um som seguido 

de um choque nas patas, acaba por associar o som, que antes não tinha significado 

nenhum, com um evento nocivo, o choque (Huang et al, 2013). O condicionamento 

operante ocorre quando o animal aprende a realizar uma determinada tarefa em 

troca de algo. Por exemplo, apertar uma alavanca para poder receber comida 

(Garren et al, 2013).  

 Outro exemplo são os comportamentos de esquiva. O animal precisa 

aprender uma associação, que pode ser aversiva (na tarefa de esquiva passiva), 

onde ele precisa ficar em cima de uma plataforma (ambiente seguro) para evitar o 

choque nas patas, que é entregue quando ele desce para o assoalho de metal 

eletrificado. E na esquiva apetitiva, onde o animal aprende a associar um lugar ou 

contexto, a um evento recompensante com algum tipo de alimento.  

 Tais memórias, assim como as explícitas, sofrem regulação circadiana. Em 

um experimento onde camundongos foram testados sob um protocolo de 

condicionamento aversivo, foi observado que a resposta de medo, freezing 

(caracterizada pela falta de movimentos corporais) apresenta uma variação 

diferenciada ao longo do dia, com um padrão circadiano. A resposta de medo 

aumenta durante a fase clara e diminui durante a fase escura, o fenômeno foi 

observado durante três dias seguidos (Chaudhury & Cowell, 2002). 

 Uma outra classe de memórias são as de habituação. Essas são um dos tipos 

de memórias mais simples, se refere a um tipo de aprendizado não associativo, 

resulta da simples repetição de um estímulo, sem associa-lo a nenhum outro 

(Izquierdo, 2011).  

 A habituação também pode ser definida como: a diminuição de uma resposta 

elucidada por repetidas exposições a um novo estímulo não acompanhado por 

nenhuma consequência biologicamente relevante (Leussis et al, 2006). 

 Entretanto, esse tipo de memória também tem dependência do hipocampo 

(Leussis et al, 2006), dessa forma, tem envolvimento das assembleias neurais, já 

comentadas acima (Eichenbaum, 2013).  

Outro ponto interessante comentado por Ballarini (2009), é que a 

consolidação de certos comportamentos muito próximos a outros podem 

potencializar a consolidação desses últimos, ele cita como exemplo, a habituação ao 

campo aberto pouco antes de uma esquiva inibitória, ou um teste de reconhecimento 
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de objeto (três tarefas que utilizam o hipocampo) pode melhorar a consolidação 

dessas últimas. 

 Como demonstrado, existem tarefas utilizadas para analisar diferentes tipos 

de memórias em animais. Como o campo aberto, que pode servir para testar 

memórias de habituação (Leussis et al, 2006), o reconhecimento de objeto clássico 

e o deslocado no espaço (Gilbert et al, 2004), que visa a análise de memórias de 

reconhecimento espacial e a esquiva passiva (Chaudhury & Cowell, 2002), que 

como já comentado é uma memória de cunho aversivo. A formação de novas 

memórias depende do aprendizado, como já comentado anteriormente, o 

aprendizado acaba por modificar o comportamento do indivíduo, sendo assim, é 

possível mensurar essa formação de novas memórias por meio da observação 

comportamental. 

No campo aberto, por exemplo, o animal apresenta uma habituação ao 

ambiente, durante a tarefa, o deslocamento total diminui na fase de teste quando 

comparada ao treino. No reconhecimento de objeto, o tempo de exploração do 

objeto novo é maior do que a exploração do objeto antigo, objeto esse previamente 

apresentado ao animal na fase de treino, levando-nos então a supor que o animal 

não explora mais aquele objeto, pois já o reconhece como sendo familiar. 

Nesse contexto, nosso projeto propõem utilizar quatro tarefas diferentes, 

todas com o objetivo de avaliar tipos de memórias diferentes em animais, sendo 

elas: a habituação ao campo aberto, o reconhecimento de objeto, o reconhecimento 

de objeto no espaço e a esquiva passiva aversiva. Sendo a habituação, uma 

memória não associativa, o reconhecimento de objeto clássico e deslocado no 

espaço, explícita de conteúdo neutro e a esquiva, uma memória aversiva.  

 

 

3. OBJETIVO 

 

Avaliar se a Estampa Temporal é um fenômeno generalizado para os diversos 

tipos de memória. 

 

3.1. Objetivos Específicos  
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a - Verificar a existência de estampa temporal em memória de habituação (no 

campo aberto) 

b - Verificar a existência de estampa temporal em memória explícita não 

aversiva (reconhecimento de objetos e reconhecimento de objeto no espaço) 

c - Verificar a existência de estampa temporal em memória aversiva (esquiva 

passiva – step-down), em ratos. 

 

 

 

4. HIPÓTESE E PREDIÇÔES 

 

4.1 Hipótese 

 

O sistema circadiano gera ritmos de 24 h que modulam o comportamento e as 

funções cognitivas em mamíferos, de forma que a coincidência das fases 

circadianas nas quais uma informação é adquirida e recuperada permite uma 

evocação mais eficiente. Contrariamente, a evocação é menos eficiente quando se 

dá em um horário diferente daquele em que ocorreu o processo de aquisição. 

 

4.2 Predições 

 

1) Os animais treinados e testados em fases circadianas não coincidentes 

apresentarão: 

a) locomoção semelhante nas sessões 1 e 2 do campo aberto, não habituação; 

b) exploração semelhante dos objetos familiar e não familiar na sessão de teste da 

tarefa de reconhecimento de objetos; 

c) exploração semelhante dos objetos familiar e deslocado no espaço na sessão de 

teste da tarefa de reconhecimento de objetos no espaço; 

d) baixa latência para descer da plataforma na sessão de teste da tarefa de esquiva 

passiva. 

2) Os animais treinados e testados em fases circadianas coincidentes, 

independentemente de qual seja, apresentarão: 

a) diminuição da locomoção na sessão 2 do campo aberto, habituação; 
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b) maior exploração do objeto não familiar na sessão de teste da tarefa de 

reconhecimento de objetos; 

c) maior exploração do objeto deslocado no espaço na sessão de teste da tarefa de 

reconhecimento de objetos no espaço; 

d) alta latência para descer da plataforma na sessão de teste da tarefa de esquiva 

passiva 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Animais 

 

Foram utilizados 30 ratos Wistar (3 e 4 meses de idade) divididos em 5 

grupos com 6 indivíduos cada. Os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno individuais (30 x 19 x 13 cm) dentro de módulos de isolamento de 

madeira, com ciclo claro-escuro - CE (12h:12h) e temperatura (23 ± 1°C) 

controlados, com água e ração à vontade. A atividade motora foi monitorada 

continuamente através de sensores de infravermelho que ficam posicionados logo 

acima de cada gaiola (ver figura 2). A atividade foi registrada pelo computador e 

posteriormente analisada com o auxílio do software ElTemps. A manutenção dos 

animais era feita uma vez por semana sempre no mesmo dia, porém em horários 

diferentes, para que não houvesse nenhum tipo de antecipação à atividade do 

experimentador. (Parecer CEUA: 039/2012). 

