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RESUMO 

 

O modelo de Epilepsia do Lobo Temporal (ELT), pela administração sistêmica de 

pilocarpina, reproduz de forma fidedigna as características encontradas na ELT em 

humanos e provoca alterações comportamentais em ratos semelhantes aos sintomas 

do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Entretanto, não se sabe 

se essas alterações comportamentais estão associadas a variações na expressão 

gênica. O objetivo desse estudo foi descrever padrões comportamentais e indicadores 

moleculares do TDAH no modelo de ELT induzido por pilocarpina. Ratos Wistar 

machos com 25 dias pós-natal foram submetidos ao modelo de epilepsia pela 

administração de pilocarpina (350 mg/kg, ip) e os controles receberam salina. Os 

testes comportamentais (campo aberto e caixa de condicionamento operante) 

começaram a partir de 28 dias pós-natal. Através da Reação em Cadeia de Polimerase 

em Tempo Real (PCR-RT), avaliou-se a expressão de somatostatina, mGluR7 e dos 

receptores dopaminérgicos subtipo D1 e subtipo D5, no córtex pré-frontal e no 

hipocampo. Os parâmetros comportamentais foram analisados empregando-se a 

ANOVA Mista, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Para a análise de dados da 

expressão gênica, empregou-se teste t-Student.  Os resultados foram expressos com 

média ± erro padrão. As diferenças foram consideradas significantes para um valor de 

p < 0,05. As análises foram efetuadas utilizando-se o Prism versão comercial 5.03 

para Windows. Os resultados no campo aberto demonstraram diferenças 

estatisticamente significantes para a locomoção total, entre os grupos (F[1,144]=9,32 

p=0,0076) e entre as sessões (F[9,144]= 5,74 p<0,0001), sem efeito da interação entre 

os fatores (F[9,144]=9,32 NS); e para atividade locomotora na zona central, em 

percetagem, diferença significante entre os grupos (F[1,144]=5,54 p=0,031), com 

efeito da interação entre os fatores (F[9,144]=3,41 p=0,0008), sem diferença entre as 

sessões (F[9,144]=0,75 NS). Na caixa de condicionamento operante, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos nas condições experimentais 

desse estudo. Para a PCR-RT não foram observadas diferenças significantes na 

expressão relativa de RNAm dos genes analisados. Em conclusão, os animais com 

ELT apresentaram aumento da atividade locomotora e redução do comportamento 

tipo-ansioso. Não foram observados déficit de atenção e comportamento tipo-

impulsivo. Não foram encontradas variações para a expressão gênica de 

somatostatina, mGluR7 e dos receptores dopaminérgicos D1 e D5, no CPF e no 

hipocampo.  As alterações comportamentais observadas no modelo de ELT 



provavelmente não estão relacionadas a alterações gênicas da somatostatina e 

desses receptores. 

 

Palavras-chave: Pilocarpina. TDAH. Epilepsia. Receptor dopaminérgico. 

  



ABSTRACT 

 

The pilocarpine model of Temporal Lobe Epilepsy (TLE) reliably reproduces the 

characteristics found in TLE in humans and provokes Attention-deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD)-like behaviors in rodents. However, it is not known if these behavioral 

changes are associated with variations on genetic expression. The present study 

aimed to investigate behavior patterns and molecular indicators of ADHD in the 

pilocarpine model of TLE. Male Wistar rats at 25 day of age were submitted to animal 

model of TLE by pilocarpine injection (350 mg/kg, ip) and a control group received 

saline 0.9%. The behavioural tests (open field and operant conditioning box) started 

from 28 days postnatal. Through Real-Time Polimerase Chain Reaction (RT-PCR), 

were evaluated the expression of somatostatin, mGluR7 and dopaminergic receptors 

subtype D1 and subtype D5, in the pre-frontal cortex and hippocampus. Behavioral 

parameters were analysed using Mixed ANOVA, followed by Bonferroni for post-hoc 

testing. For data analyses of gene expression, t-Student test was used. The data were 

expressed as mean ± standard error and p-values of 0.05 or less were considered 

significant. The analyses were effectuated using commercial program (Prism 5.03 for 

windows). Results in open field for total locomotion revealed a significant difference 

between groups (F[1,144]=9,32 p=0,0076) and between sessions (F[9,144]= 5,74 

p<0,0001), nor effect of interaction between factors (F[9,144]=9,32 NS); and for central 

locomotion, in percentage, was a significantly diferente between groups 

(F[1,144]=5,54 p=0,031), effect of interaction between the factors (F[9,144]=3,41 

p=0,0008), with no difference between sessions (F[9,144]=0,75 NS). In Skinner box, 

no significant differences were found between the groups in experimental conditions 

of this study. For RT-PCR there were observed no significant differences in the 

expression relative of mRNA in the analyzed genes. We concluded that animals with 

TLE exhibited elevated locomotor activity and reduced level of anxiety-related 

behavior. There was observed no deficit of attention and impulsive-like behavior. There 

were found no variations for somatostatin gene expression, mGluR7 and dopaminergic 

receptors D1 and D5, in prefrontal cortex and in hippocampus.  Behavioral alterations 

observed in the model of TLE probably are not related to gene alterations of 

somatostatin and these receptors. 

 

Keywords: Pilocarpine. ADHD. Epilepsy. Dopaminergic receptor.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 EPILEPSIA 

 

A epilepsia acomete 65 milhões de pessoas no mundo (THURMAN et al., 2011), 

com uma prevalência média de 8,6/1000 casos (HELMERS et al., 2015; SAMPAIO, 

2010), estando especialmente correlacionada com a baixa condição socioeconômica 

(STEER et al., 2014), neurocisticercose (DOS SANTOS, 2014), malária 

(CHRISTENSEN e ESLICK, 2015), pressão intracraniana elevada (VALEO, 2013), 

má-formações cerebrais e herança genética (DUNCAN et al., 2006). Diversos estudos 

demonstram a relação entre a suscetibilidade a crises e a desnutrição proteica e 

subnutrição (BRONZINO, AUSTIN-LAFRANCE e MORGANE, 1990; CABRAL et al., 

2011; GIETZEN et al., 1996), estresse (VAN CAMPEN et al., 2014) e depressão 

(HESDORFFER, 2013; KANNER, 2013). 

As descrições mais remotas de epilepsia datam 3.500 a.C. e seu conceito e 

classificação sofreram alterações ao longo do tempo. Como exemplo, em 175 d.c., 

Galeno (apud DA MOTA GOMES, 2006) a define como doença do cérebro, de causa 

desconhecida ou resultante de outras doenças. Em 1971, Pupo (apud MOREIRA, 

2004) a classificou como uma síndrome: um conjunto de manifestações clínicas 

variadas em consequência de processos cerebrais diversos. Em 1990, Gram (apud 

MOREIRA, 2004) a definiu como um distúrbio epiléptico caracterizado por um conjunto 

de sinais e sintomas simultâneos, caracterizada pelo tipo de crise, etiologia, fatores 

precipitantes, idade de início, severidade, cronicidade, ciclismo diurno e circadiano e 

prognóstico. No entanto, o termo distúrbio era pouco compreendido pela população, 

sendo assim, em 2005, a Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE) e Organização 

International dos Pacientes com Epilepsia (IBE) conceituaram epilepsia como uma 

doença cerebral caracterizada por uma predisposição persistente em gerar crises 

epilépticas (recorrentes e não provocadas) e pelas consequências neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição (FISHER et al., 2005, 2014).  

Clinicamente, até 2005 se definia epilepsia como a ocorrência de duas crises em 

um intervalo maior do que 24 h. Entretanto, houve necessidade de atualizar essa 

definição, já que há situações em que se deve iniciar o tratamento após uma única 

crise devido ao alto risco de recorrências, bem como há casos em que o tratamento 
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pode não ser necessário, como em pacientes com crises leves, com intervalos entre 

crises muito longos ou aqueles que estão minimizando o tratamento medicamentoso. 

Sendo assim, em 2014, foi proposta uma definição embasada na prática clínica, em 

que para epilepsia ser considerada uma doença do cérebro, deve apresentar uma das 

seguintes condições: no mínimo duas crises epilépticas não provocadas (ou epilepsia 

reflexa) que ocorrem em um intervalo superior a 24 h; uma crise não provocada (ou 

epilepsia reflexa) associada a uma probabilidade de outras crises semelhantes ao 

risco geral de recidiva (no mínimo 60 %) após duas crises não provocadas, ao longo 

dos próximos 10 anos; ou diagnóstico de uma síndrome epiléptica.  

As crises epilépticas são imprevisíveis e de duração limitada (DA SILVA e 

CAVALHEIRO, 2004; WADA, OSAWA e MIZOGUCHI, 1975; WALLACE, 1977) e, 

quando não são autolimitadas, configuram o status epilepticus (SE) (JOSHI e KAPUR, 

2012; YACUBIAN, 2002). SE foi mais recentemente conceituado pela ILAE como uma 

condição resultante da falha dos mecanismos responsáveis pela finalização da crise, 

ou resultante de mecanismos que provocam crises anormalmente prolongadas. Trata-

se de uma condição que acarreta em consequências em longo prazo, incluindo morte 

neuronal, injúria neuronal, alteração de circuitos neuronais, dependendo do tipo e da 

duração das crises (TRINKA et al., 2015). 

Aproximadamente 60 % das pessoas diagnosticadas na infância apresentam 

remissão completa (KRUEGER et al., 2015; SILLANPÄÄ e SCHMIDT, 2015). 

Considera-se epilepsia resolvida se houver ausência de crises por no mínimo 10 anos, 

sem utilizar antiepilépticos por no mínimo cinco anos; ou quando passou a idade de 

uma síndrome epiléptica idade-dependente. Epilepsia resolvida sucede, por exemplo, 

a pacientes submetidos à cirurgia de ressecção da esclerose hipocampal, em que se 

entende que a pessoa não tem mais epilepsia, embora não garanta que ela nunca 

mais terá (FISHER et al., 2014). 

As crises são classificadas em focais ou generalizadas (WOLF, P., 2009). As 

crises focais são aquelas cujas manifestações clínicas indicam o envolvimento de 

apenas uma parte de um dos hemisférios cerebrais. As crises generalizadas atingem 

os dois hemisférios cerebrais (BERG e SCHEFFER, 2011; MEDEIROS, 2010; BERG 

et al., 2009). Em 2010, a ILAE descreve as crises focais conforme sua manifestação: 

sem comprometimento da consciência e com comprometimento da consciência, 

evoluindo para uma crise convulsiva bilateral (em substituição ao termo “crise 
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secundariamente generalizada”) (GUILHOTOA, 2011). Em 2015, as crises focais 

passam a ser classificadas de acordo com as características clínicas (aura, crises 

motoras, autonômicas, discognitivas) e/ou localização hemisférica (direita, esquerda) 

e/ou localização lobar (frontal, temporal, parietal, occipital). Crises generalizadas 

podem ser classificadas em ausência, tônica, clônica, mioclônica, tônico–clônica e 

atônica (ZUBERI e SYMONDS, 2015). 

Epilepsia do lobo temporal (ELT) são crises focais que ocorrem no sistema 

límbico (especialmente no hipocampo, córtex pré-frontal - CPF e amígdala), acomete 

cerca de 40 a 50 % dos pacientes, apresenta um pior prognóstico e 30 a 40 % são 

refratárias ao tratamento medicamentoso (BARTOLOMEI et al., 2005; CURIA, 2008; 

CURRIE et al., 1971; DA SILVA e CAVALHEIRO, 2004; KWAN e SANDER, 2004; 

PAULI et al., 2012). De 1.200.000 americanos com epilepsia focal, a ELT ocorre em 

pelo menos 400.000 (DEVINSKY, 2003). A atrofia hipocampal, ou esclerose do 

hipocampo, é a marca histopatológica clássica da ELT, em que se observa perda 

seletiva de neurônios e processo de gliose. A gliose é geralmente caracterizada por 

proliferação e hipertrofia de astrócitos (DEVINSKY et al., 2013), no entanto, seu papel 

na gênese e progressão da ELT ainda não é bem compreendido (BINDER e 

STEINHÄUSER, 2006; GUEDES, GALVIS-ALONSO e LEITE, 2006; SCORZA et al., 

2009; SUTULA et al., 1989).  

