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I. Introdução 

 Ratos desnutridos por um curto período de tempo durante o início da vida pós-natal 

possuem deficiências morfológicas e distorções em várias regiões do Sistema Nervoso 

Central, como os córtices frontal, visual e cerebelar. Vários estudos demonstram ser a 

formação hipocampal bastante vulnerável a um período de desnutrição. O giro denteado do 

hipocampo apresenta alterações morfológicas significativas em ratos desnutridos em 

períodos que vão do nascimento até 150 dias de idade. Estas alterações morfológicas 

incluem a perda de células do giro denteado e mudanças no número médio de sinapses de 

cada célula. (Morgane et al, 1992 e Campbell & Bedi, 1989). 

 A formação hipocampal tem sido considerada como uma estrutura que está envolvida em 

processos de memória. Animais com lesões nesta área têm um desempenho deficiente 

quando comparado com animais controle em tarefas que requerem a memória espacial 

(Campbell & Bedi, 1989; O'Keefe & Nadel, 1978). 

 Desde que esta estrutura tem sido implicada em (1) aprendizagens espaciais (O'Keefe & 

Nadel, 1978) e (2) memória operacional (Olton et al, 1979; Olton, 1990), muitos 

pesquisadores têm se preocupado em estudar como esses aspectos do comportamento 

seriam afetados em animais com uma história prévia de desnutrição (Morgane et al, 1992). 

 

II. Resumo do Trabalho de Campbell e Bedi (1989) 

 Baseados em pesquisas que mostram que um período de desnutrição durante a vida pós-

natal causa alterações na estrutura morfológica do giro denteado e como esta região está 

envolvida no controle da memória espacial, Campbell e Bedi investigaram se ratos 

desnutridos também apresentariam alguma deficiência em uma tarefa que envolva a 

memória espacial.  

 Os ratos foram desnutridos desde nascimento até 30 (Grupo PU30) e 60 dias (Grupo 

PU60) de idade e então reabilitados nutricionalmente.  A desnutrição foi realizada por 

restrição alimentar. Houve diferenças significativas entre o peso corpóreo dos animais 
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controles e desnutridos, em cada experimento. O paradigma experimental utilizado é 

constituído por uma piscina circular cheia de água, que pela adição de leite torna-se opaca. 

Em determinado ponto da piscina, existe uma plataforma submersa 1cm abaixo do nível da 

água; os ratos colocados em qualquer ponto da piscina aprendem a localizar a plataforma e 

dirigem-se a ela para saírem da água, traçando um curso praticamente direto, baseado 

apenas em pistas distais, já que pistas proximais não estão presentes. Este aparato foi 

colocado no centro de uma sala, cujas paredes foram decoradas com objetos, como 

pôsteres e estantes, para propiciar pistas visuais distintas. 

 No Experimento 1 os animais foram familiarizados com a água antes dos testes, 

enquanto no experimento 2 esta familiarização não ocorreu. No experimento 1 foram 

realizados 4 testes com três grupos de animais: 1. Controle (C), 2. Desnutrido PU30 e 3. 

Desnutrido PU60. No experimento 2 foi realizado 1 teste com dois grupos de animais: 1. 

Controle (C) e 2. Desnutrido PU60. 

 

Experimento 1 

  Teste A 

 Este teste foi planejado para confirmação de que os ratos não podem ver ou cheirar a 

plataforma submersa e assim localiza-la por tais meios. Os animais foram submetidos a 20 

tentativas distribuídas em 3 dias. Em cada tentativa os animais eram colocados em um dos 

quatro quadrantes da piscina e deveriam nadar até encontrarem a plataforma cuja 

localização era variada randomicamente entre os quadrantes a cada tentativa.  

 Os resultados sugerem que os animais não estavam utilizando qualquer estratégia efetiva 

para a localização da plataforma, mas a estavam localizando por encontros casuais. Não 

houve diferenças no desempenho dos animais controles e desnutridos. 

  Teste B 

 Este teste foi planejado para examinar a capacidade dos ratos aprenderem o uso de 

pistas espaciais dos arredores para encontrarem a plataforma escondida. O procedimento 
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utilizado neste teste foi exatamente o mesmo descrito para o Teste A com exceção do fato 

de que a plataforma foi mantida no mesmo local para todas as 20 tentativas durante os 3 

dias. 

 Os resultados mostram que os ratos são capazes de aprender a posição da plataforma. 

Após as primeiras tentativas os animais localizam rapidamente a plataforma. Não houve 

diferenças significativas entre os grupos.  