 



 

32 
 

 

Figura 3. Imagem demonstrando onde os animais permaneceram durante o experimento. As 
caixas onde os animais viviam eram feitas de polipropileno, eles tinham acesso livre a comida 
e água. Essas caixas eram mantidas dentro de isoladores de madeira, dentro desses 
isoladores existe um sistema de exaustão de ar, controle de luminosidade, feito através de 
tiras de leds e um sistema de registro de atividade locomotora, feita por meio de sensores de 
infravermelho. Cada animal era mantido em uma gaiola individual e cada grupo ficava em um 
único isolador (cada isolador tem capacidade para manter 6 gaiolas). FONTE: LNRB, 2014. 

 

5.2 Procedimentos Experimentais 

 

Os animais foram trazidos do biotério setorial (Departamento de Fisiologia – 

UFRN) e colocados em módulos de isolamento de madeira sob um ciclo CE 12:12 

até que seu ritmo de atividade estivesse sincronizado (ZT0= 6hrs, ZT12 = 18hrs). 

Após isso foi feita uma inversão do ciclo, onde com atrasos de três horas diárias 

conseguimos em 4 dias inverter totalmente o ciclo dos animais. Esperamos mais 10 

dias para que o ritmo estivesse totalmente ajustado (ZT0 = 18hrs. ZT12 = 6hrs). 

Após essa primeira etapa os animais passaram por um período de manipulação 

(handling) de três dias antes de começar os experimentos. 

Os grupos foram divididos da seguinte forma: Horários coincidentes (HC), 

onde o treino e o teste foram realizados sempre na mesma fase circadiana (ZT 14 = 

8hrs ou ZT22 = 16hrs). Grupo 1 (ZT14 – ZT14), Grupo 2 (ZT22 – ZT22) e Grupo 3 

(ZT14 – ZT14 com 48hrs de diferença entre o treino e o teste). E os grupos de 

horários não coincidentes (HNC), onde o treino e o teste eram realizados em fases 

circadianos diferentes. Grupo 4 (ZT14 – ZT22) e Grupo 5 (ZT22 – ZT14). Todos os 
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testes foram realizados em uma sala totalmente escura com um único ponto de luz 

vermelha (lux<1). Tudo foi filmado com auxilia de uma webcam com infravermelho e 

armazenados para posterior análise.  

As sessões experimentais foram divididas da seguinte forma: Linha de base, 

sessão 1 (treino) e 2 (teste) do campo aberto, um dia de descanso para o animais, 

sessão 1 e 2 da tarefa de reconhecimento de objeto, dois dias de descanso, sessão 

1 e 2 do reconhecimento de objeto no espaço, mais um dia de descanso e por fim 

sessão 1 e 2 da tarefa de esquiva passiva. A única diferença do protocolo entre os 

grupos é com relação ao tempo entre a sessão treino e teste, podendo variar entre 

24 horas (grupo 1 e 2), 36 horas (grupo 4), 40 horas (grupo 5) e 48 horas (grupo 3). 

(ver figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Esquema demonstrando o desenho experimental. Após a linha de base, as tarefas começam a 
serem realizadas, todas tiveram dois dias de duração, sendo o treino realizado sempre no dia 1 e o teste 
no dia 2. A única diferença entre os grupos foi o tempo de duração entre as duas sessões, que poderia 
variar entre 24 horas (Grupos 1 e 2), 36 horas (Grupo 4), 40 Horas (Grupo 5) e 48 horas (Grupo 3). Um 
intervalo de um dia é dado ente a primeira e segunda tarefa, dois dias entre a segunda e a terceira e mais 
um dia entre a terceira e a quarta. CA (Campo Aberto), RO (Reconhecimento de Objeto), ROE 
(Reconhecimento de Objeto no Espaço) e EP (Esquiva Passiva). 

 

 

5.3 Testes comportamentais 

 

5.3.1 Campo Aberto – CA 

 

O campo aberto é confeccionado em acrílico e tem a forma circular com 

dimensões de 50 cm de altura e 60 cm de diâmetro, além de uma base de 100 cm x 
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80 cm. O chão do aparato é dividido em 16 áreas, demarcadas por linhas pretas, 

sendo quatro centrais e oito periféricas. Nesta tarefa, a principal medida é o 

deslocamento do animal na arena. São contados: 1) o número de cruzamentos totais 

entre áreas; 2) o número de cruzamentos entre áreas periféricas; 3) o número de 

cruzamentos entre áreas centrais. Comportamentos adicionais como ‘limpeza’ e 

rearing também podem ser avaliados. Para o nosso trabalho os dados mais 

importantes e que foram utilizados para a análise foi o deslocamento total, que é 

obtido através da soma de todos os cruzamentos feitos pelos animais dentro do 

aparato, com esses resultados calculamos o índice de habituação, que é a razão 

entre os cruzamentos durante o teste sobre os do treino (ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Desenho esquemático representando a arena do campo aberto. Os animais são colocados para 
explorar o ambiente, sempre iniciando na periferia. É registrado o número de cruzamentos que são feitos, 
dentro da periferia, no centro e entre centro e periferia. Cada sessão dura 5 minutos e o intervalo entre as 
sessões é variável, dependendo do grupo. FONTE. LNRB, 2014. 

 

 

5.3.2 Reconhecimento de Objetos – RO 

 

Essa tarefa foi realizada na arena de campo aberto circular com o uso de dois 

tipos de objetos de cor e formato diferente, sendo dois objetos A idênticos, canecas 

brancas de porcelana, e um objeto B, uma taça de plástico, verde (Todos os objetos 

utilizados foram cimentados para impedir que os ratos conseguissem movê-los). No 
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treino, os dois objetos A são apresentados no campo aberto. No teste, um dos 

objetos A é substituído pelo objeto B, a posição do objeto B é sempre escolhida por 

meio de sorteio, dessa forma alguns animais tem o objeto na posição da direita e 

outros na esquerda. As informações registradas são: tempo de exploração de cada 

objeto, só foi considerado exploração quando o animal realizou contato direto com 

focinho ou patas. Um Índice de Reconhecimento (IR) foi calculado através da 

porcentagem do tempo de exploração de um objeto em relação ao tempo de 

exploração total dos dois objetos, onde, um IR> 50% refletirá o reconhecimento do 

objeto antigo (ver figura 5) 

 

 

Figura 5. Desenho esquemático demonstrando como é realizado o tarefe de Reconhecimento de objeto. 
No treino os animais são expostos a dois objetos iguais, é medido o tempo de exploração de cada objeto, 
durante o teste um dos objetos substituído por um novo, da mesma forma o tempo de exploração é 
registrado. Cada fase do experimento dura 5 minutos e o intervalo entre uma sessão e outra varia de 
acordo com o grupo. FONTE: LNRB, 2014. 