A perda de neurônios é especialmente de células granulares no giro dentado 

(GD), de células piramidais em CA1 e CA3, células musgosas e interneurônios 

(CAVALHEIRO et al., 1994; SLOVITER, 1987). A perda de células musgosas pode 

provocar brotamento de colaterais axônicos (fibras musgosas) nas células granulares 

no GD, o que provoca sinapse de célula granular para célula granular, um circuito 

excitatório recorrente (TAUCK e NADLER, 1985). Na hipótese das “células em cesto 

dormentes”, o sistema inibitório está intacto, mas com a morte da célula musgosa não 

há um estímulo para ativá-lo (SLOVITER, 1991). Na hipótese das “células musgosas 

irritáveis” considera-se que, apesar de as células musgosas serem muito vulneráveis 

à morte na epilepsia, algumas que não morrem tornam-se exageradamente excitáveis 

(RATZLIFF et al., 2002). 

A ELT pode ser considerada uma doença progressiva (LAXER et al., 2014), cuja 

progressão parece estar associada à duração da epilepsia (BARTOLOMEI, CHAUVEL 

e WENDLING, 2008) e à frequência de crises (HELMSTAEDTER et al., 2003). Uma 
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vez que o hipocampo, a amígdala e o CPF estão afetados, déficits de atenção, de 

memória e na função executiva são comorbidades frequentes (COAN et al., 2014; 

DEVINSKY, 2003; PAULI, 2012; DA SILVA e CAVALHEIRO, 2004). Todavia, não se 

sabe se as comorbidades são consequências da epilepsia, ou se antecedem o início 

das crises. Algumas, contudo, parecem precederem a epilepsia, ou a refratariedade 

ao tratamento, quando não há uma outra doença associada, tais como: depressão, 

problemas comportamentais, dificuldades cognitivas e Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) (LAXER et al., 2014). Entretanto, em modelos 

animais de epilepsia, observa-se déficits cognitivos, comportamentais e sociais 

secundárias à epilepsia (CORNEJO et al., 2007; FAURE et al., 2014; HERNAN et al., 

2013; HERNAN et al., 2014; PINEDA et al., 2014; RAMOS, 2014). A mortalidade em 

pacientes com epilepsia é maior do que naqueles que não têm, tendo como causas: 

fatores relacionados às doenças subjacentes e às comorbidades, suicídio, acidentes, 

doenças vasculares, pneumonia e a morte súbita na epilepsia (SUDEP) (LAXER et 

al., 2014). A SUDEP é responsável por 7,5% a 17% de todas as mortes na epilepsia 

(SCORZA e TUCCI, 2015).  

 

1.1.1 Comorbidade Epilepsia e TDAH 

 

O TDAH representa uma das comorbidades mais comuns da epilepsia (FERRIE 

et al., 1997) e sua prevalência na epilepsia é maior do que na população geral, 

podendo variar de 5,3 a 64,9 % (ALFSTAD et al., 2016; BEDOIN et al., 2012; BERL 

et al., 2015; BRABCOVA et al., 2015; CARABALLO et al., 2013; CHIDI et al., 2014; 

COSTA et al., 2015;  DAFOULIS e KALYVA, 2012; DURAN et al., 2014; KANG et al.,  

2015; KIM, G. et al., 2012; KIM, E. et al., 2014; KWONG et al., 2016;  TANABE, T. et 

al., 2014; TOVIA et al., 2011; ZHANG, D. et al., 2014). A variabilidade na prevalência 

pode ser explicada pelas características heterogêneas das casuísticas, quanto ao 

controle das crises, história do desenvolvimento da epilepsia, utilização de 

medicamentos antiepilépticos e a presença de outras comorbidades 

neuropsiquiátricas. Dentre as comorbidades psiquiátricas, foram identificadas: 

transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de conduta disruptivo, bulimia 

psicogênica, transtorno de oposição desafiante, transtorno específico de 

aprendizagem, dislexia e transtorno do espectro autista (BEDOIN et al., 2012; 



18 

 

BRABCOVA et al., 2015; CARABALLO et al., 2013; CHIDI et al., 2014; DAFOULIS e 

KALYVA, 2012; KIM, E. et al., 2014; KWONG et al., 2016; TOVIA et al., 2011).  

Com respeito aos tipos de epilepsia, o TDAH está presente nas epilepsias focais 

e generalizadas, sem diferenças entre os tipos de crises ou síndromes epilépticas 

(COSTA et al., 2015; CHIDI et al., 2014; DURAN et al., 2014; KANG et al.,  2015; KIM, 

G. et al., 2012; KIM, E. et al., 2014; KWONG et al., 2016; ZHANG, D. et al., 2014). A 

apresentação predominantemente desatenta e a apresentação combinada são as 

mais frequentes (BERL et al., 2015; CHIDI et al., 2014; COSTA et al., 2015;  DURAN 

et al., 2014; KANG et al.,  2015; KIM, G. et al., 2012; KWONG et al., 2016; ZHANG, 

D. et al., 2014). 

As causas que provocam essa comorbidade são desconhecidas e aventa-se a 

hipótese de que alguns fatores possam contribuir para sua ocorrência, como fatores 

genéticos subjacentes a transtornos do neurodesenvolvimento, efeito das crises 

epilépticas recorrentes e mecanismos iatrogênicos (HAMODA et al., 2009), entretanto, 

ainda não se encontrou um consenso referente ao impacto dos aspectos clínicos da 

epilepsia no TDAH (CHIDI et al., 2014; COSTA et al., 2015;   DURAN et al., 2014; 

KIM, G. et al., 2012; KIM, E. et al., 2014; KWONG et al., 2016; TANABE, T. et al., 

2014; ZHANG, D. et al., 2014). Neste contexto, algumas hipóteses não excludentes 

têm sido propostas. A primeira argumenta que a coocorrência se deve a fatores 

circunstanciais independentes pelo fato de a epilepsia e o TDAH serem comuns na 

infância (KAUFMANN, GOLDBERG-STERN e SHUPER, 2009). A segunda sugere a 

presença de fatores subjacentes comuns, como genéticos ou interação gene-

ambiente (GONZALEZ-HEYDRICH et al., 2012).  Em um elegante artigo de revisão, 

Lo-Castro e Curatolo (2014) apontam que a coocorrência entre epilepsia e TDAH ou 

TEA tem uma patogênese complexa que resulta da alteração de vários mecanismos 

neurobiológicos envolvidos com o desenvolvimento cerebral, plasticidade sináptica, 

transmissão gabaérgica e com a conectividade funcional.   A terceira hipótese sugere 

que uma condição tem efeito causativo sobre a outra, por exemplo, o prejuízo das 

funções executivas tem sido frequentemente observado nas epilepsias (BEDOIN et 

al., 2012) e apontado como um fator de risco independente para doenças psiquiátricas 

na epilepsia, como o TDAH (ALFSTAD et al., 2016). Dessa forma, aliada à natureza 

multifatorial da epilepsia e sua heterogeneidade, bem como às limitações 

metodológicas referente ao controle das variáveis clínicas, ainda não é possível 
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reconhecer fatores preditores unânimes para a coocorrência, evidenciando que a 

associação entre ambas as condições é complexa e multifatorial.  

 
1.2 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)  

 

Transtornos do desenvolvimento são um grupo de condições que se manifestam 

no período de desenvolvimento, frequentemente antes do período escolar, 

caracterizadas por déficits em aprendizagem, cognitivos, comportamentais e sociais. 

Frequentemente, quando há uma desordem de neurodesenvolvimento, há outras 

desordens de neurodesenvolvimento associadas. De acordo com a quinta edição do 

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento 

caracterizado por déficit de atenção, desorganização eou hiperatividade e 

impulsividade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA] et al., 2014), sem 

biomarcador estabelecido (JOHANSEN et al., 2005; SAGVOLDEN et al., 2005a). 

Na apresentação Predominantemente Desatenta (anteriormente denominada 

como “Tipo Predominantemente Desatento”), há seis (ou mais) sintomas de 

desatenção persistentes nos últimos seis meses, no mínimo (mas menos de seis 

sintomas de hiperatividade-impulsividade), sendo incompatíveis com a idade e 

impactam de forma negativa nas atividades sociais, acadêmicasocupacionais (APA 

et al., 2014). A denominação “subtipo” presente na quarta edição do DSM (DSM-IV) 

foi substituída por “apresentação”, uma vez que “subtipo” faz alusão a uma 

“subcategoria” estável e permanente. O termo “apresentação” denota a modificação 

dos sintomas com o decorrer do tempo (VALENÇA e NARDI, 2015). Como exemplo 

de sintomas que caracterizam desatenção, pode-se citar: dificuldade para organizar, 

realizar e concluir suas tarefas; parece não escutar quando lhe dirigem a palavra; 

reluta em dar início a uma atividade que requer esforço mental sustentado; perde 

materiais facilmente; distrai-se facilmente. Geralmente os sintomas estão presentes 

antes dos 12 anos de idade e em dois ou mais contextos (APA et al., 2014). 

Na apresentação Predominantemente Hiperativa e Impulsiva (anteriormente 

denominado como “Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo”), há seis (ou mais) 

sintomas de hiperatividade-impulsividade nos últimos seis meses, no mínimo (mas 

menos de seis sintomas de desatenção), sendo incompatíveis com o grau de 
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desenvolvimento e impactam negativamente nas atividades sociais e 

acadêmicasocupacionais. Como exemplo de sintomas que caracterizam 

hiperatividade e impulsividade, pode-se citar: inquietação; dificuldade para 

permanecer sentado; atividade locomotora exacerbada (correr, escalar) e 

inapropriada; falar excessivamente; respostas precipitadas antes de as perguntas 

terem sido completadas; intrometer-se em atividades de outras pessoas; dificuldade 

para aguardar a sua vez; dificuldade para realizar atividades em silêncio (APA et al., 

2014).  

Na apresentação Combinada (“Tipo Combinado”, como era anteriormente 

denominada), preenchem-se os critérios para Desatenção e para 

HiperatividadeImpulsividade (APA et al., 2014).  

Uma vez que a impulsividade é normal ocorrer em crianças pequenas, isso 

dificulta o diagnóstico precoce (SAGVOLDEN et al., 2005a). Na DSM-IV, o limite de 

idade era sete anos, mas pela dificuldade para adultos lembrarem-se deste período, 

na quinta edição (DSM-V) foi alterado para 12 anos de idade (VALENÇA e NARDI, 

2015), o que vários grupos de pesquisas já vinham fazendo (GUIDOLIM, FERREIRA 

e CIASCA, 2013; DIAS e MINERVINO, 2013; FONSECA, DE BRITTO e SALES, 

2013).  

Acima de 17 anos de idade, no mínimo cinco sintomas são necessários para o 

diagnóstico, em quaisquer das três apresentações (APA et al., 2014). TDAH na fase 

adulta provoca prejuízo social (FRIEDMAN, S. R. et al., 2003; UCHIDA et al., 2015), 

acadêmico e ocupacional (APA et al., 2014; BARKLEY e MURPHY, 2010; GJERVAN 

et al., 2013).  

A herança genética de TDAH é elevada, especialmente entre parentes de 

primeiro grau (APA et al., 2014), chegando a 70 % entre gêmeos (GREVEN et al., 

2011). Fatores ambientais aumentam o risco de TDAH, como a exposição pré-natal 

ao álcool e à fumaça do cigarro (HAN et al., 2015) e baixo peso ao nascer 

(PETTERSSON et al., 2015). A proporção entre meninos e meninas afetados na 

população em geral é de aproximadamente 2:1 em crianças e 1,6:1 em adultos, 

respectivamente (APA et al., 2014; BAUERMEISTER et al., 2007). Em estudos 

clínicos, a proporção pode chegar em 9:1. Explica-se essa diferença entre gêneros o 

fato de as meninas tenderem a manifestar a apresentação predominantemente 
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desatenta, o que incomoda menos na escola e em casa e, consequentemente, pode 

culminar em serem menos encaminhadas a tratamento (ROHDE e HALPERN, 2004).  

Existem características que não são específicas para o TDAH, mas podem 

ocorrer, como: deficiência na linguagem (BELLANI et al., 2011), motora (FLIERS et 

al., 2008), no desenvolvimento social (SHAW-ZIRT et al., 2005) e uma sensibilidade 

reduzida para recompensa e punição, que perdem seu efeito mais rapidamente 

(WICKENS e TRIPP, 2005). 