 

  Teste C 

 Este teste foi planejado para confirmar se no Teste B, os animais não tinham utilizado 

nenhuma pista dada pela plataforma, mas sim utilizado pistas dos arredores.  Este teste foi 

realizado logo em seguida ao Teste B. A plataforma foi removida da piscina, era permitido 

aos animais nadarem livremente por 60 segundos e foi registrado o tempo que cada animal  

gastou no quadrante no qual a plataforma tinha estado durante o Teste B. 

 Não houve diferenças significativas entre os três grupos; todos eles gastaram cerca de 

55% dos 60 segundos disponíveis no quadrante onde se localizava a plataforma no Teste B. 

Esses resultados sugerem que tanto os animais controles quanto os animais previamente 

desnutridos procuram ativamente a plataforma no quadrante no qual ela tinha sido colocada 

durante o Teste B, não indicando nenhuma deficiência de desempenho entre os grupos. 

  Teste D 

 Este teste foi planejado para estudo de possíveis diferenças entre os grupos nutricionais 

devido a diferentes níveis de motivação para escapar da água para a plataforma. O 

procedimento foi idêntico ao Teste A com exceção do fato da superfície da plataforma 

projetar-se para fora da água, tornado-se visível e de fácil localização.  

 Como esperado os ratos foram capazes de escapar para a plataforma muito mais rápido 

quando a plataforma é visível do que quando ela não é (Teste A). Mesmo estando a 

plataforma visível, diferenças significativas não foram encontradas entre os grupos 

desnutridos e controle, o mesmo resultado foi obtido quando comparadas as distâncias de 
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natação. Assim, estes resultados não indicam diferenças nos níveis motivacionais entre os 

animais controles e animais previamente desnutridos para o desempenho desta tarefa. 

Experimento 2 

 Diferentemente do Experimento 1 não houve um período de pré-treino para os ratos. Dois 

Grupos (Controle e Desnutrido PU60) foram treinados no procedimento do Teste B, para 

localização da plataforma posicionada sempre em um quadrante, sem que tenha havido 

uma pré-exposição ao paradigma. 

 Mais uma vez não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos controle e 

desnutrido. 

 Assim, os resultados nos testes do labirinto aquático não evidenciaram que a desnutrição 

pós-natal de ratos cause qualquer deficiência nas habilidades de aprendizagens espaciais 

ou no desempenho da memória espacial. Isto ocorre apesar do fato da desnutrição causar 

alterações persistentes na morfologia do giro denteado. 

 Os autores discutem seus resultados comparando-os com outros experimentos nos quais 

as habilidades de aprendizagem espacial foram estudadas em labirintos radiais (8,12 ou 16 

braços): os ratos são colocados no centro do labirinto e devem entrar em cada braço para 

obter reforço, normalmente uma pelota de alimento. A estratégia ótima para realização 

desta tarefa é a utilização de pistas espaciais para entrarem apenas uma vez em cada 

braço. Campbell e Bedi (1989) comentam os resultados obtidos por Jordan et al (1981), que 

utilizando um labirinto radial de 8 e 16 braços examinaram o efeito da desnutrição de ratos 

desde a concepção até 21 dias de idade. Os resultados mostram que os animais 

previamente desnutridos cometem significativamente mais escolhas incorretas do que os 

animais controles. Entretanto, Hall (1983) conduziu experimentos similares, não podendo 

reproduzir tais resultados. Campbell e Bedi discutem que a utilização de labirintos radiais 

para o estudo da aprendizagem espacial em ratos previamente desnutridos apresenta vários 

problemas ligados ao fato de que o uso de comida como reforço interfere com os níveis 

motivacionais do animal para obtenção de reforçamento e assim, torna a interpretação dos 

resultados bastante difícil. 
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  O uso do labirinto aquático para testes de aprendizagem espacial em ratos previamente 

desnutridos oferece a vantagem de que uma recompensa apetitiva não é utilizada. Por outro 

lado, seria possível que os animais desnutridos tenham um nível motivacional diferente para 

escapar da água do que os controles. Porém, Campbell e Bedi, controlaram este aspecto, 

quando no experimento 1 - Teste D com a plataforma visível acima da água, não houve 

diferenças entre os grupos, todos os animais escaparam para a plataforma o mais rápido 

possível. 

  Outro aspecto discutido pelos autores neste trabalho foi a familiarização ou familiaridade. 