 

5.3.3 Reconhecimento de Objetos no Espaço – ROE 

 

Essa tarefa foi realizada na arena de campo aberto circular com o uso de dois 

tipos de objetos de cor e formato iguais, sendo dois objetos A1 e A2 idênticos, 

garrafas de plástico transparentes com tampa em forma de rosca azul com textura 

áspera (Todos os objetos utilizados foram cimentados para impedir que os ratos 

conseguissem movê-los). No treino, os dois objetos A são apresentados no campo 
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aberto. No teste, um dos objetos A2 é deslocado no espaço, a posição do objeto 

deslocado é sempre escolhida por meio de sorteio, dessa forma alguns animais tem 

o objeto na posição da direita e outros na esquerda São medidos o tempo de 

exploração e o número de contatos com cada objeto, da mesma forma que no 

reconhecimento de objeto citado acima, a exploração só foi considerada quando o 

contato foi realizado com o focinho ou patas. Um Índice de Reconhecimento (IR) é 

calculado através da porcentagem de tempo de exploração do objeto em relação ao 

tempo de exploração total dos dois objetos, onde um IR> 50% refletirá o 

reconhecimento do objeto não deslocado (ver figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Desenho esquemático demonstrando como é realizado o tarefe de Reconhecimento de objeto no 

espaço. No treino os animais são expostos a dois objetos iguais, é medido o tempo de exploração de 
cada objeto, durante o teste um dos objetos é deslocado no espaço, da mesma forma o tempo de 
exploração é registrado. Cada fase do experimento dura 5 minutos e o intervalo entre uma sessão e outra 
varia de acordo com o grupo. FONTE: LNRB, 2014 

 

5.3.4 Esquiva Passiva – step-down– EP 

 

O aparato para realização da tarefa consiste de uma caixa de acrílico e metal 

com piso de grade metálica e uma plataforma. O interior da caixa possui as 

seguintes dimensões: 20 cm de altura, 20 cm de largura e 30 cm de comprimento. 
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Durante o treino, o animal é colocado sobre a plataforma, ao descer dela para o 

assoalho de metal, ele recebe um choque com intensidade de 0,8mA (3s) nas patas, 

após descer da plataforma e receber o choque, o treino está terminado. No teste, 

novamente o animal é colocado sobre a plataforma, mas não receberá choque, caso 

desça para o assoalho de metal.  A latência em segundos para descer da plataforma 

em direção à grade foi utilizada como índice de memória (ver figura 7 e 8). 

 

Figura 7. Desenho esquemático demonstrando a sessão treino da esquiva passiva. O animal é colocado 
em cima da plataforma segura, no momento que ele desce com as quatro patas para o assoalho 
eletrificado, recebe um choque nas patas de intensidade moderada, o choque é controlado pelo 
pesquisador através do interruptor externo. A sessão acaba quando o animal recebe o choque, 
entretanto pode durar até 5 min. Passado esse tempo, se o animal não descer da plataforma, o 

experimentador coloca-o no assoalho e aplica o choque. FONTE: LNRB, 2014. 
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Figura 8. . Desenho esquemático demonstrando a sessão teste da esquiva passiva. O animal é colocado 

em cima da plataforma segura, ele é deixado lá por 5 min. Caso desça para o assoalho antes desse 
tempo a sessão é encerrada. Durante a sessão teste o assoalho permanece desligado. FONTE: LNRB, 

2014. 

 

 

Após cada procedimento todos os aparatos foram limpos com ajuda de álcool 

a 70% e papel toalha, sempre da mesma forma, para tentar amenizar possíveis 

interações de cheiro entre os animais. 

 

5.4 Análise de dados 

 

O ritmo de atividade foi analisado através no programa El temps (A. Diez-

Noguera, Universitat de Barcelona, 1999). Todos os vídeos foram analisados através 

dos programas gratuitos PlusMZ e OpenFLD (disponíveis em: 

http://blog.sbnec.org.br/2010/07/softwares-gratuitos-para-analise-do-labirinto-em-

cruz-elevado-e-campo-aberto/). Esses programas foram desenvolvidos para análise 

dos testes de labirinto em cruz elevado e campo aberto, no entanto, também podem 

ser utilizados para análise dos testes de reconhecimento de objetos, objeto 

deslocado e esquiva passiva. 
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Utilizamos as seguintes variáveis na análise dos resultados: 1) número de 

cruzamentos nas sessões 1 e 2 do campo aberto e índice de habituação, para 

comparação entre os grupos; 2) índice de reconhecimento (RO); 3) índice de 

reconhecimento de objeto deslocado (ROE); 4) Latência para descer da plataforma 

(EP). Todos os testes estatísticos foram realizados com o auxílio do SPSS 18. 

A análise estatística foi feita por meio do teste T student pareado para 

comparar a locomoção nas sessões 1 e 2 e verificar a habituação ao campo aberto 

em cada um dos grupos. . Além disso, utilizamos ANOVA para detectar possíveis 

diferenças no índice de habituação entre os cinco grupos, seguidos do teste post 

hoc de Tukey para indicar quais grupos foram diferentes entre si. Não se detectando 

diferença entre os grupos com intervalo treino/teste iguais, estes foram agrupados e 

o teste T student para amostras independentes foi realizado novamente nos grupos 

“horário coincidente” e “horário não coincidente”. 

 O índice de reconhecimento foi comparado por meio do teste T de Student 

pareado dentro do grupo e entre os grupos através do teste ANOVA com análise 

post hoc de Tukey, não se detectando diferença entre os grupos com intervalo 

treino/teste iguais, estes foram agrupados e o teste T student para amostras 

independentes foi utilizado para comparar os grupos “horário coincidente” e “horário 

não coincidente”.  Esse procedimento também foi realizado para o teste de 

Reconhecimento de Objeto no Espaço (ROE). 

A latência na esquiva passiva foi comparada entre os quatro grupos através 

do teste Kruskal-Wallis, seguido do teste Mann-Whitney para indicar quais grupos 

são diferentes entre si. Não se detectando diferença entre os grupos com intervalo 

treino/teste iguais, estes foram agrupados e o teste Mann-Whitney foi utilizado 

novamente para comparar os grupos “horário coincidente” e “horário não 

coincidente”  

Os dados foram considerados estatisticamente significantes, quando p< 0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Ritmo de atividade e repouso  

A atividade dos animais foi registrada para caracterização do ritmo circadiano 

e sua sincronização ao ciclo claro escuro que foi imposto. Uma análise visual do 

ritmo de atividade e repouso pode ser vista através dos actogramas, que é um tipo 

de gráfico usado pra demonstrar variáveis biológicas. Nesse caso tempos uma 

actograma em duplo plote, ou seja, dois dias, onde o dia anterior é sempre repetido 

no início da linha subsequente, dessa forma torna-se mais fácil observar os ritmos. 