Há um consenso sobre a estrutura cerebral atípica no TDAH, com anormalidades 

eletroencefalográficas (RICHER, SHEVELL e ROSENBLATT, 2002; SOCANSKI et al., 

2010), redução do volume cerebral (BATTY et al., 2015; CARREY et al., 2012; 

CASTELLANOS et al., 1994; DE ZEEUW et al., 2012; DURSTON et al., 2004; 

FRIEDMAN, L. A. e RAPOPORT, 2015; MACKIE et al., 2007; MCALONAN et al., 2009; 

SZOBOT et al., 2001), retardo na maturação cortical (SHAW et al., 2007; SHAW et al., 

2011; SHAW et al, 2012), atividade do lobo frontal reduzida (BENSON, 1991), 

diminuição do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) em áreas relacionadas à rede 

atencional (lobos frontal, parietal e temporal, estriado e cerebelo) (SILVA JUNIOR, 

2011) e volume de núcleo caudado anormal e assimetria (CASTELLANOS et al., 2002; 

CARREY et al., 2012; DANG et al., 2014), embora esses achados não sejam 

diagnósticos. 

A redução no volume cerebral, mais proeminente no CPF, gânglios basais, 

cerebelo e regiões parieto-temporais, implicam em prejuízo na atenção, no controle 

inibitório e na memória de trabalho (BATTY et al., 2015; FRIEDMAN, L. A. e 

RAPOPORT, 2015; MCALONAN et al., 2009). Em meninos que apresentavam TDAH, 

observou-se volume do núcleo caudado menor quando comparados a um grupo 

controle. Essa diferença desapareceu com o passar da idade, o que promoveu a 

redução de sintomas de hiperatividade e impulsividade (CASTELLANOS et al., 2002; 

CARREY et al., 2012). Outras estrututras apresentam também alterações 

compensatórias, prejudicando as conexões, como ocorre entre a amígdala e o córtex 

órbitofrontal (PLESSEN et al., 2006), contribuindo para a desinibição (DURSTON et 

al., 2006). 

Acredita-se que existam diferentes fenótipos associados com TDAH. Quando 

combinado com quociente de inteligência (QI) acima da média, o volume cerebral é 

significantemente menor e com reduções globais (sem regiões específicas). Quando 
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o QI está abaixo da média, está associado a um atraso no desenvolvimento cortical, 

especialmente em áreas pré-frontais (DE ZEEUW et al., 2012). O atraso no pico de 

espessura cortical é de 2 a 3 anos em crianças com TDAH (SHAW et al., 2007; SHAW 

et al., 2012). Jovens com sintomas mais severos de hiperatividade-impulsividade 

apresentam um atraso maior no afinamento cortical, predominantemente em regiões 

corticais pré-frontais, especialmente o córtex cingulado anterior e o córtex 

órbitofrontal. O atraso no afinamento cortical durante a adolescência caracteriza a 

presença de ambos os sintomas (SHAW et al., 2011).  

 

1.2.1 Sistema dopaminérgico e TDAH 

 

É amplamente aceito que o TDAH seja resultante de uma disfunção no sistema 

dopaminérgico, com associação de receptores dopaminérgicos (HASLER et al., 2015; 

JOHANSSON et al., 2008; LI et al., 2007; OHNO et al., 2012; RIBASÉS et al., 2012; 

TREJO et al, 2015) e transportadores de dopamina (HASLER et al., 2015; 

KOPECKOVA et al., 2008; TREJO et al, 2015).  

A síntese de dopamina ocorre em neurônios dopaminérgicos pré-sinápticos, a 

partir da tirosina. Este aminoácido sofre uma hidroxilação, pela tirosina hidroxilase, 

formando levodopa (L-DOPA), a qual sofre descarboxilação, pela DOPA 

descarboxilase, e produz dopamina (PIMENTA, 2013). A dopamina é transferida 

através do Transportador de Monoamina Vesicular (VMAT) e armazenada em 

vesículas sinápticas. Quando ocorre o potencial de ação, a dopamina é liberada na 

fenda sináptica e poderá agir em receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, em 

autorreceptores pré-sinápticos que inibem a liberação de dopamina, ou ser recaptada 

pelos neurônios pré-sinápticos através do transportador de dopamina (DAT). Uma vez 

recaptada, será degradada pela monoaminaoxidase (MAO) e formará o ácido 

diidroxifenilacético (DOPAC), o qual é um substrato da catecol-o-metiltransferase 

(COMT), produzindo o ácido homovanílico (HVA), que é o principal metabólito da 

dopamina e é excretado pelas vias urinárias. A dopamina recaptada também pode 

sofrer ação inicial da COMT, produzindo metoxitiramina, que produzirá HVA pela 

MAO, ou ainda ser recaptada pelas vesículas sinápticas através da VMAT 

(STANDAERT e GALANTER, 2009). 
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Os receptores dopaminérgicos são receptores metabotrópicos, isto é, são 

receptores específicos de enzimas acoplados à proteína G que modulam a produção 

de segundo mensageiro. Essas enzimas são adenilato ciclase e fosfolipase C (PLC), 

que, uma vez ativadas, geram segundos mensageiros, os quais amplificam o sinal 

transmitido e executam a ação fisiológica.  

Há três isoformas de Proteína G: Gs, Gq e Gi. A isoforma Gs ativa a adenilato 

ciclase, que catalisa a formação de Monofosfato Cíclico de Adenosina (AMPc). O 

aumento de AMPc ativa fosfocinase A ou proteína cinase dependente de AMPc (PKA), 

a qual potencializa os receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) e fosforila outras 

proteínas-alvo.  Através da isoforma Gq, ocorre a ativação de PLC, que hidrolisa 

fosfatidil inositol 4,5-bifosfato (PIP2), presente na membrana fosfolipídica, para gerar 

os segundos mensageiros: inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). IP3 libera íons 

cálcio no citossol de estoques intracelulares; DAG, em combinação com íons cálcio, 

ativa proteína cinase C (PKC) (BATCHELOR e GARTHWAITE, 1992; DE MATTOS e 

MATTOS, 1999; KOH, PALMER e COTMAN, 1991; OTANI E BEN-ARI, 1991).  PKC 

aumenta a expressão de receptores de NMDA na superfície celular e potencializa-os 

(LAN et al., 2001). Com isso, ambos os mecanismos convergem em uma via final 

comum, em que o aumento do influxo de cálcio intracelular através dos receptores de 

NMDA, mobiliza os receptores amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico (AMPA) 

para a superfície da membrana (LU et al., 2001). Esse aumento de número de 

receptores pós-sinápticos e de sua atividade, aumenta a eficácia da neurotransmissão 

sináptica, com indução da potenciação de longa duração (LTP) (BEHNISCH e 

REYMANN, 1993). A fosforilação mediada por PKA e PKC também são responsáveis 

pela ativação de proteases que podem induzir à morte celular (FURINI et al., 2014). 

Os receptores dopaminérgicos são divididos em grupo tipo D1 e grupo tipo D2. 

O grupo tipo D1 são receptores metabotrópicos excitatórios pós-sinápticos 

(STANDAERT e GALANTER, 2009). O subtipo D1 apresenta a isoforma Gq no 

hipocampo e na amígdala e ambas as isoformas (Gq e Gs) no córtex frontal (JIN, 

WANG e FRIEDMAN, 2001); e o subtipo D5 apresenta a isoforma Gs (SIDHU et al., 

1998). Fazem parte do grupo tipo D2: receptor de dopamina D2, receptor de dopamina 

D3 e receptor de dopamina D4 (DE MATTOS e MATTOS, 1999). O grupo tipo D2 são 

receptores metabotrópicos inibitórios, que, através da proteína Gi (inibitória), 

diminuem a atividade da adenilato ciclase (SCHWARZBOLD, 2001) e reduzem a 
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produção de AMPc; aumentam a concentração intracelular de potássio para promover 

a hiperpolarização; e reduzem o influxo de cálcio, impedindo a despolarização da 

membrana (STANDAERT e GALANTER, 2009). No CPF, a expressão de receptores 

do grupo D1 é maior do que a de receptores do grupo D2 (LIDOW et al., 1991).  Em 

camundongos nocautes para receptor dopaminérgico D5, decorrente da redução de 

LTP, houve prejuízo da memória espacial e de reconhecimento, redução da 

exploração, hipolocomoção em ambiente novo e déficit de atenção, mas não se 

observou déficit na memória de trabalho (MORAGA-AMARO et al., 2016).  

O receptor dopaminérgico D1 está presente em células piramidais e em 

interneurônios GABAérgicos, que regulam a memória de trabalho (SIDHU et al., 

1998). Muly, Szigeti e Goldman-Rakic (1998) propuseram um modelo ilustrativo da 

relação entre o estímulo do receptor D1 e o atraso em uma tarefa de memória de 

trabalho (Figura 1). A dopamina, agindo no receptor dopaminérgico (em vermelho), 

pode aumentar a transmissão glutamatérgica para as células piramidais (em cinza) e 

para os interneurônios (em azul), através da estimulação sináptica mediada por 

receptores NMDA. Entretanto, em baixa liberação de dopamina (A), não ocorre o 

aumento dessa transmissão. Em liberação moderada (B), ocorre um estímulo ótimo 

do receptor dopaminérgico D1 e a transmissão glutamatérgica para as células 

piramidais é reforçada, melhorando a memória de trabalho. Em liberação alta (C), a 

transmissão glutamatérgica ocorre igualmente para células piramidais e 

interneurônios, reduzindo a atividade das células piramidais e prejudicando a memória 

de trabalho. A preferência de transmissão para células piramidais em detrimento aos 

interneurônios se dá pela proximidade dos dentritos das células piramidais com os 

terminais axônicos dopaminérgicos.  
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Figura 1 - Relação entre o estímulo subóptimo, ótimo e supraótimo do receptor dopaminérgico D1 e o 
atraso em uma tarefa de memória de trabalho. (A) estímulo subótimo do receptor D1; (B) estímulo ótimo 
do receptor D1; (C) estímulo supraótimo do receptor D1. Em vermelho, receptor D1; em cinza, células 
piramidais; em azul, interneurônios.  
Fonte: MULY, SZIGETI e GOLDMAN-RAKIC (1998 apud GOLDMAN-RAKIC, MULY  III e WILLIAMS, 
2000). 
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Reconhece-se o envolvimento da neurotransmissão de dopamina na etiologia de 

TDAH, com associação de receptor dopaminérgico subtipo D1 (OHNO et al., 2012; 

RIBASÉS et al., 2012; VIGGIANO, VALLONE e SADILE, 2004), receptor 

dopaminérgico D5 (JOHANSSON et al., 2008), receptor dopaminérgico D4 (HASLER 

et al., 2015; LI et al., 2007; TREJO et al, 2015) e do DAT (HASLER et al., 2015; 

KOPECKOVA et al., 2008; TREJO et al, 2015; VIGGIANO, VALLONE e SADILE, 

2004). Redução de receptores de dopamina D2 e D3 no nucleus accumbens 

predisseram comportamento tipo-impulsivo em ratos (JUPP et al., 2013), mas outros 

estudos não apontam associação entre TDAH e esses receptores (KOPECKOVA et 

al., 2008; MOTA et al., 2015).  

 

1.2.2 Teoria do Desenvolvimento Dinâmico (TDD) 

 

A Teoria do Desenvolvimento Dinâmico (TDD) de SAGVOLDEN et al. (2005a) é 

baseada na hipótese de que os sintomas de TDAH são decorrentes de uma 

hipofunção dopaminérgica, a qual provoca alterações no reforçamento 

comportamental e déficits na extinção de comportamento previamente reforçados. O 

reforço é necessário para a aquisição e manutenção de um comportamento, uma vez 

que sua liberação aumenta a probabilidade de que este comportamento seja repetido 

mais tarde em um mesmo contexto. O efeito do reforço é maior se liberado contingente 

à resposta; e enfraquece-se com o atraso da liberação. Denomina-se gradiente de 

atraso de reforço a relação entre o efeito do reforço e o intervalo de tempo entre a 

emissão da resposta e a liberação do reforço (SAGVOLDEN et al.,2005a). 

O gradiente de atraso de reforço está relacionado com os receptores 

dopaminérgicos do grupo D1 (LOOS et al., 2010) e com a LTP (BEHNISCH e 

REYMANN, 1993), em que a redução de dopamina diminui o tempo de abertura dos 

canais dos receptores de NMDA e a mobilização de AMPA, resultando em um 

gradiente de atraso de menor magnitude (SAGVOLDEN et al., 2005a). Com isso, 

crianças com TDAH preferem um reforço imediato, ainda que de menor valor 

(SONUGA‐BARKE et al., 1992), a que se denomina escolha impulsiva (LOOS et al., 

2010). Ademais, mesmo atrasos de reforço breves podem ser longos demais para 

estabelecer o controle do estímulo, o que provoca a impulsividade, caracterizada por 

respostas prematuras (JOHANSEN et al., 2005; SAGVOLDEN et al., 2005b). Em 
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suma, a teoria defende que a impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção são 

resultantes de um gradiente de atraso de menor magnitude (SAGVOLDEN et al., 

2005a). 