Animais controles apresentam uma maior atividade em situações não familiares e 

estressantes quando comparados a animais desnutridos. Portanto, a familiarização com a 

situação experimental poderia ser um fator de explicação dos resultados obtidos. Mas, neste 

trabalho os autores levaram em consideração este aspecto, incluindo em seus experimentos 

um procedimento onde ocorre familiarização com o labirinto (Experimento 1-Teste A) e outro 

procedimento onde não ocorre familiarização prévia (Experimento 2), não obtendo-se 

resultados diferentes para estes procedimentos, os autores concluem que a questão da 

familiarização não poderia explicar os resultados obtidos. 

 Por fim, os autores concluem que seus experimentos "não evidenciam que a desnutrição 

durante o início da vida pós-natal cause prejuízos à habilidade da aprendizagem espacial, 

como investigado nos testes do labirinto aquático. Isto pode ser uma indicação de que o 

cérebro do rato tenha um admirável grau de "spare capacity" que pode funcionar 

normalmente mesmo com substanciais deficiências e distorções  da estrutura morfológica 

de várias regiões cerebrais". 

 

III. Discussão e Comentários 

   Walker e Olton (1984) treinaram ratos a entrarem em uma caixa-alvo, partindo de três 

posições diferentes. Após lesões da fímbria-fórnix os animais eram testados, tendo como 

ponto de partida uma nova posição e devendo dirigir-se para a mesma caixa-alvo. O 

sucesso na escolha da caixa-alvo requer a utilização do mapa cognitivo (memória espacial). 

Os animais controle e os lesados desempenharam a tarefa sem nenhuma dificuldade.  
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 Muitos outros trabalhos apresentam resultados experimentais nos quais les·es de 

estruturas da formação hipocampal não prejudicam o desempenho de algumas tarefas 

espaciais e, além disso, tais lesões prejudicam o desempenho em tarefas não espaciais 

(Raffaele & Olton, 1988; Knowlton et al, 1989; Olton, 1990).  

 Baseado em um grande número de experimentos, Olton (1990) afirma que em toda 

aprendizagem há dois tipos de memória que organizam as informações. Segundo a 

terminologia de Honig (1978, 1982), Olton sugere que o contexto específico, pessoal e 

temporal de uma situação é codificado na memória operacional (working memory). Ela é um 

processo mnemônico responsável pela codificação de informações acerca do contexto 

temporal no qual o evento ocorre, distinguindo um instante dentro de um conjunto de 

eventos. Como resultado, a memória operacional é muito propensa às interferências de 

efeitos temporais. Em contraste, a memória de referência (reference memory) é o processo 

mnemônico responsável pela codificação das informações que não requerem associações 

com o contexto temporal. Diferentemente da memória operacional, a memória de referência 

generaliza através dos instantes e é menos propensa à interferência temporal, isto é, na 

memória de referência as associações aprendidas independem do contexto temporal e 

podem ser utilizadas a qualquer momento dependendo dos aspectos não temporais do 

contexto. As informações da memória operacional são úteis para uma única tentativa, 

enquanto as informações da memória de referência são úteis para muitas tentativas. 

(Kesner, 1986; Olton, 1986, Olton, 1990).  

 Olton propõe que o hipocampo e suas interconexões mediam a memória operacional, 

enquanto, algum outro sistema, como o neocórtex media a memória de referência. Vários 

experimentos realizados a partir de lesões de estruturas do sistema hipocampal e/ou seus 

eferentes e aferentes, sugerem o envolvimento da formação hipocampal com a memória 

operacional, e não com a memória de referência, independente das informações envolvidas 

no contexto experimental serem temporais ou espaciais (Meck et al, 1984; Olton, 1986). 

Assim, segundo Olton e outros autores, o sistema hipocampal está diretamente envolvido na 

memória operacional temporal ou espacial, embora esta estrutura não seja requerida pela 

memória de referência (Meck et al, 1987; Markowaska et al, 1989; Murray et al, 1989).  
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 A utilização do labirinto aquático como a realizada por Campbell e Bedi, constitui-se numa 

tarefa típica da memória de referência, e poderia ser esta uma das possíveis explicações 

para os autores não terem encontrado deficiências no desempenho desta tarefa espacial. 

Por outro lado, o experimento no labirinto radial é tipicamente uma tarefa na qual há a 

necessidade da utilização da memória operacional. 

  Assim, como exposto acima, na literatura encontramos algumas evidências que 

poderiam explicar as razões pelas quais os animais desnutridos de Jordan et al (1981) 

apresentam deficiências no labirinto radial - a memória operacional estaria prejudicada - 

enquanto os animais desnutridos de Campbell e Bedi teriam um desempenho normal no 

labirinto aquático, pois neste caso a memória de referência não seria afetada.  
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