No eixo vertical vemos cada ciclo representado em dias e no eixo horizontal é 

representado as variáveis de tempo, nesse caso vemos os ciclos de atividade e 

repouso. (ver figura 9 e apêndices 1 ao 5).  

 

                                                        

Figura 9. Actograma demonstrando o ritmo de atividade e repouso do rato 1, pertencente ao grupo 1 
(ZT14-14). 
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6.2 Memória de Habituação  

 

No teste de memória de habituação realizado no campo aberto foi possível 

observar que os animais do grupo horário coincidente (G1 ZT14 -14, G2 ZT22-22), 

apresentam memória de habituação, com exceção do grupo 3 (ZT14-14 48 horas), já 

o grupo onde o horário do treino e teste não foram coincidentes (G4 ZT14-22, G5 

ZT22-14), não foi possível observar memória de habituação ao campo aberto.  

A análise por amostras pareadas pelo teste T de Student, utilizando o número 

de cruzamento totais por segundo (N/t300) demonstrou que houve uma diferença 

significativa entre o treino e o teste em animais testados no campo aberto para os 

grupos em coincidência Grupo 1 (Treino: Ẋ = 58,16 ± 10,89; Teste Ẋ = 43,16 ± 

12,14, t(5) = 3,123, p= 0,026), Grupo 2 (Treino: Ẋ = 58,16 ± 9,16; Teste: Ẋ = 38,83 ± 

9,21, t(5) = 3,229, p = 0,023), o  Grupo 3 apresentou um resultado de p = 0,05 

(Treino: Ẋ = 65,00 ± 7,29; Teste: 53,16 ± 5,96, t(5) = 2,480, p = 0,056), 

demonstrando uma memória de habituação. O mesmo não foi observado nos grupos 

não coincidência, Grupo 4 (Treino: Ẋ = 63,66 ± 6,71; Teste: Ẋ = 68,00 ± 9,59, t(5) = -

1,018, p = 0,355), Grupo 5 (Treino Ẋ = 64,50 ± 3,49; Teste: Ẋ = 51,50 ± 5,70, t(5) = 

2,524, p = 0,053) (ver figura 10).  
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Figura 10. Número de cruzamentos de quadrantes totais no campo aberto. As 
barras representam cada grupo individual. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-
22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 ZT22-14, 
40 horas). Teste T de Student para amostras pareadas. Dados são expressos em 
Média ± EP.  (* G1, p= 0,026), (*G2 p= 0,023). 
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Quando a análise foi realizada entre os grupos utilizando o índice de 

habituação, observamos que o teste ANOVA apresentou diferenças significativas 

entre os grupos (F(4) = 3,415, p = 0,023), o teste post hoc de Tukey revelou onde 

estavam essas diferenças significativas, sendo os grupos 1 (ZT14-14) e 2 (ZT22-22) 

diferentes do grupo 4 (ZT14-22). (G1 x G4, p = 0,041; G2 x G4, p = 0,022) (ver figura 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendo em vista os resultados estatisticamente iguais dentro dos grupos 

coincidência e não coincidência, foi possível realizar a união dos mesmos em dois 

grandes grupos HC e HNC, dessa forma, podemos mais uma vez observar uma 

memória de habituação no grupo Horário coincidente em relação ao grupo horário 

não coincidente. A análise do teste T de Student para amostras independentes 

utilizando o índice de habituação revelou uma diferença estatística entre os dois 
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Figura 11. Índice de habituação, comparação entre os grupos. Azul (G1 ZT14-14), 
vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) 
e cinza (G5 ZT22-14, 40 horas). ANOVA, dados expressos em média ± EP. (* G1 x 
G4, p = 0,041; * G2 x G4, p = 0,022). 
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grandes grupos HC x HNC (HC - Ẋ = 0,663 ± 0,071. HNC - Ẋ = 1,047 ± 0,048. T(22) 

= - 4,469. p = 0,000). Demonstrando uma significante habituação dos animais do 

grupo coincidência em relação ao grupo de não coincidência (ver figura 12). 

 

       

Figura 12. Índice de habituação, comparação entre os grupos HC x HNC. Azul = 
HC (N12), Vermelho = HNC (N12). Teste T de Student para amostras 
independentes, dados expressos em média ± EP. * = p = 0,000. 

 

 

6.3 Reconhecimento de Objeto 

 

Durante a sessão treino é possível notar que os animais não apresentam 

preferência por nenhum dos objetos escolhidos (A1 e A2), resultados do teste T de 

Student para amostras pareadas usando o índice de reconhecimento (%) demonstra 

que os animais não apresentam preferência por nenhum dos objetos que foram 

utilizados na sessão treino (Ver tabela 1). 
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Tabela 1. Índice de reconhecimento. Resultados da porcentagem de exploração dos 
objetos A1 e A2 durante a sessão treino da tarefa de Reconhecimento de objeto – RO. O 
resultado de p foi obtido por meio do teste t de Student para amostras pareadas. Dados 
são expressos em Média ± EP. 

Grupos Exploração do objeto 
A1 

Exploração do objeto 
A2 

Resultado de p 

Grupo 1 (ZT14 – 14) 49,02 ± 5,80 50,97 ± 5,80 0,874 

Grupo 2 (ZT22-22) 46,86 ± 3,36 53,13 ± 3,36 0,404 

Grupo 3 (ZT14-14) 
48hrs 

53,21 ± 1,83 46, 78 ± 1,83 0,139 

Grupo 4 (ZT14-22) 50,84 ± 1,74 49,15 ± 1,74 0,649 

Grupo 5 (ZT22-14) 50,25 ± 2,61 49, 74 ± 2,61 0,926 
FONTE: LNRB, 2014 

 

A memória para reconhecimento de objeto é observado quando analisamos 

os grupos onde o treino e o teste foram realizados na mesma fase circadiana grupo 

1(ZT14-14) e grupo 2 (ZT22-22), esses animais passam uma porcentagem de tempo 

maior explorando o objeto novo, que foi introduzido durante o teste, quando 

comparado com objeto antigo, com exceção do grupo 3(ZT14-14 48 horas), por 

outro lado, os grupos onde não há coincidência entre o horário do treino e do teste 

Grupo 4(ZT14-22) e grupo 5 (ZT22-14) acabaram demonstrando uma porcentagem 

de tempo de exploração igual entre os objetos antigo e novo, demonstrando assim 

que a coincidência das fases circadianas entre o aprendizado e a evocação é um 

fator relevante para os processos mnemônicos.   