A interrupção da liberação do reforço requer a extinção de um comportamento 

previamente reforçado, que ocorre através da neurotransmissão dopaminérgica 

(BJÖRNE e BALKENIUS, 2005). Déficits na extinção de comportamento previamente 

reforçado, bem como o gradiente de atraso de menor magnitude, são decorrentes da 

hipofunção mesolímbica de dopamina. No início do desenvolvimento de TDAH, 

observa-se aumento da atividade mesolímbica, com aumento exacerbado da função 

dos receptores de NMDA, o que resulta em hipoatividade do sistema mesolímbico 

compensatória (SAGVOLDEN, 2000, 2004, 2005a).  

As outras vias dopaminérgicas também estão envolvidas com os sintomas de 

TDAH. Uma hipofunção mesocortical está associada à impulsividade, déficit de 

atenção e na função executiva. Uma hipofunção nigroestriatal prejudica as funções 

motoras e o aprendizado por hábito (SAGVOLDEN, 2000, 2004, 2005a). A hipofunção 

mesotalâmica dificulta o deslocamento do foco de atenção para outros estímulos do 

ambiente (hiperfocalização) e a hiperatividade mesotalâmica acarreta em 

desfocalização atencional, em que o indivíduo não se fixa a nenhum estímulo 

(MADUREIRA, CARVALHO e CHENIAUX, 2007). 

Assim, há a possibilidade de hipo ou hiperfunção das vias dopaminérgicas, o que 

explica as controvérsias sobre a ativação dos receptores do grupo D1 na renovação 

do aprendizado (ANDRE e MANAHAN-VAUGHAN, 2015; ROSSATO et al., 2015) e 

na atividade locomotora (BEAULIEU, ESPINOZA e GAINETDINOV, 2015; XU et al., 

1994). Carrasco (2005) sugere que o prejuízo cognitivo seja resultado de uma 

hipofunção dopaminérgica no CPF, enquanto a hiperatividade e impulsividade 

parecem ser um estado hiperdopaminérgico, secundário ao estado 

hipodopaminérgico.  

 

1.2.3 Modelo animal de TDAH 

 

Modelos animais facilitam o estudo e compreensão acerca de doenças, uma vez 

que há homogeneidade genética, controle de variáveis, comportamentos mais fáceis 

de serem interpretados e possibilidade de intervenções não aplicáveis a seres 
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humanos. Uma vez que não há um marcador biológico para o TDAH, o modelo animal 

deve mimetizar as características comportamentais de TDAH (validação aparente), 

estar em conformidade aos fundamentos teóricos (validade de construto) e ser capaz 

de predizer aspectos genéticos e neurobiológicos do comportamento de TDAH 

(validação preditiva).  A validade aparente e a preditiva representam o status empírico, 

enquanto a validade de construto representa o status teórico do modelo 

(SAGVOLDEN, 2000, 2005b; WILLNER, 1986).  

Ratos Espontaneamente Hipertensos (SHR), um modelo genético criado a partir 

do progenitor Wistar Kyoto (WKY), demonstrou as características comportamentais de 

TDAH (validade aparente): impulsividade ausente no início, que se desenvolve 

gradualmente com o transcorrer do tempo; hiperatividade ausente em um ambiente 

novo que se desenvolve com o decorrer do tempo; déficit de atenção sustentada, que 

ocorre quando há um amplo espaço de tempo entre os estímulos (SAGVOLDEN, 

2000, 2005b). Em um estudo anterior, ratos SHR machos demonstraram maior 

impulsividade quando comparados às fêmeas, enquanto fêmeas demonstraram 

menor atenção (BERGER e SAGVOLDEN, 1998). Mill, Sagvolden e Asherson (2005) 

encontraram uma mutação no DAT em animais SHR, entretanto, permanecem 

controvérsias referentes ao efeito do DAT no comportamento dos animais SHR 

(RUSSELL, 2002). 

Há muitas críticas referentes à TDD e ao modelo SHR para o estudo do TDAH, 

especialmente devido à simplificação da teoria (BANASCHEWSKI et al., 2005; 

CARRASCO, 2005; RUBIA, 2005; SERGEANT, 2005), não possibilitando abranger 

outras características presentes em humanos (BARKLEY, 1997; CARRASCO, 2005). 

Banaschewski et al. (2005) enfatiza que a heterogeneidade do TDAH não é apenas 

clínica, mas também genética e neurofisiológica, o que acarreta em diferentes teorias 

e evidências. Assim, o modelo animal de Sagvolden et al. (2004) permite estudar e 

explicar algumas causas específicas de TDAH, mas não se deve restringir o estudo 

desse transtorno apenas a esse modelo, bem como não substitui estudos em 

humanos (COGHILL, 2005).  
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1.3 MODELO DE EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL (ELT) INDUZIDO POR 

PILOCARPINA 

 

O modelo de ELT induzido por pilocarpina foi introduzido por Turski et al. (1983), 

a partir da administração de 400 mg/kg de pilocarpina, intraperitoneal, em ratos 

machos Wistar, adultos, e é adequado para estudar mecanismos de crises focais no 

lobo temporal, em longo prazo (LEITE, BORTOLOTTO e CAVALHEIRO, 1991). 

Variações na dose de pilocarpina entre 350 a 400 mg/kg produzem diferenças no 

tempo em que se inicia o SE (ZHAO et al., 1994).  

Nesse modelo, manifestam-se três fases distintas: período agudo, caracterizado 

por SE, com crises recorrentes, automatismos e salivação, geralmente de duração de 

um a dois dias; período silencioso, caracterizado pela cessação de crises e 

normalidade no eletroencefalograma, com duração de quatro a 44 dias; período 

crônico, em que ocorrem crises espontâneas e recorrentes durante toda a vida do 

animal. Essas crises espontâneas se iniciam com automatismos faciais, clonias dos 

membros anteriores, elevação do corpo com apoio nas patas posteriores e perda do 

equilíbrio seguida por crise clônica generalizada, com duração aproximada de 40 a 60 

segundos (LEITE, BORTOLOTTO e CAVALHEIRO, 1991). A frequência das crises no 

modelo é bastante variável entre os animais (ARIDA et al., 1999; BAJORAT et al., 

2011) e podem se manifestar no período claro (ARIDA et al., 1999; LEITE, 

BORTOLOTTO e CAVALHEIRO, 1991), como em ambos os períodos do ciclo claro-

escuro (BAJORAT et al., 2011). Danos cerebrais foram evidenciados 

histologicamente, mudanças patológicas no córtex olfatório, complexo amigdaloide, 

tálamo, neocórtex, formação hipocampal e substância negra (LEITE, BORTOLOTTO 

e CAVALHEIRO, 1991). 

O SE é decorrente da ativação de receptores muscarínicos M1 acoplados à 

proteína Gq, pela pilocarpina, um agonista não seletivo (BUENO, 2012; CURIA, 2008; 

OLIVEIRA, 2013). A hiperexcitabilidade hipocampal resultante se deve a diversos 

mecanismos, como: aumento da concentração de potássio extracelular (BINDER e 

STEINHÄUSER, 2006; GUEDES, GALVIS-ALONSO e LEITE, 2006; SCORZA et al., 

2009); plasticidade hipocampal induzida por glutamato, mediada por receptor NMDA 

(NAGAO, ALONSO e AVOLI, 1996); e diminuição da atividade de Ca2+ATPases, 

promovendo aumento intracelular de sódio e cálcio e, consequente, indução de 
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enzimas que promovem morte celular (FUNKE et al., 2003; SCORZA et al., 2009). 

Outros efeitos observados foram: redução da concentração de ácido gama-

aminobutírico (GABA) hipocampal no período silencioso (CAVALHEIRO et al., 1994); 

e redução de norepinefrina, aumento de dopamina e aumento de serotonina na fase 

aguda (CAVALHEIRO, 1995).  

O modelo de ELT induzido por pilocarpina apresenta como obstáculos a grande 

mortalidade dos animais (especialmente entre 15 e 21 dias de vida), diferença entre a 

duração do período silencioso, frequência das crises e variação da extensão da lesão 

(CURIA, 2008). Com intuito de reduzir a mortalidade, pode-se interromper o SE com 

diazepam após, no mínimo, 30 minutos do seu início, uma vez que a severidade das 

alterações neuropatológicas são proporcionais a sua duração. Sem diazepam, há 

remissão espontânea do SE (KLITGAARD, 2002; LEMOS e CAVALHEIRO, 1995). 

Administrar alfa-metilescopolamina (1mgkg), um antagonista muscarínico, 30 

minutos antes da indução por pilocarpina, ameniza os efeitos colinérgicos periféricos 

(salivação intensa, tremor, diarreia), sem interferir com o SE e a cronicidade das crises 

(CLIFFORD et al., 1987), reduzindo a mortalidade dos animais. Alfa-

metilescopolamina não atravessa a barreira hematoencefálica e, portanto, nessa 

dose, não há evidências de que possa interferir com as ações centrais da pilocarpina 

(CURIA, 2008). Altas doses (10 mgkg em camundongos e 20 mgkg em ratos) podem 

impedir a indução do SE (TURSKI et al., 1983). 

 

1.3.1 Somatostatina na ELT e no TDAH 

 

 A somatostatina é um tetradecapeptídeo inibidor do hormônio do crescimento 

(MANCILLAS e SIGGINS, 1986), encontrada principalmente no hipocampo, córtex 

(HASHIMOTO e OBATA,1991; KOSAKA, WU e BENOIT, 1988) e amígdala 

(ALBRECHT et al., 2013). Dezesseis porcento dos neurônios GABAérgicos no hilo do 

GD são somatostatina positivos (KOSAKA, WU e BENOIT, 1988). A somatostatina é 

um marcador de interneurônios Oriens-lacunosum moleculare (O-LM), cuja inibição 

promovida nos dendritos das células piramidais na região CA1 se reduz na ELT, 

possivelmente devido à degeneração desses interneurônios, o que pode reduzir o 

limiar de convulsão (COSSART et al., 2001; MAZARATI e TEKEGDY, 1992; 

SOUMIER e SIBILLE, 2014). Para tanto, a somatostatina é liberada nos minutos 
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iniciais da despolarização sob alta concentração de potássio, inibe a atividade da 

adenilato ciclase, reduzindo a liberação de glutamato pré-sináptico e impedindo a 

geração de LTP através da inibição pós-sináptica dos canais de cálcio (MANCILLAS 

e SIGGINS, 1986; TALLENT e QIU, 2008). Tais efeitos, em ratos, são mediados 

especialmente por receptores de somatostatina subtipo 2 (SST2) acoplados à proteína 

Gi, impedindo o potencial de ação e, consequentemente, com ação anticonvulsivante 

(KLUGE et al., 2008; KOZHEMYAKIN et al., 2013; REISINE e BELL, 1995; SHEN e 

SURPRENANT, 1990; TALLENT e QIU, 2008).  

Após o SE por pilocarpina em ratos, são detectados variações de receptores de 

somatostatina (SST), tais como: expressão de SST1 em células piramidais em CA1 e 

CA3 e células granulares dentadas; aumento de SST2 em CA1, CA2, CA3 e no GD; 

redução de SST3 em CA1 e CA3; aumento seguido por redução de SST4, em CA1, 

CA3 e no GD; aumento de SST5 no GD e redução em CA2 (KWAK et al., 2008). Há 

evidências também de redução de SST2 após sucessivas crises (TALLENT e QIU, 

2008), o que associada à redução de SST4 e de SST5 favorecem a excitabilidade 

(HOU e YU, 2013). 

No modelo de ELT por pilocarpina, a morte de interneurônios somatostatina-

positivos no hilo do GD é um marcador de epilepsia temporal (TALLENT e QIU, 2008; 

SLOVITER, 1987; SOUKUPOVÁ et al., 2014; SUN et al., 2007). Os neurônios que 

sobrevivem fazem novas sinapses com células granulares, através de brotamentos 

colaterais de axônios (BUCKMASTER e WEN, 2011; HOFMANN et al., 2016; PENG 

et al., 2013), aumento do tamanho do corpo celular, do número de axônios e do 

comprimento dos dendritos (ZHANG, W. et al., 2009), provocando uma possível 

compensação inibitória (HALABISKY et al., 2010). Entretanto, Long et al. (2014) 

detectaram interneurônios somatostatina-positivos próximos da região CA2, e não na 

CA1, o que indica rede neuronal inibitória aberrante em ratos Sprague-Dawley com 

ELT crônica induzida por pilocarpina. Assim, apesar das adaptações compensatórias, 

há enfraquecimento da inibição GABAérgica de células granulares no GD 

(KOBAYASHI e BUCKMASTER, 2003; PENG et al., 2013). Na região CA1, apesar de 

existirem controvérsias (YI et al., 2011), também há vulnerabilidade de interneurônios 

GABAérgicos a danos excitotóxicos pela indução à epilepsia por pilocarpina, podendo 

chegar a uma redução de 38 % (DINOCOURT et al., 2003). 
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A despeito da perda neuronal, as crises epilépticas aumentam a expressão de 

somatostatina, em células piramidais e granulares (HASHIMOTO e OBATA,1991; 

KOSAKA, WU e BENOIT, 1988), mas essas adaptações compensatórias são 

insuficientes para conter a excitabilidade neuronal.  

Além de seu efeito anticonvulsivante, a somatostatina modula a atividade 

locomotora e funções cognitivas (REISINE e BELL, 1995), sem interferir em 

propriedades de reforço (MARTIN-IVERSON, RADKE e VINCENT, 1986). A ação da 

somatostatina em ratos é dose e tempo dependente, podendo aumentar a atividade 

locomotora, por ativação de SST1, SST2 e SST4 e aumento de dopamina no núcleo 

accumbens, estriado, hipocampo e amígdala (MARAZIOTI et al., 2008; PALLIS, 

THERMOS e SPYRAKI, 2001; STRAGIER et al., 2006), ou ainda, reduzir a atividade 

locomotora e, com doses mais altas, provocar rolamento em barril, tremor e 

comportamento estereotipado (CACABELOS, R. et al., 1989)  

A somatostatina demonstra efeito ansiolítico através do aumento adaptativo de 

SST2 na amígdala em ambientes indutores de estresse (ALBRECHT et al., 2013; 

KAHL e FENDT, 2014; KLUGE et al., 2008; MEIS et al., 2005; NANDA et al., 2008), 

estimulado por agonistas (ENGIN, E. et al., 2008; ENGIN e TREIT, 2009; YEUNG e 

TREIT, 2012) e revertido por antagonistas (YEUNG e TREIT, 2012). Talvez pelo 

mecanismo inibitório de SST2, somatostatina e seus agonistas exerçam ação 

ansiolítica (MEIS et al., 2005).  

 

1.3.2 Receptor metabotrópico de glutamato 7 (mGluR7) na ELT e no TDAH 

 

Receptores de glutamato medeiam a neutrotransmissão excitatória no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e são classificados em ionotrópicos e metabotrópicos 

(mGluRs) (OZAWA, KAMIYA e TSUZUKI, 1998). Os receptores ionotrópicos contém 

canais catiônicos específicos (HU e STORM, 1991) e são subdivididos de acordo com 

os agonistas em: AMPA, cainato, NMDA (BASKYS e MALENKA, 1991; KOH, 

PALMER e COTMAN, 1991; OZAWA, KAMIYA e TSUZUKI, 1998) e 2-amino-4-

fosfobutirato (AP4) (TANABE, Y. et al., 1992). O influxo de cálcio a partir de receptores 

NMDA e subsequente ativação da PKC, fosforila enzimas, resultando em ativação de 

lipases, nucleases e proteases e provocando a morte de neurônios na atrofia 

hipocampal (SCHWARZBOLD, 2001).  
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Os mGluRs modulam a produção de segundo mensageiro (KOH, PALMER e 

COTMAN,1991; HU e STORM, 1991; OZAWA, KAMIYA e TSUZUKI, 1998) e são 

classificados em grupos, de acordo com a similaridade na sequência dos 

aminoácidos, na transdução de sinal e seletividade agonista (HAYASHI, et al., 1994; 

NAKANISHI, 1994; PIN e DUVOISIN, 1994). Fazem parte do grupo I: mGluR1 e 

mGluR5; grupo 2: mGluR2 e mGluR3; e do grupo 3: mGluR4, mGluR6, mGluR7 e 

mGluR8 (CHAVIS et al., 1994; O’HARA et al., 1993; PIN e DUVOISIN, 1994; 

SAUGSTAD et al., 1994). Os mGluRs podem promover feedback positivo, ativando a 

PLC (grupo I) ou negativo, inibindo o acúmulo de AMPc (grupos II e III) (BATCHELOR 

e GARTHWAITE, 1992; BIRRELL, G. J., GORDON e MARCOUX, 1993; CHAVIS et 

al., 1994; NAKANISHI, 1994; SAUGSTAD et al., 1994; SCHOEPP, 2001).  

A localização de alguns mGluRs foi identificada em vários estudos: mGluR2 está 

amplamente distribuída no SNC; mGluR3 está expresso em neurônios do córtex 

cerebral e GD, assim como em células gliais; mGluR4 está presente em células 

granulares do cerebelo; mGluR5 é altamente expresso em células piramidais no 

hipocampo; mGluR7 é exclusivamente expresso no SNC, em células cerebelares de 

Purkinje, células do bulbo olfatório, células piramidais nas regiões CA2 e CA3 e, 

predominantemente, em interneurônios O-LM e hilares associados à via perfurante 

(HIPP), na região hipocampal CA1 e no hilo do GD, respectivamente (OSHEROVICH, 

2012; SCHOEPP e CONN, 1993; TANABE, Y. et al., 1992; TOMIOKA et al., 2014). 

Estudos genéticos contribuem para a compreensão das bases genéticas da 

epilepsia e a suscetibilidade do indivíduo portador de epilepsia desenvolver TDAH 

(KONESKI e CASELLA, 2010; LOUTFI e CARVALHO, 2010). O controle da 

excitabilidade cerebral e funções cognitivas específicas envolvem especialmente os 

interneurônios O-LM, afetados em muitos modelos de ELT (TOMIOKA et al., 2014).   

Na Figura 2, há ilustração de uma espinha dendrítica de interneurônios O-LM ou 

HIPP que co-expressa Domínio 1 de fibronectina extracitoplasmático rico em 

repetições de leucinas (Elfn1) e mGluR1a. Na célula piramidal pré-sináptica, há 

expressão de mGluR7, associado a proteína de interação com a proteína cinase 1 

(PICK1) (TOMIOKA et al., 2014). PICK1 liga-se à PKC, a qual fosforila mGluR7, 

reduzindo sua endocitose e aumentando sua expressão na superfície (DEV et al., 

2000; SUH et al., 2008). Mais que 85% dos neurônios Elfn1 positivos são 

somatostatina-positivos. Elfn1 recruta mGluR7 (TOMIOKA et al., 2014) e Sylwestrak 
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e Ghosh (2012) sugerem que o complexo Elfn1–mGluR7 constitui um mecanismo de 

regulação de excitabilidade em terminais pré-sinápticos nos interneurônios O-LM. O 

nocaute de Elfn1 provocou crises epilépticas, bem como alterações comportamentais 

(tais como, aumento da atividade locomotora e redução da tigmotaxia), o que sugeriu 

que fatores que provoquem déficit no complexo mGluR7, podem ser atribuídos, em 

parte, a Elfn1 e mGluR7 (DOLAN e MITCHELL, 2013). 

 

 

 
Figura 2 – Expressão de Elfn1 em espinha dendrítica de interneurônios. 

Fonte: TOMIOKA (2014). 
 

Estudos em camundongos apontam para o papel do mGluR7 na ansiedade, na 

aprendizagem e na memória espacial (O'CONNOR et al., 2010). A deleção do gene 

do receptor mGluR7 (mGluR7−/−) em camundongos demonstrou em testes 

comportamentais atividade ansiolítica (CALLAERTS-VEGH, 2006; CRYAN et al., 

2003), aumento da atividade locomotora nos minutos iniciais dos testes, menor 

imobilidade (CRYAN et al., 2003) e prejuízo na memória de trabalho (CALLAERTS-

VEGH, 2006). Com o emprego de um inibidor alostérico, também foi demonstrada 

atividade ansiolítica em ratos e camundongos (KALINICHEV et al., 2013) e déficit de 

atenção visuoespacial em ratos (BENN e ROBINSON, 2014).  
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1.4 MODELO DE ELT INDUZIDO POR PILOCARPINA ASSOCIADO A 

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

 

Estudos experimentais mostram a associação entre epilepsia e comportamento 

hiperativo e impulsivo (MURPHY e BURNHAM, 2003; TCHEKALAROVA, 2014), 

sugerindo que a indução por pilocarpina possa provocar sintomas tipo-TDAH. 

Diversos autores, ao induzir a epilepsia por pilocarpina, evidenciaram aspectos 

semelhantes a de um modelo animal de TDAH (SAGVOLDEN et al., 2005b), dos quais 

se destacam: impulsividade (PINEDA et al., 2014), déficit de atenção sustentada 

(DETOUR et al., 2005; FAURE et al., 2014; PINEDA et al., 2014), hiperatividade 

(BARBOSA, 2012; DETOUR et al., 2005; KUBOVÁ et al., 2000; RAMOS et al., 2016; 

SULEYMANOVA, GULYAEV e ABBASOVA, 2016; WOLF, D.C. et at., 2016), além de 

déficit na memória de trabalho (DETOUR et al., 2005; RAMOS et al., 2016; WOLF, D. 

C. et at., 2016) e na emocionalidade (DETOUR et al., 2005; INOSTROZA et al., 2012; 

KUBOVÁ et al., 2000; PINEDA et al., 2014; RAMOS et al., 2016; SULEYMANOVA, 

GULYAEV E ABBASOVA, 2016), Quadro 1.  

Neste presente trabalho, a alteração da emocionalidade condiz à redução da 

tigmotaxia no campo aberto (CA) e/ou no labirinto em cruz elevado (LCE). Essa 

redução da tigmotaxia pode ser interpretada como redução no comportamento tipo-

ansioso (KUBOVÁ et al., 2000; RAMOS et al., 2016; SULEYMANOVA, GULYAEV E 

ABBASOVA, 2016) decorrente de uma desregulação do eixo Hipotálamo-Pituitária-

Adrenal (HPA) (INOSTROZA et al., 2012), ou ainda como uma deficiente avaliação de 

risco, especialmente quando associada ao aumento da exploração, refletindo déficit 

no controle inibitório (desinibição) (DETOUR et al., 2005). Ademais, PRICE e 

MOHLMAN (2007) comprovaram que um alto desempenho em tarefas de controle 

inibitório estão associados a altos níveis de preocupação e ansiedade. Sendo assim, 

o déficit de controle inibitório pode ser uma forma de explicar a redução do 

comportamento tipo-ansioso observada nos estudos.  
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Quadro 1. Estudos de um modelo animal de epilepsia induzido por pilocarpina com comportamento tipo-TDAH 

  
Kubová et al. 

(2000) 
Detour et al. 

(2005) 
Barbosa 
(2012) 

Inostroza et al. 
(2012) 

Faure et al. 
(2014) 

Pineda et al. 
(2014) 

Ramos et al.  
(2016)   

Suleymanova, 
Gulyaev e 

Abbasova (2016) 

Wolf, D. C. et al. 
(2016) 

Modelo LIP LIP Pilocarpina LIP LIP LIP Pilocarpina LIP LIP 
Raça Wistar SD Wistar Wistar, SD SD Wistar Wistar Wistar Wistar 
Idade na indução (dias) 12 ou 25 90 25 Adultos - 50 25 Adultos 60-70 
Frequência de crises 
por semana 

- - - - - 1 a 5 1,34 +0,27 - 17 ± 3,20 

Testes 
comportamentais 

CA, Barra 
giratória, GN, 
WMA, JDWC 

LCE, 
LOB,  
TRO 

CA,  
LCE 

TA, CA, 
Interação 

social 
5CSRTT 

5CSRTT,  
NF,  
LCE 

CA,  
CCO,  
LCE 

CA 
CA,  
IPP,  
LOB 

Intervalo entre SE e 
testes (dias) 

6 150 5 56 150 56 35 30 22 

Genético - - - - - - - - - 

Neuropatológico - 
Perda 

neuronal 
- - 

Perda 
neuronal 

Perda 
neuronal 

- 
< Volume 

hipocampal 
Perda neuronal 

Disfunção do 
neurotransmissor 

- - - - - NE, 5-HT - - - 

Gradiente de atraso de 
reforço 

- - - - - - NS - - 

Impulsividade  - - - - S S NS - - 
Déficit de atenção - S - - S S NS - - 
Hiperatividade S S S NS - - S S S 
Anormalidades 
motoras 