A análise estatística realizada por meio do teste T para amostras pareadas 

usando o índice de reconhecimento (%) revelou que os dois grupos horários 

coincidentes com variação entre treino e teste de 24 horas grupo 1 (ZT14-41) e 2 

(ZT22-22) apresentaram resultados significativos com relação a porcentagem de 

exploração do objeto novo em relação ao objeto antigo. Grupo 1 (Obj. Antigo: Ẋ = 

30, 09 ± 3,90; Obj. Novo, Ẋ = 69,90 ± 3,90, t(4) = -5,096, p = 0,007), Grupo 2 (Obj. 

antigo: Ẋ = 22, 33 ± 7,15, Obj Novo: Ẋ = 77,66 ± 7,15, t(4) = -3,866, p = 0,018). O 

mesmo não foi possível observar no outro grupo coincidência, grupo 3 (ZT14-14 48 

horas) (Obj. Antigo: Ẋ = 40,75 ± 5,24, Obj. Novo: Ẋ = 59,24 ± 5,24, t(5) = -1762, p = 

0,138). Resultados semelhantes ao grupo 3 foram observados também nos grupos 

de horários não coincidentes, Grupo 4 (ZT14-22) (Obj. Antigo: Ẋ = 49,50 ± 5,38, obj. 

novo, Ẋ = 50,49 ± 5,38, t(5) = -0,092, p = 0,930) e Grupo 5 (ZT22-14) (Obj. Antigo, Ẋ 
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= 46,53 ± 5,084, obj. novo, Ẋ = 53,46 ± 5,084, t(5) = -0,682, p = 0,526) (ver figura 

13). 

 

  

Figura 13. Índice de reconhecimento. Porcentagem do tempo de exploração dos 
dois objetos antigo e novo na sessão teste da tarefa de reconhecimento de objeto 
– RO. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), 
preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 ZT22-14, 40 horas). Teste T de Student  
para amostras pareadas. Resultados expressos em Média ± EP. (* Grupo 1, p =  
0,007 e * Grupo 2,  p = 0,018). 

 

 

O índice de reconhecimento (%) foi utilizado para a análise ANOVA de uma 

via, que revelou uma diferença significante entre os grupos (F(4) = 4,240, p = 0,010). 

O post hoc de Tukey revelou onde estavam essas diferenças, o grupo 2 demonstrou 

ser diferente dos grupos 4 e 5, ambos não coincidentes (G1 x G4 p = 0,015; G1 x G5 

p = 0,036) (ver figura 14).  
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Novamente é notória a maior porcentagem do tempo de exploração do objeto 

novo pelo grupo coincidência quando comparado ao grupo não coincidência. Os 

dados do teste T para amostras independentes revelaram uma diferença 

significantemente estatística quando a comparação foi feita entre os dois grandes 

grupos HC x HNC (HC - Ẋ = 73,78 ± 4,054; HNC - Ẋ = 51,98 ± 3,558. T(20) = 4,056, 

p = 0,001) (ver figura 15). 
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Figura 14. Índice de reconhecimento. Porcentagem do tempo de exploração do objeto 
novo, comparação entre os grupos. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 
ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 ZT22-14, 40 horas). ANOVA, 
dados expressos em Média ± EP. Grupo 2 diferente dos grupos 4 e 5, respectivamente * p 
= 0,015 e * p = 0,036. 
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Figura 15. Índice de reconhecimento. Porcentagem de exploração do objeto 
novo. Comparação entre os grupos HC x HNC. Azul = HC (N10) e vermelho = 
HNC (N12). Teste t para amostras independentes, dados expresso em Média ± 
EP. * = p = 0,004. 

 

6.4 Reconhecimento de objeto no espaço 

 

Durante a sessão treino os animais passaram uma porcentagem de tempo 

igual explorando os dois objetos, dessa forma não foi possível identificar preferência 

em nenhum dos grupos pelos objetos (A1 e A2). A análise estatística feita através do 

teste T de para amostras pareadas usando o índice de reconhecimento (%) não 

revelou nenhuma diferença estatística (ver tabela 2).  

Durante a sessão teste não foi possível observar memória para o 

reconhecimento de objeto deslocado no espaço em nenhum dos grupos, com 

exceção do grupo 3, sendo assim, não foi possível demonstrar estampa temporal 

nessa tarefa.  

A análise do teste T pareado usando o índice de reconhecimento (%) não 

identificou nenhum resultado significativamente diferente entre os grupos, com 

exceção do grupo 3, demonstrando que os animais não conseguem identificar o 

objeto deslocado no espaço. Grupo 1 (ZT14-14) (Obj. A1: Ẋ = 48,34 ± 2,99, Obj. 

deslocado: Ẋ = 51,65 ± 2,99, t(4) = -0,551, p = 0,611), Grupo 2 (ZT22-22) (Obj. A1: Ẋ 

= 53,46 ± 3,38, Obj. deslocado: Ẋ = 46,53 ± 3,38, t(4) = 1,023, p = 0,364), Grupo 3 

(ZT14-14 48 horas) (Obj. A1: Ẋ = 41,11 ± 3,13, Obj. deslocado: Ẋ = 58, 88 ± 3,13, 
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t(5) = - 2,873, p = 0,036), Grupo 4 (ZT14-22) (Obj. A1: Ẋ = 55,95 ± 4,90, Obj. 

deslocado: Ẋ = 44,04 ± 4,90, t(5) = 1,214, p = 0,279) e Grupo 5 (ZT22-14) (Obj. A1: 

Ẋ = 51,95 ± 5,57, Obj. deslocado: Ẋ = 48,04 ± 5,57, t(5) = 0,350, p = 0,741) (ver 

figura 16). 

 

Tabela 2. Resultados do índice de reconhecimento, porcentagem de exploração dos 
objetos A1 e A2 durante a sessão treino da tarefa de Reconhecimento de objeto no espaço 
– ROE. O resultado de p foi obtido por meio do teste t de Student para amostras pareadas. 
Dados são expressos em Média ± EP. 

Grupos Exploração do objeto 
A1 

Exploração do objeto 
A2 

Resultado de p 

Grupo 1 (ZT14 – 14) 54,60 ± 4,73 45,39 ± 4,73 0,386 

Grupo 2 (ZT22-22) 43,78 ± 6,024 56,21 ± 6,024 0,130 

Grupo 3 (ZT14-14) 
48hrs 

46,91 ± 3,78 53,08 ± 3,78 0,453 

Grupo 4 (ZT14-22) 50,59 ± 6,83 49,40 ± 6,83 0,934 

Grupo 5 (ZT22-14) 44,45 ± 2,55 55,54 ± 2,55 0,082 
FONTE LNRB, 2014. 

 

 

Figura 16. Índice de reconhecimento. Porcentagem do tempo de exploração dos 
dois objetos, A1 e deslocado no espaço, na sessão teste da tarefa de 
Reconhecimento de objeto no espaço – ROE. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 
ZT22-22), Verde (G3 ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 
ZT22-14, 40 horas). Teste T de Student para amostras pareadas. Resultados 
expressos em Média ± EP. (* Grupo 3,  p = 0,036)  
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6.5 Esquiva Passiva 

 

A memória de esquiva passiva não foi possível de ser observada, os animais 

não demonstraram aumento da latência em segundos para descer da plataforma 

durante a sessão teste, com exceção do grupo 4, sendo assim os dados são 

inconclusivos. Como alguns animais apresentaram efeito teto (3 % da amostra), e os 

dados não apresentaram normalidade, nós utilizamos o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, como já comentado.  