NS - - - NS - - - - 

Déficit de memória de 
trabalho 

- S - - - - S - S 

Comportamento tipo-
ansioso 

R; S R; S A; S R; S - R; S R; S R; NS - 

Abreviaturas: 5CSRTT: Tarefa de Tempo de Reação em uma Série de 5; 5-HT: serotonina; A: aumento; CA: campo aberto; GN: geotaxia negativa; IPP: teste 
de inibição pré-pulso; JDWC: saltar com escolha; LCE: labirinto em cruz elevado; LOB: labirinto de oito braços; LIP: lítio-pilocarpina; NE: norepinefrina; NF: 
nado forçado; NS: não significante; R: redução; S: significante; SD: Sprague–Dawley; TA: Teste de anedonia; TRO: teste de reconhecimento de objeto; 
VCVR: voltametria cíclica de varredura rápida; WMA: escalar na tela de arame. Fonte: O autor (2016). 
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Lesões no hipocampo, como as provocadas por modelos de epilepsia, 

prejudicam o aprendizado espacial associativo (STUBLEY-WEATHERLY, HARDING 

e WRIGHT, 1996) e a flexibilidade cognitiva, que está associada ao déficit de atenção 

alternada (LÓPEZ-LUENGO e VÁZQUEZ, 2003). Alterações hipocampais foram 

identificadas em quatro estudos. Detour et al. (2005) evidenciarem perda neuronal no 

córtex piriforme, córtex entorrinal, amígdala e hipocampo (especialmente no hilo e 

região CA1). Pineda et al. (2014) observaram neurodegeneração moderada no hilo e 

na região CA3 do hipocampo. Suleymanova, Gulyaev e Abbasova (2016), através da 

ressonância magnética, observaram redução do volume hipocampal 30 dias após a 

indução. No estudo de Wolf, D. C. et at. (2016), a perda neuronal ocorreu 

significantemente na camada granular, CA1, CA2, CA3, córtex entorrinal, amígdala, 

córtex infralímbico, pré-límico, tálamo medial e núcleo accumbens. Faure et al. (2014) 

identificaram perda neuronal no córtex infralímbico, órbitofrontal e pré-límbico, córtex 

ventral e hipocampo. As lesões no CPF medial causam déficit de atenção (BIRRELL, 

J. M. e BROWN, 2000), podendo prejudicar a flexibilidade cognitiva (DE BRUIN et al., 

1994; DELATOUR e GISQUET-VERRIER, 2001; PASSETTI, CHUDASAMA e 

ROBBINS, 2002; RAGOZZINO et al., 1999) e o aprendizado reverso (BUSSEY et al., 

1997; CHUDASAMA e ROBBINS, 2003; DE BRUIN et al., 1994; DELATOUR e 

GISQUEST-VERRIER, 1999), aumentando a latência para responder corretamente a 

um estímulo visual e podendo aumentar as respostas perseverativas (compulsão) e 

prematuras (impulsividade) (CHUDASAMA e MUIR, 2001; MUIR, EVERITT e 

ROBBINS, 1996).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Descrever padrões comportamentais e indicadores moleculares do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no modelo de Epilepsia do 

Lobo Temporal (ELT) induzido por pilocarpina. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a atividade locomotora, atenção, comportamento tipo-impulsivo 

e tipo-ansioso, no período crônico do modelo de epilepsia induzido pela pilocarpina, 

utilizando o teste de habituação em campo aberto e a caixa de condicionamento 

operante. 

 Avaliar a expressão gênica do receptor metabotrópico de glutamato 7 

(mGluR7), da somatostatina e dos receptores dopaminérgicos do grupo 1 (D1 e D5), 

no córtex pré-frontal e no hipocampo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

 

Os procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de ética no uso de 

animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo CEUA No 095/03/2013). 

Ratos Wistar machos foram mantidos em condições controladas: ciclo claro-escuro 

de 12h (claro das 07 às 19 horas), entre 22 e 24°C, e com livre acesso a água a 

comida.  

 

3.2 INDUÇÃO DA EPILEPSIA 

 

Utilizou-se o modelo de epilepsia induzida por pilocarpina (TURSKI et al., 

1983). Aos 25 dias pós-natal, os animais experimentais receberam pilocarpina (350 

mg/kg, Merck S.A.) por via intraperitoneal e os animais controles receberam salina 

0,9% (RAMOS, 2014). Após 30 min, os animais receberam metil-escopolamina (1 

mg/kg, Sigma Chemica Co) por via subcutânea, com o intuito de bloquear as ações 

periféricas colinérgicas da pilocarpina. Após três horas do início do SE, todos os 

animais receberam diazepam (7,5 mg/kg, Cristália) por via subcutânea. Para as 

diluições, foi utilizada solução salina 0,9%. Os grupos foram formados por 11 animais 

experimentais e 7 animais controles. Não houve perda de animais durante o período 

silencioso e crônico do modelo. 

 

3.3 TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

Os testes comportamentais realizados foram o teste de habituação em campo 

aberto (CA) e a caixa de condicionamento operante (CCO). Esses testes foram 

iniciados no período silencioso do modelo de ELT. A CCO é composta pelas fases de 

modelagem, para habituação e treinamento dos animais, e pela fase do protocolo 

experimental. Concluída a fase de modelagem, deu-se início à fase do protocolo 

experimental aos 57 dias pós-natal. A PCR-RT foi realizada após a conclusão dos 

testes experimentais (Figura 3).  
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Figura 3 – Linha cronológica dos procedimentos. A indução por pilocarpina ocorreu aos 25 dias de vida. 
Três dias depois foram iniciados os testes comportamentais. Aos 57 dias pós-natal, iniciaram as 
sessões do protocolo experimental na CCO. A PCR-RT foi realizada após a conclusão dos testes 
experimentais. 
Abreviaturas: CA: teste de habituação em campo aberto; CCO: caixa de condicionamento operante; 
PILO: pilocarpina; PCR-RT: Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo Real. 
 

Os testes comportamentais foram sempre realizados no mesmo horário, para 

minimizar efeitos do ciclo circadiano. Antes do início dos testes, os animais foram 

habituados à sala de comportamento por 60 minutos. Entre cada uma das sessões, a 

limpeza dos aparatos foi feita com etanol 5% para remover os odores dos animais. 

Foram intercalados animais controles e experimentais (BATISTA et al., 2011; CRUZ 

et al., 2010).  

 

 

3.3.1 Teste de habituação em campo aberto (CA) 

 

O teste de habituação em campo aberto (CA) tem por objetivo avaliar a atividade 

locomotora dos animais, a habituação e a ansiedade.  A tendência natural dos ratos é 

de explorar um local novo, apesar do medo que isso lhes impõe, no entanto, a 

exploração declina à medida que passam a conhecer o ambiente (MONTGOMERY, 

1958). Dessa forma, a habituação em animais é indicada pela redução da atividade 

exploratória e/ou locomotora conforme o ambiente torna-se familiar em uma mesma 

sessão, ou à medida que ocorrem repetidas exposições ao ambiente (CERBONE e 

SADILE, 1995; LEUSSIS e BOLIVAR, 2006). A preferência por quadrantes periféricos 

é um indicador de ansiedade, pois o animal se retrai para próximo da parede buscando 

proteger-se. Por outro lado, a preferência por quadrantes centrais indica redução da 
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tigmotaxia, que pode ser interpretada nesse trabalho como alteração da 

emocionalidade. 

O aparato consistiu de uma arena circular de acrílico branco com 60 cm de 

diâmetro x 50 cm de altura subdivido em 12 zonas, sendo 8 periféricas e 4 centrais 

(Insight Ltda, Brasil). Os experimentos no CA foram filmados para auxiliar nas 

mensurações dos parâmetros observados. Manteve-se acesa uma luz ambiente 

branca de baixa intensidade, durante a habituação à sala de comportamento e durante 

a realização dos testes. Os animais foram colocados na área central e observados por 

10 minutos. Foram realizadas 10 sessões intervaladas por 7 dias, com intuito de 

avaliar a habituação ao longo das sessões. Foram mensurados a atividade locomotora 

total e a atividade locomotora central, em unidades. Cada unidade de locomoção 

correspondeu ao ato do animal entrar com as quatro patas em quaisquer um dos 

quadrantes do CA.  A atividade locomotora central foi recalculada em percentagem da 

atividade locomotora total, para obter um resultado mais fidedigno. Também foi 

mensurado o tempo de permanência na zona central, em segundos.   

 
3.3.2 Caixa de condicionamento operante (CCO) 

 

A utilização da CCO teve como objetivo analisar a aprendizagem e memória 

visuoespacial, impulsividade e atenção em uma tarefa de discriminação visual. As 

sessões experimentais foram conduzidas no Habitest Coulbourn Instruments. O 

aparato contém duas alavancas com três luzes (amarela, verde e vermelha) acima 

delas. Uma alavanca à direita e uma à esquerda de um dispensador de água (Figura 

4). O aparato estava conectado a um computador controlado por software que 

controlava a atividade do aparato e armazenava os dados coletados. Durante as fases 

da modelagem e do protocolo experimental, a luz ambiente de baixa intensidade 

permaneceu acesa e, quando o cubículo central liberava água, uma outra luz branca 

de baixa intensidade também acendia no local. 
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Figura 4 – Caixa de condicionamento operante constituída por duas alavancas e um dispensador de 
água entre essas alavancas. 
Fonte: PSICOATIVO, 2016 

 

A fase de modelagem conduzida na CCO é composta pela fase de habituação 

e pela fase de treinamento, cujas sessões ocorreram em intervalos de três dias 

(RAMOS, 2014). Na fase de habituação, os animais foram habituados na CCO por 30 

minutos.  A água não estava presente e as luzes em cima das alavancas estavam 

apagadas. A partir da fase de habituação, os animais foram privados de água por 21 

horas antes dos procedimentos.  

Os animais passaram por duas fases de treinamento ao bebedouro, com 

duração de 30 e 15 minutos, respectivamente. Nessas fases, a cada 10 segundos, a 

água era liberada automaticamente, independentemente do comportamento do 

animal. Durante as fases seguintes, os animais foram ensinados a pressionarem as 

barras pelo método de aproximações sucessivas. Primeiramente, os animais 

aprenderam a pressionar a alavanca esquerda a fim de receberem o reforço (água) 

imediatamente após a pressão à barra. Nessa fase as luzes localizadas acima da 

alavanca esquerda permaneceram acesas durante toda a sessão e as luzes 

localizadas em cima da alavanca direita, permaneceram apagadas. Na última fase da 

modelagem os animais foram ensinados a pressionarem a alavanca direita. As luzes 

localizadas em cima da alavanca direita permaneceram acesas durante toda a 

sessão, enquanto que as luzes localizadas em cima da alavanca esquerda 

permaneceram apagadas. Foi estabelecido um tempo máximo de 40 minutos para 

cada animal aprender a tarefa, caso esta não fosse aprendida nesse tempo, uma nova 
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sessão seria aplicada. Após o procedimento de modelagem, os animais adquiriram o 

comportamento apropriado para pressionarem as alavancas. 

No protocolo experimental, os animais foram avaliados em 10 sessões, 

intervaladas por 3 dias, com duração de 30 minutos cada sessão. Neste protocolo, as 

luzes acima das alavancas acendiam randomicamente, em um intervalo de 300 

milissegundos, permanecendo acesas por 1 segundo. A recompensa era liberada 

imediatamente após a pressão da alavanca correta, com intervalo de 3 segundos   

para o animal beber a água. Considerou-se que o animal desempenhou 

adequadamente a tarefa quando pressionou a barra cujas luzes acima dela 

estivessem acesas; considerou-se como erro quando as pressões ocorriam enquanto 

as luzes estavam apagadas. O número de pressões à barra foi utilizado para avaliar 

o desempenho e o nível de atividade dos animais no decorrer das sessões. O 

desempenho, como indicativo de atenção, foi avaliado pelo percentual de acerto 

calculado pela razão entre o número de pressão à barra com luz acesa pelo número 

total de pressões. O número total de pressões à barra foi considerado como um 

indicador de comportamento tipo-impulsivo. 