Os resultados do teste apontam uma diferença significativa entre os grupos 

(H(4) = 13,452, p = 0,009). Testes de Mann-Whitney foram utilizados como post hoc, 

identificando assim onde estariam ocorrendo tais diferenças. Grupos 1 (ZT14-14) x 2 

(ZT22-22) (U = 2,000, p = 0,018), e grupo 1 (ZT14-14) x 5 (ZT22-14) (U = 1,000, p = 

0,006). Os outros resultados não foram significativos G1(ZT14-14)  x G3 (ZT14-14 

48 horas) , U = 8,000, p = 0,109; G1 (ZT14-14)  x G4 (ZT14-22), U = 14,000, p = 

0,521) (ver figura 17). 

 

 

Figura 17. Latência para descer da plataforma (seg) durante a sessão teste. 
Comparação entre os grupos. Azul (G1 ZT14-14), vermelho (G2 ZT22-22), Verde (G3 
ZT14-14, 48 horas), preto (G4 ZT14-22, 36 horas) e cinza (G5 ZT22-14, 40 horas). 
Kruskal-Wallis, dados expressões em Mediana ± Q1 e Q3. (* Grupos 1 x 2, p = 0,018 e 
grupo 1 x 5,  p = 0,006). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Nossos dados demonstram claramente algumas diferenças em relação as 

nossas predições, por outro lado, é claramente perceptível o envolvimento da fase 

circadiana no processo de evocação da memória, levando em consideração os 

resultados obtidos através das tarefas de memória de habituação ao campo aberto 

(ver figuras 10, 11 e 12) e reconhecimento de objeto (ver figuras 13, 14 e 15). Dessa 

forma, baseado nos resultados das nossas duas tarefas iniciais, somos levados a 

entender que a fase circadiana, ou horário do dia, tem forte influência sobre o 

processo de evocação da memória. O sistema circadiano possivelmente age de 

forma a limitar a formação de tais memórias, ou até mesmo a utilização de memórias 

previamente estabelecidas a horários do dia onde seja mais rentável sua utilização 

(Garren et al, 2013). 

A memória de habituação é um dos aspectos da cognição mais simples já 

descrita, podendo ser observado em diversos organismos, alguns mais simples, 

como a Aplysia (Rayport & Kandel, 1986) e peixes (Matsunaga & Watanabe, 2010), 

até mais complexos como mamíferos (Leussis & Bolivar, 2006). Os estudos 

realizados em Aplysia foram reveladores, pois trouxeram grandes informações de 

como esse fenômeno ocorre a nível celular e molecular (Rayport & Kandel, 1986) 

O processo da habituação ocorre por meio da diminuição de uma resposta 

frente a um acontecimento que não traz junto nenhuma consequência 

biologicamente relevante (Leussis & Bolivar, 2006).  

Nossos dados demonstram que de fato esse fenômeno ocorre de maneira 

satisfatória, entretanto, a fase circadiana demonstrou ser relevante nesse processo. 

A coincidência das fases entre as sessões treino e teste possibilitaram um melhor 

resultado de evocação, o mesmo resultado não foi observado no grupo não 

coincidência (ver figuras 10, 11 e 12). 

Estes resultados mostram claramente que o fenômeno de estampa temporal 

ocorre também na memória de habituação em ratos, confirmando nosso primeiro 

objetivo específico. 

A memória para reconhecimento de objetos é mais complexa que a memória 

de habituação, pois envolve além da recordação do ambiente em si, a recordação 
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dos elementos que se encontram nesse local (Ennauceur et al, 2005). Esse tipo de 

informação é fundamental para a sobrevivência dos indivíduos, pois possibilita a 

interação com o meio em que vive, sem falar na importância da antecipação aos 

fenômenos, que colocam ai a influência do tempo como sendo um fator fundamental 

nesse processo.  

Nossos resultados demonstraram que o processo de recuperação de 

memória do objeto é melhor observado quando a fase do treino coincide com a fase 

do teste (ver figuras 13, 14 e 15), assim, a fase demonstra ser um fator relevante 

para a evocação desse tipo de informação. 

Estes resultados mostram claramente que o fenômeno de estampa temporal 

ocorre também na memória de reconhecimento de objetos novos em ratos, 

confirmando nosso segundo objetivo específico. 

Como esses dois tipos de memórias, a habituação e o reconhecimento de 

objetos novos, sofrem influência direta do lobo temporal medial, onde está localizado 

o hipocampo (Fouquet et al, 2013), podemos sugerir que as memórias dependentes 

do hipocampo apresentem o fenômeno de estampa temporal.  

 Sabemos que a inativação de áreas hipocampais específicas geram déficit de 

memória em diferentes tarefas. Isto demonstra que regiões distintas são 

responsáveis pela formação da representação espaço temporal. Sugere-se que o 

giro denteado e a região CA3 estão envolvidos com a representação espacial e a 

região dorsal de CA1 está relacionada com a separação de padrões temporais 

(Barbosa et al, 2012).  Uma questão que nos interessou é se o fenômeno de 

estampa temporal pode ser generalizado para todo tipo de memória dependente do 

hipocampo. 

Sabemos que a memória para o reconhecimento de objeto apresenta uma 

forte ligação entre esses dois principais aspectos, espaço e tempo. Além disso, que 

o hipocampo e suas regiões adjacentes têm forte influência nesse processo, pois os 

animais necessitam ativamente integrar as informações viso-espaciais do ambiente, 

para apresentarem uma adequação comportamental frente a situação previamente 

experienciada (Martin-Órdas et al, 2013). 

Considerando que as detecções das mudanças espaciais no ambiente são de 

extrema importância para o indivíduo, visto que, o ambiente natural encontra-se em 

constante mudança (Sharma, 2003). Por exemplo, a adequada recordação de uma 

pista no ambiente que indique a localização de uma fonte de água é de grande 
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importância para a sobrevivência (onde?). Tal aspecto é contemplado no paradigma 

das três questões referentes ao estudo da memória episódica (o que? Onde? E 

quando?) (Barbosa et al, 2012). Sendo assim, é de se imaginar que a memória para 

reconhecimento de objeto deslocado no espaço também apresente o fenômeno de 

estampagem temporal. Entretanto, não foi o que encontramos em nossos 

resultados. 

Nossa tarefa de reconhecimento de objeto no espaço não demonstrou 

resultados positivos com relação à recordação do objeto que foi deslocado no 

espaço, com exceção do grupo 3 (Ver gráfico figura 16). Os dados não demonstram 

diferenças significativas entre a porcentagem de exploração entre o objeto não 

deslocado em relação ao que foi. Os grupos que foram testados em horários 

coincidentes ao o treino, tiveram resultados iguais aos que foram testados em 

horários não coincidentes. Dessa forma a nossa predição relacionada ao nosso 

terceiro objetivo não foi confirmada. Acreditamos que os resultados encontrados 

tenham sido influenciados por alguma inadequação metodológica.  