 
3.4 EXPRESSÃO GÊNICA POR PCR EM TEMPO REAL 

 

O estudo gênico foi realizado no período crônico do modelo de epilepsia. Os 

animais foram decapitados depois de concluídos os testes comportamentais. Na 

realização da eutanásia para retirada do CPF e hipocampo, foi administrado como 

anestésico: uretana (1200 mg/Kg), intraperiotonialmente. Após a eutanásia, as 

estruturas do cérebro dos animais foram isoladas (CPF e hipocampo) e imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido para posterior avaliação da expressão gênica 

através da técnica de Reação em Cadeia de Polimerase em tempo real (PCR-RT). A 

extração do RNA total do tecido foi realizada com o auxílio da solução de Trizol 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) (500µl). O RNA total extraído foi quantificado pelo 

equipamento de espectrofotometria NanoDrop 2000. Após a extração, foi realizada a 

reação de transcrição reversa para a síntese do DNA complementar (DNAc), sendo 

necessários cerca de 2-4μg do RNA total obtido, processado por meio da utilização 

do kit comercial SuperScrit™ First-Strand Synthesis System para PCR-RT em 

termociclador Robocycler (Stratagene, La Jolla, CA, EUA). A PCR-RT foi realizada 

com auxílio do kit comercial QuantiNova SYBR® Green PCR (Qiagen, Valencia CA, 
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EUA) em um termociclador StepOne (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). O 

gene da ciclofilina A foi utilizada como gene de controle interno (housekeeping gene) 

para a normalização dos dados obtidos. Os pares de primers de somatostatina e dos 

receptores dopaminérgicos D1 e D5 foram obtidos de sequências publicadas 

previamente; as sequências de primers do gene do mGluR7 foram provenientes do 

site da pubmed (NM 031040.1) (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Sequências de primers utilizados para a PCR-RT 
Gene Forward Reverse 
mGluR7 AGTCCGAGAGATCCCATCCT GGGATGTTCTGACAGCCAGT 
Somatostatina AGAGAACGATGCCCTGGAG GGATCAGAGGTCTGGCTGAG 
D1 GGCTCCATCTCCAAGGACTGTA AGCTTCTCCAGTGGCTTAGCTATTC 
D5 GGGCCTTTCGATCACATGTCT AAGGAAACCTCTTCCTCACAGTCA 
Ciclofilina A GTGTTCTTCGACATCACGGCT  CTGTCTTTGGAACTTTGTCTGCA  

 
 
3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão. Para a análise de dados 

dos testes comportamentais, empregou-se ANOVA mista e utilizou-se Bonferroni 

como post-hoc. Para a análise de dados da expressão gênica, empregou-se teste t-

Student. Valores de p menores ou iguais a 0,05 foram considerados significantes. As 

análises foram realizadas utilizando o programa Prism 5.03 para Windows. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CAMPO ABERTO (CA) 

 

Para a locomoção total, a ANOVA Mista revelou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (F[1,144]=9,32 p=0,0076), e entre as sessões (F[9,144]= 

5,74 p<0,0001) sem efeito da interação entre os fatores (F[9,144]=9,32; não 

significante - NS) (Gráfico 1A). A atividade locomotora reduziu em ambos os grupos 

no decorrer das sessões, mas se manteve significantemente maior no grupo 

experimental. Para a atividade locomotora na zona central, diferença estatisticamente 

significante foi observada entre os grupos (F[1,144]=8,38 p=0,01), sem efeito das 

sessões (F[9,144]= 0,84 NS) ou da interação entre os fatores (F[9,144]= 1,64 NS) 

(Gráfico 1B). Os animais experimentais exibiram maior atividade locomotora da zona 

central quando comparados aos animais controles. Para se investigar de forma mais 

fidedigna a atividade locomotora central, a mesma foi recalculada como percentagem 

da atividade locomotora total. A ANOVA Mista revelou efeito da interação entre os 

fatores (F[9,144]=3,41 p=0,0008), do grupo (F[1,144]=5,54 p=0,031), sem diferença 

entre as sessões (F[9,144]=0,75 NS). Observamos que a atividade locomotora na 

zona central do grupo experimental aumentou gradualmente entre a primeira e a sexta 

sessões, estabilizando posteriormente no decorrer das sessões posteriores (Gráfico 

1C). Concernente ao tempo despendido na zona central, observamos efeito da 

interação entre os fatores (F[9,144]=2,57 p=0,0009), do grupo (F[1,144]=6,26 

p=0,024), sem diferença entre as sessões (F[9,144]=1,38 NS). Os animais com 

epilepsia despenderam maior tempo na zona central comparativamente aos animais 

controles (Gráfico 1D).  
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Gráfico 1 - Locomoção total (A), locomoção central (B), locomoção central em percentagem (C), tempo 
na zona central (D), dos animais do grupo controle (n=7) e com epilepsia (n=11). Os dados estão 
expressos como média ± erro padrão. Valores de p ≤ 0,05 foram considerados significantes. Animais 
do grupo experimental exibiram maior atividade locomotora total, maior atividade locomotora na zona 
central e aumento do tempo despendido na zona central, quando comparados aos animais do grupo 
controle. 

 

 

Os resultados no CA demonstram que os animais com epilepsia apresentam 

maior atividade locomotora comparativamente aos animais controles, sugestivo de 

hiperatividade. A atividade locomotora total reduziu em ambos os grupos no decorrer 

das sessões, sugerindo que houve habituação.  

Na zona central, espaço considerado ansiogênico, observamos que os animais 

com epilepsia exibem maior atividade locomotora e tempo de permanência quando 

comparados aos animais controles, sugerindo que os animais com epilepsia 

apresentam alteração da emocionalidade.  

 

  



47 

 

4.2 CAIXA DE CONDICIONAMENTO OPERANTE (CCO) 

 

Animais de ambos os grupos aprenderam a pressionar a barra para obtenção 

do reforço na primeira sessão. Nas sessões seguintes, ambas as barras foram usadas 

para obtenção da recompensa. Os pontos luminosos localizados acima das barras 

acenderam de forma randômica e permaneceram acesos por 1 segundo. A 

recompensa foi liberada imediatamente após a barra correta ser pressionada.  

Para o número de pressões à barra, observou-se diferença estatisticamente 

significante entre as sessões (F [9,99] = 3,69; p <0.0005), sem diferença entre os 

grupos (F [9,99] = 0,96; NS) ou interação entre os fatores (F [9,99] = 1,15; NS), Gráfico 

2A. Para a percentagem de acertos, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre as sessões (F [9,99] = 1,73; NS), entre os grupos 

(F [9,99] = 0,16; NS) ou interação entre os fatores (F [9,99] = 0,63; NS), Gráfico 2B. 
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Gráfico 2 – Número de pressões à barra (A) e a percentagem de respostas corretas (B) foram expressos 
como média ± erro padrão dos grupos controle (n=6) e experimental (n=7). Valores de p ≤ 0,05 foram 
considerados significantes. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 
grupos.  

 

Os experimentos conduzidos na CCO sugerem que a aprendizagem, a 

memória associativa e a atenção em uma tarefa de discriminação visual estão 

preservadas nos animais com epilepsia investigados neste estudo. 
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Sendo assim, os resultados sugerem que animais com epilepsia apresentam 

hiperatividade, alteração da emocionalidade, com preservação da atenção, 

aprendizagem e memória associativa em uma tarefa de discriminação visual. 

 

4.3 EXPRESSÃO GÊNICA POR PCR EM TEMPO REAL 

 

Foram realizadas PCR-RT para os genes do mGluR7, somatostatina, 

receptores dopaminérgicos D1 e D5, no CPF e no hipocampo de animais submetidos 

ao modelo de epilepsia e animais controle (n = 5 por grupo). Para a normalização dos 

dados, utilizou-se o gene da ciclofilina A como controle interno (Gráficos 3 e 4). Com 

o emprego do teste t-Student, no CPF, não foram observadas diferenças significantes 

na expressão relativa de RNAm (unidades arbitrárias) do mGluR7 (t=0,15, p=0,88), 

somatostatina (t=0,18, p=0,85), receptor dopaminérgico D1 (t=1,5, p=0,11) e receptor 

dopaminérgico D5 (t=0,5, p=0,88). Similarmente, no hipocampo, também não foram 

observadas diferenças significantes na expressão relativa de RNAm (unidades 

arbitrárias) do mGluR7 (t=1,39, p=0,21), somatostatina (t=1,31, p=0,23) e receptores 

dopaminérgicos D1 (t=0,66, p=0,53) e D5 (t=0,74, p=0,48), Tabela 1. 

 

 
Gráfico 3 – Expressão do RNAm da ciclofilina A, utilizada como controle interno para normalização dos 
dados da PCR-RT, no córtex pré-frontal dos animais do grupo controle (n=5) e com epilepsia (n=5). Os 
dados estão expressos como média ± erro padrão. Foi realizado o teste t-Student. 
 
 



49 

 

 
 
Gráfico 4 – Expressão do RNAm da ciclofilina A, utilizada como controle interno para normalização dos 
dados da PCR-RT, no hipocampo dos animais do grupo controle (n=5) e com epilepsia (n=5). Os dados 
estão expressos como média ± erro padrão. Foi realizado o teste t-Student. 

 
 
 
 
Tabela 1: Expressão gênica no CPF e hipocampo de animais dos grupos CTR e EXP 
 mGluR7 Somatostatina D1 D5 
CPF 
     CTR 
     EXP 

  
0,99 + 0,07 
0,81 + 0,14 

t=0,15, p=0,88 

  
0,99 + 0,15 
1,03 + 0,27 

t= 0,18,  p=0,85        
 

  
0,99 + 0,21 
1,31 + 0,27 

t=1,85, p=0,11 

. 
0,99 + 0,59 
1,05 + 0,34 

t= 0,15, p=0,88 

HIP 
     CTR 
     EXP 

  
0,99 + 0,13 
1,12 + 0,11 

t=1,39, p=0,21 

  
0,99 + 0,16 
1,12 + 0,11 

t=1,31, p=0,23 

  
0,99 + 0,27 
0,89 + 0,13 

t=0,66, p=0,53 

  
0,99 + 0,21 
1,31 + 0,11 

t=0,74, p=0,48 
Abreviaturas: CPF: córtex pré-frontal; CTR: controle; EXP: experimental; HIP: hipocampo; mGluR7: 
receptor metabotrópico de glutamato 7; D1: receptor dopaminérgico subtipo D1; D5: receptor 
dopaminérgico subtipo D5. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os experimentos no CA foram delineados para avaliar a atividade locomotora 

e a emocionalidade e, na COO, a atenção, aprendizagem, memória associativa e 

impulsividade. Animais com ELT exibiram hiperatividade e alteração da 

emocionalidade, com preservação da atenção, da aprendizagem e da memória 

associativa, sem manifestação de comportamento tipo-impulsivo.  

A atividade locomotora total no CA, incluindo a atividade na zona periférica e na 

zona central, foi maior nos animais com epilepsia, sugerindo hiperatividade, e reduziu 

gradualmente no decorrer das sessões em ambos os grupos, sugerindo habituação 

com a arena. Os resultados estão de acordo com estudos anteriores do nosso grupo 

(BARBOSA et al., 2013 e RAMOS et al., 2016) e de grupos independentes (KUBOVÁ 

et al., 2000, SULEYMANOVA, GULYAEV e ABBASOVA, 2016; WOLF, D.C. et at., 

2016). Ramos et al. (2016) induziu ao SE por pilocarpina aos 25 dias de vida do animal 

e iniciou os testes comportamentais aos 60 dias de vida. Os resultados revelaram 

atividade locomotora significantemente maior e menor tigmotaxia no grupo 

experimental quando comparado ao controle.  

Kubová et al. (2000) relataram maior atividade locomotora em ratos submetidos 

ao modelo de epilepsia pelo modelo lítio-pilocarpina (LIP) aos 12 (P12) e 25 (P25) dias 

pós-natal. Semelhantemente aos nossos resultados, o aumento da atividade 

locomotora nos animais P25 foi observado desde a primeira sessão. Entretanto, não 

ocorreu habituação durante as sessões e a redução da atividade locomotora e 

exploratória na última sessão do CA foi atribuída à dificuldade motora evidenciada no 

mesmo período, através do teste da barra giratória. Recentemente, Suleymanova, 

Gulyaev e Abbasova (2016), utilizando ressonância magnética e paradigmas 

comportamentais, observaram forte correlação entre a hiperatividade locomotora no 

CA e danos severos evidenciados na amígdala. Os autores sugerem que a alteração 

estrutural na amígdala, que está envolvida com a regulação da emocionalidade, 

avaliação de riscos e ameaças potenciais, pode ser um importante fator para o 

desenvolvimento da hiperatividade locomotora. Curiosamente, os autores não 

observaram aumento da atividade locomotora na zona central da arena. 