A inabilidade de reconhecer um objeto deslocado no espaço, observado por 

nós é condizente com achados de outros pesquisadores. Ozawa e colaboradores 

(2011), não encontraram diferença substancial entre a exploração dos objetos em 

uma posição familiar e deslocada. Ennauceur et al, 2005, observaram que quando 

foi avaliado o tempo total de duração das aproximações de ratos a dois objetos, em 

uma localização familiar e deslocada no espaço, não foi encontrada diferença 

significante entre o tempo de exploração gasto entre os dois objetos. Esses mesmos 

autores, relataram também que apenas as fêmeas de ratos wistars foram capazes 

de diferenciar entre o objeto em uma posição familiar e outro deslocado no espaço.  

Sabemos que as pistas ambientais são de extrema importância para os testes 

de cunho espacial (Eichenbaum, 1996). Durante a realização dos experimentos as 

pistas da sala experimental foram sempre mantidas intactas, entretanto, acreditamos 

que talvez elas não tenham sido suficientes para que os ratos pudessem se orientar 

espacialmente. 

As pistas ambientais precisam está mais próximas do aparato, possibilitando 

aos animais uma adequada identificação do ambiente. As pistas do nosso 

laboratório encontravam-se relativamente distantes, e a altura das paredes do nosso 

campo aberto, pode ter impossibilitado a visualização, uma vez que o campo de 

visão dos ratos é pequeno (Enauceur et al, 2005). 
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Outra possível explicação está relacionada com o componente alimentar dos 

nossos animais, todos eles foram mantidos com alimentação e água ad libitum.  

Um experimento com ratos foi realizado para testar a memória de tempo e 

espaço e a influência circadiana utilizando o labirinto aquático de Moris. Nesse 

experimento, os animais precisavam aprender sobre o posicionamento da 

plataforma de acordo com o horário do dia. A posição da plataforma variava de 

acordo com o momento do dia, durante a manhã era posicionada em um lugar e 

tarde em outro (Lukoyanov apud Mulder, 2013).   

A memória associativa entre o posicionamento da plataforma e o horário do 

dia, só foi demonstrada em animais que estavam sob privação alimentar de 60%. Os 

outros grupos com alimentação ad libitum e 90% não conseguiram fazer essa 

associação. Eles explicam os resultados trazendo a discussão que o fenômeno de 

tempo e espaço circadiano é dependente de outro oscilador que não os núcleos 

supraquiasmático. E apontam que o possível candidato, para explicar esse 

processo, seria o sincronizador arrastado pelo alimento (do inglês Food Entrained 

Oscillator - FEO). A ativação desse oscilador, ou conjunto de osciladores (Carneiro & 

Araujo, 2009), só seria possível graças à privação alimentar a qual os animais foram 

submetidos (Lukoyanov apud Mulder, 2013).  

O componente alimentar dos nossos animais pode ter de alguma forma 

influenciado a performance na tarefa, contribuindo assim para os resultados 

encontrados em nosso experimento. 

 Outra possível explicação é com relação ao tamanho do campo aberto 

utilizado. Nosso aparato foi comprado com as dimensões específicas para ratos (ver 

metodologia). Entretanto, durante a sessão teste, o objeto deslocado era movido 

apenas dentro da área central, cerca de 10 cm de distância da sua posição anterior. 

O posicionamento no centro foi adotado a fim de evitar o contato direto do animal 

com o objeto, levando em consideração a tigmotaxia (fenômeno observado em 

roedores onde os animais tendem a permanecer próximos a paredes e objetos 

evitando lugares abertos). Se colocássemos o objeto próximo à parede, correríamos 

o risco do animal ficar parado ao lado do objeto, e de certa forma explorando-o, 

criando assim um possível viés.  

 Barbosa et al (2010; 2012), utilizaram uma arena com 84 cm de diâmetro (24 

cm maior que a nossa), para realizar sues experimentos de memória episódica. O 

maior diâmetro possibilitou que o objeto fosse deslocado em um espaço maior, 
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esses autores observaram que seus animais exploram significantemente mais o 

objeto deslocado, quando comparado com o que não foi deslocado. 

 A alocação temporal da tarefa no desenho experimental também pode ter 

influenciado os resultados. Mesmo o animal tendo uma preferencia natural por 

objetos novos (Enauceur & Delacour, 1988), pode ter ocorrido o processo de 

diminuição do interesse pela tarefa, visto que os animais já haviam passado quatro 

vezes pelo mesmo contexto, (duas na habituação ao campo aberto e duas no 

reconhecimento de objeto). A falta de interesse ou atenção acaba por influenciar os 

resultados dos testes de memória (Hernándes-Rabaza et al, 2007; Grintton et al, 

2012).  

 Outra proposta para explicar nossos resultados é referente ao tempo 

necessário para a consolidação da memória de reconhecimento de objeto no 

espaço. Talvez o tempo necessário para que haja uma adequada consolidação 

desse tipo específico de memória seja maior, levando em consideração o resultados 

obtido no grupo 3 (ZT14-14 48hrs), nesse grupo os animais tiveram um período de 

48 horas entre o treino e o teste, estudos futuros precisam ser realizados para testar 

tal hipótese. 

 Sendo assim, já que o resultado do nosso experimento não demonstra uma 

memória para o objeto deslocado, não é possível falar em estampagem temporal 

nesse caso. Outros autores já demonstraram a incapacidade de ratos de 

demonstrarem o fenômeno de estampa temporal em outras tarefas 

comportamentais. 

  Em 2002, McDonald e colaboradores utilizaram vários paradigmas 

experimentais (labirinto aquático, memória espacial, condicionamento aversivo e 

apetitivo e teste de associação) visando analisar a influência do horário do dia e da 

estampagem na evocação de memórias.  

Esses autores não observaram diferença entre os resultados obtidos nos 

grupos que foram treinados e testados em horários coincidentes e aqueles que 

foram treinados e testados em horários não coincidentes. Tais resultados são 

comentados por eles como sendo discrepantes daqueles encontrados por Holloway 

e Wasley (1973). Eles tentam explicar os resultados afirmando que procedimentos 

experimentais utilizados foram diferentes. E afirmam também, que resultados de 

estampagem temporal utilizando tarefas como esquiva passiva e preferência de 
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lugar, já foram observados em hamsters por outros pesquisadores (Cain et al, 2004; 

2008; 2012), e que talvez haja diferenças substanciais entre as espécies.  

Para testar se o fenômeno de estampa temporal ocorre em memória aversiva, 

utilizamos a esquiva passiva. Esse tipo de memória envolve um fenômeno em um 

contexto negativo. Sabe-se que as memórias com conteúdo emocional apresentam 

um substrato de formação mais duradouro (Chaudhury e Cowell, 2002). Sendo as 

principais áreas relacionadas com a formação de memórias de medo, caso 

observado nos animais durante o experimento de esquiva, a amígdala, o córtex pré-

frontal e o hipocampo (Holahan e White, 2002). Para o indivíduo, tais associações 

são necessárias, pois, elas podem representar perigo para o bem estar, ou pior, 

para sobrevivência (Huang et al, 2013). 

Nossos resultados da esquiva passiva não demonstraram consistência. Pois, 

a maioria dos grupos apresentaram uma latência muito curta, sugerindo que os 

animais não conseguiam evocar que o ambiente da esquiva é aversivo, levando em 

consideração o choque ao qual foram expostos durante o treino (Ver figura 17).  

Comumente, a tarefa de esquiva passiva é feita de forma condicionada. Nós 

optamos por realiza-la utilizando uma única apresentação ao estímulo, para ver se 

essa única exposição ao aparato, já seria capaz de formar uma memória robusta, os 

dados mostram que apenas o grupo 4 (ZT14-22) apresentam um maior latência para 

descer da plataforma, enquanto que nos outros grupos a latência é mínima. Sendo 

assim, não podemos afirmar que os animais aprenderam que aquele ambiente era 

aversivo.  

Trabalhos realizados com condicionamento ao contexto através de 

pareamento aversivo demonstram que a memória de medo, caracterizada em 

roedores pelo fenômeno de congelamento, demonstra uma modulação circadiana 

(Chaudhury e Cowell, 2002).  

A habilidade de esquiva já foi demonstrada por outros autores como sofrendo 

influência da fase circadiana. A coincidência das fases durante o treino e o teste 

demonstrou ser um fator importante para a recordação da tarefa (Cain et al, 2004; 

2008).  

Os resultados obtidos nos levam a crer que provavelmente houve alguma 

interferência metodológica em nosso estudo. Talvez o reduzido tamanho da 

plataforma segura, dentro do aparato da esquiva, tenha induzido os animais a 

descerem mais rápido para o assoalho de metal, por se sentirem de alguma forma 



 

56 
 

“desconfortáveis”. Ou talvez o próprio impulso de se libertar das mãos do 

experimentador também possa ter influenciado os resultados. Enauceur et al (2005) 

relatam esse fenômeno em seu trabalho, comentando que pode ser um viés para o 

experimento. Ou até mesmo o nosso protocolo pode não ter sido capaz de provocar 

uma adequada memória aversiva nos animais. Dessa forma, nosso quarto objetivo 

específico também não foi confirmado. 

Muitos estudos de memória que visam avaliar as relações espaço temporais, 

demonstram que as estruturas do lobo temporal medial têm forte influência nesses 

processos. O hipocampo, que está localizado nesse lóbulo, apresenta um papel 

muito importante nesse tipo de associação (Jong Mim Kim et al, 2014). 

Algumas das células que o compõem, apresentam propriedades bastante 

interessantes. Um grupo delas conhecidas como “places cells”, são capazes de 

codificar a localização do animal dentro de um ambiente específico (Einchenbaum, 

2013). Recentemente foi proposto um novo tipo de células, que tem íntima relação 

com as citadas anteriormente, essas receberam o nome de “time cells”, ou células 

de tempo. Elas vêm sendo descritas como tendo a capacidade de representar não 

só o espaço, mas também o fluxo do tempo (MacDonald et al, 2011). Provavelmente 

tais células tenham alguma influência no processo da estampagem temporal. 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

. 

Os resultados mostrados aqui nos ajudam a entender um pouco mais sobre a 

estampa temporal, acrescentando ainda mais informações a essa área de estudo. 

Nossos dados claramente demonstram que tal fenômeno também pode ser 

observado em outras tarefas comportamentais que visam o estudo de outros tipos 

de memórias, como é o caso da memória de habituação ao campo aberto e o 

reconhecimento de objeto. Os resultados demonstram que o horário do dia é mais 

um fator a influenciar esse processo, e que a coincidência das fases circadianas 

entre o momento da aquisição e da evocação é necessária para que haja uma 

adequada evocação de uma memória previamente experienciada.  
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Essas informações nos levam a pensar na capacidade que o sistema nervoso 

tem de utilizar todo tipo de informação para poder adequar o comportamento do 

indivíduo da melhor maneira, a fim de sobrepor as demandas ambientais que lhe 

são impostas. A coincidência das fases circadianas demonstra ser um fator tão 

importante para a recordação de uma memória, que de alguma forma sobrepõem a 

inata curiosidade, observada em roedores, por objetos e lugares novos, por 

exemplo. É o que demonstramos nas tarefas de memória de habituação e no 

reconhecimento de objeto. 

Assim sendo, nosso trabalho traz confirmações que o fenômeno de 

estampagem temporal pode ser observado em outros tipos de memória, memórias 

essas que possuem dependência hipocampal e possuem um cunho explícito. 

Nossa proposta inicial foi demonstrar a existência desse fenômeno em quatro 

tarefas distintas, entretanto, os resultados obtidos com as duas últimas tarefas 

comportamentais, reconhecimento de objeto no espaço e esquiva passiva, são 

inconclusivos. Acreditamos que alguma variável metodológica, como já descrita, 

tenha influenciado os resultados, sendo assim, novos estudos precisam ser 

realizados para que seja sanada essa dúvida.  

Ainda não existe uma resposta concreta para qual, ou quais, regiões do 

encéfalo estejam envolvidas com o fenômeno de estampagem temporal. Dessa 

forma, muitos estudos ainda precisam ser realizados a fim de entender como esse 

processo acontece. 

Acreditamos que talvez a codificação espaço temporal realizada pelo 

hipocampo, e áreas adjacentes, possa estar intimamente envolvido no processo de 

estampagem temporal. As células hipocampais representam o tempo e o espaço de 

forma contínua, construindo assembleias neurais que são requeridas para 

representações futuras. Provavelmente a ativação dessas células durante o 

processo de recuperação de uma memória possa ocorrer de forma mais eficiente no 

momento do dia onde elas foram formadas, apresentando alguma influência do 

sistema circadiano nesse processo. Trabalhos futuros precisam ser realizados para 

testar tal hipótese 

Por fim, aparentemente o fenômeno da estampagem temporal pode ser 

expandido para outros tipos de memória, passando assim a ser mais um fator a 

influenciar os processos cognitivos relacionados à memória.  
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9. APÊNDICES  

9.1 Apêndice 1 

 

 Actogramas demonstrando o ritmo de atividade de todos os animais do grupo 

1 (ZT14-14). 
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9.2 Apêndice 2 

 

 Actogramas demonstrando o ritmo de atividade de todos os animais do grupo 

2 (ZT22-22). 
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9.3 Apendice 3 

 

 Actogramas demonstrando o ritmo de atividade de todos os animais do grupo 
3 (ZT14-14 48 hrs).  
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9.4 Apendice 4 

 

 Actogramas demonstrando o ritmo de atividade de todos os animais do grupo 
4 (ZT14-22).  
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9.5 Apendice 5 

 

 Actogramas demonstrando o ritmo de atividade de todos os animais do grupo 
5 (ZT22-14).  
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