Nossos resultados demonstraram que nos animais com epilepsia, à medida que 

a atividade na zona periférica reduz gradualmente, a atividade na zona central da 

arena, espaço considerado ansiogênico, aumenta e se mantém ao longo das sessões, 
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sugerindo alteração da emocionalidade. Estudos conduzidos por outros grupos 

corroboram nossos resultados (DETOUR et al., 2005; INOSTROZA et al., 2012; 

KUBOVÁ et al., 2000; PINEDA et al., 2014). Inostroza et al. (2012) investigaram 

alterações comportamentais em dois modelos de epilepsia: modelo do LIP e modelo 

do ácido caínico. Foram encontradas diferenças entre os animais tratados com ácido 

caínico e LIP nos testes para os comportamentos depressivos e tipo-ansioso e nos 

níveis de corticosterona no plasma, devido a diferença na extensão das lesões entre 

os modelos. Ratos tratados com LIP exibiram uma maior motivação para consumir 

sacarina, e ambos os modelos apresentaram redução da motivação para o contato 

social, sendo particularmente afetados os animais tratados com LIP. O teste do CA 

revelou redução na tigmotaxia em ratos tratados com LIP e uma leve diminuição nos 

ratos tratados com ácido caínico comparativamente aos controles. Inostroza et al. 

(2012) atribuíram as alterações comportamentais observadas no modelo LIP a uma 

desregulação do eixo HPA, evidenciada pelo aumento da concentração de 

corticosterona no plasma após a exposição aos testes comportamentais apenas nos 

animais tratados com LIP.  

Também utilizando o modelo do LIP, Detour et al. (2005) e Pineda et al. (2014) 

observaram no LCE maior número de entradas e tempo nos braços abertos. Detour 

et al. (2005) correlacionaram a redução da tigmotaxia ao aumento da exploração no 

LCE, sugerindo que a redução da tigmotaxia seja decorrente de uma deficiente 

avaliação de risco, especialmente quando associada ao aumento da exploração, 

indicando déficit no controle inibitório. Pineda et al. (2014) sugerem que a redução da 

tigmotaxia é uma manifestação de impulsividade, o que também pode refletir déficit 

no controle inibitório.  

Na CCO, os animais com epilepsia não apresentaram prejuízo no aprendizado 

e na memória associativa em uma tarefa de discriminação visual, em concordância 

com resultados prévios do grupo (RAMOS et al. 2016). No estudo de Ramos et al. 

(2016), similarmente ao nosso, os animais aprenderam a tarefa na primeira sessão. 

No entanto, nos dois estudos que utilizaram o labirinto de oito braços (LOB), os 

animais não foram capazes de planejar nenhuma estratégia, indicando déficit de 

aprendizagem e déficit na memória de trabalho (DETOUR et al., 2005; WOLF, D.C. et 

at., 2016). Faure et al. (2014) excluíram 60 % dos animais submetidos ao modelo do 

LIP e diazepam porque não conseguiram aprender a tarefa de tempo de reação em 
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uma série de 5 (5CSRTT), mas convém relatar que nenhum animal controle foi 

excluído. 

Ramos et al. (2016) também observaram preservação da atenção, sem 

manifestação de comportamento tipo-impulsivo, utilizando uma apresentação de 

estímulo de 5 segundos e de 1 segundo na CCO, com a entrega imediata da 

recompensa. Diferentemente, Pineda et al. (2014) e Faure et al. (2014) demonstraram 

que os animais com ELT apresentaram déficit de atenção e comportamento tipo-

impulsivo na 5CSRTT. Pineda et al. (2014) utilizaram um estímulo de duração de 0,5 

segundo para execução da tarefa e encontraram uma congruência entre o aumento 

da impulsividade (aumento de respostas impulsivas) e a redução da atenção (baixo 

número de respostas corretas).  Metade dos animais exibiu comportamento tipo-

impulsivo (impulsividade e redução da atenção) e a outra metade exibiu 

comportamento tipo-depressivo. Nos animais tipo-impulsivo também se observou 

aumento moderado ou severo da imobilidade no teste de nado forçado. Sem descartar 

a possibilidade de uma tripla morbidade (epilepsia-TDAH-depressão), os autores 

ponderaram que o aumento da imobilidade foi decorrente de uma fadiga devido à 

hiperatividade motora durante os episódios de luta. A transmissão noradrenérgica na 

via cerúleo-CPF estava reduzida nos animais tipo-impulsivos e a de serotonina na via 

núcleo da rafe-CPF nos animais tipo-depressivos, mas quase 30 % dos animais 

apresentaram redução em ambos os neurotransmissores.  

Uma possibilidade para a discrepância de resultados entre o nosso estudo e 

naqueles que utilizaram a 5CSRTT pode ser devido ao grau de dificuldade da tarefa. 

No estudo de Faure et al. (2014) foram usados 5 botões para treinamento e teste, com 

uma apresentação de estímulo de 0,5 ou 5 segundos. Quando a apresentação do 

estímulo foi 0,5 segundo, o que requer uma grande demanda de atenção, o percentual 

de respostas corretas foi significativamente diferente entre o grupo controle e o grupo 

com epilepsia. Quando a apresentação do estímulo foi fixada em 5 segundos, a 

percentagem de respostas corretas não diferiu entre os grupos, entretanto, os autores 

observarem uma maior porcentagem de omissão, o que também pode indicar déficit 

atencional, e maior latência para responder corretamente, indicando déficit na tomada 

de decisão. Sendo assim, em nosso estudo, o grau de dificuldade da tarefa, com 

apenas duas barras para o estímulo discriminativo visual, e a duração do estímulo de 

1 segundo podem não ter sido suficientes para discriminar diferença entre os grupos 
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e indicar o déficit de atenção. Uma limitação de nosso estudo é não ter estimado a 

porcentagem de omissão durante o teste na CCO.  

Concernente à avaliação da expressão gênica, não foram encontradas variações 

significantes no CPF e no hipocampo, para os genes avaliados. 

O déficit na função executiva, presente no TDAH, abrange déficit de 

aprendizado, déficit de atenção e no controle inibitório (MOURÃO-JÚNIOR e MELO, 

2011), sendo que o circuito hipocampo-CPF é relevante para a aprendizagem, 

memória de trabalho (LAROCHE, DAVIS e JAY, 2000) e para o controle inibitório 

(COSTANZI et al., 2009). A função do hipocampo ventral e CPF ventral na atenção 

visuoespacial e controle inibitório foram demonstradas por Chudasama, Doobay e Liu 

(2012). Os autores demonstraram que em lesões ipsilaterais, os distúrbios 

comportamentais são passageiros ou ausentes, sugerindo que o hemisfério intacto é 

capaz de compensar o lesionado; enquanto em lesões desconectadas, ocorreu 

impulsividade e compulsividade, demonstrando a interrupção do circuito. Sendo 

assim, os estados emocionais, bem como comportamentos motores e instintivos, não 

podem ser representadas por um único locus, mas sim a circuitos cerebrais integrados 

(MORGANE, GALLER e MOKLER, 2005). Devido a essa importância do circuito 

hipocampo-CPF, utilizamos o hipocampo e o CPF para a análise da expressão gênica. 

No que tange ao mGluR7, estudos prévios sugeriram associação entre a redução 

na atividade do receptor e de sua expressão com a atividade ansiolítica (CALLAERTS-

VEGH, 2006; CRYAN et al., 2003; KALINICHEV et al., 2013), aumento da atividade 

locomotora (CRYAN et al., 2003), déficit da memória de trabalho (CALLAERTS-

VEGH, 2006), da memória espacial (O'CONNOR et al., 2010) e da atenção 

visuoespacial em ratos (BENN e ROBINSON, 2014). Visto que em nosso estudo não 

encontramos variação na expressão gênica desse receptor, é possível que a 

sinalização mediada por esse receptor não reponda às alterações comportamentais 

relacionadas à função executiva e à emocionalidade observadas no modelo de ELT. 

Referente à somatostatina, diversos estudos demonstraram seu efeito no 

aumento da atividade locomotora relacionado ao aumento de dopamina (MARAZIOTI 

et al., 2008; PALLIS, THERMOS e SPYRAKI, 2001; STRAGIER et al., 2006) e sua 

ação ansiolítica através do aumento adaptativo de SST2 na amígdala em ambientes 

indutores de estresse (ALBRECHT et al., 2013; KAHL e FENDT, 2014; KLUGE et al., 

2008; MEIS et al., 2005; NANDA et al., 2008). A despeito da ação da somatostatina 

na atividade locomotora e na ansiedade, em nosso estudo não foram encontradas 
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variações na expressão gênica para esse neuropeptídeo, sugerindo que as alterações 

comportamentais observadas no modelo não estão relacionadas à somatostatina.  

As mudanças compensatórias que ocorrem após o SE induzido por pilocarpina 

podem explicar a pouca alteração na expressão de somatostina, a depeito da 

vulnerabilidade à morte celular dos neurônios que a expressam. Na região CA1 

hipocampal, em 72 h após a indução por pilocarpina, Dinocourt et al. (2003) 

observaram redução de 38 % de interneurônios somatostatina-positivos. Entretanto, 

60 dias após o SE, Yi et al. (2011) observaram aumento do número de neurônios 

somatostatina-positivos em CA1, comparativamente ao grupo controle. A redução de 

interneurônios somatostatina-positivos no hilo do GD pode alcançar 50 % nos animais 

crônicos (SOUKUPOVÁ et al., 2014). Outras mudanças compensatórias decorrentes 

do SE são observadas, como brotamentos colaterais de axônios em neurônios 

somatostatina-positivos (BUCKMASTER e WEN, 2011; HOFMANN et al., 2016; 

PENG et al., 2013) e aumento da expressão de somatostatina em células piramidais 

e granulares (HASHIMOTO e OBATA,1991; KOSAKA, WU e BENOIT, 1988). Em 

camundongos nocautes para Elfn1, o número de interneurônios hilares somatostatina-

positivos apresentou-se reduzido, no entanto, a redução de somatostatina também 

não foi significante (TOMIOKA et al., 2014).  

É amplamente aceito que os receptores dopaminérgicos D1 e D5 estão 

relacionados ao TDAH (JOHANSSON et al., 2008; OHNO et al., 2012; RIBASÉS et 

al., 2012; VIGGIANO, VALLONE e SADILE, 2004), em que a redução de dopamina 

resulta em um gradiente de atraso de menor magnitude (LOOS et al., 2010; 

SAGVOLDEN et al., 2005a). Uma vez que não encontramos variação na expressão 

gênica para os receptores dopaminérgicos D1 e D5, podemos inferir que as alterações 

comportamentais não estão condicionadas a uma modificação na expressão gênica. 

Curiosamente, Li et al. (2007) também não encontraram alteração na expressão 

gênica para os receptores dopaminérgicos do grupo 1 em CPF de ratos SHR, um 

modelo animal validado para TDAH.  

No estudo de Freitas et al. (2006), no período agudo do modelo, a densidade de 

receptores dopaminérgicos (D1 e D2) e a constante de dissociação (Kd) desses 

receptores no córtex frontal de ratos adultos não diferiram, sugerindo que os 

receptores estão funcionalmente preservados. No entanto, houve redução de 

concentração de dopamina, ácido homovanílico, norepinefrina e ácido 

hidroxiindolacético, aumento de DOPAC e não houve alteração na concentração de 
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serotonina. Não foram realizados, entretanto, estudos que avaliassem a densidade de 

receptores dopaminérgicos D1 e D5 e a constante de dissociação no período crônico. 

Configura uma limitação do nosso estudo não ter sido realizada a avaliação protéica 

dos receptores dopaminérgicos. 
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CONCLUSÃO 

 

Os animais com ELT apresentaram aumento da atividade locomotora e alteração 

da emocionalidade. Não foram observados déficit de atenção e comportamento tipo-

impulsivo nas condições experimentais utilizadas nesse estudo. Não foram 

encontradas variações para a expressão gênica da somatostatina, do receptor 

metabotrópico de glutamato 7 e dos receptores dopaminérgicos D1 e D5, no CPF e 

no hipocampo.  As alterações comportamentais observadas no modelo de ELT 

provavelmente não estão relacionadas a alterações gênicas da somatostatina e 

desses receptores. 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
DECANATO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

COORDENADORIA DE PESQUISA - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

São Paulo, 05 de julho de 2013  

  
  
  
  
À Senhora  

Profª. Mestre Luciana Cristina Pimentel  
  
  
Após a análise do projeto de pesquisa Validação de construto de um animal modelo em 

que ambas as condições, Epilepsia e TDHA, estejam presentes, Processo CEUA/UPM Nº 

095/03/2013, o Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

aprovou os procedimentos éticos do referido projeto.  

Solicitamos, por gentileza, que após a conclusão do citado projeto seja encaminhada uma 

cópia digital, do Relatório Final, para finalizarmos o seu processo neste Comitê.  

Atenciosamente,  

  

 
Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo  
Presidente do Comitê de Ética no Uso de Animais  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
Projeto analisado na Reunião Mensal de junho.  
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