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1. INTRODUÇÃO  

A atenção e a emoção podem interagir através da influência da primeira sobre o processamento 

emocional, ou através da modulação da segunda sobre o processamento atencional. Nesse segundo caso, uma 

vez que a ameaça é detectada e a resposta inicial (automática) de medo é eliciada, ações posteriores se fazem 

necessárias, exigindo o redirecionamento de recursos atencionais para o estímulo ameaçador, com engajamento 

de repertórios comportamentais flexíveis (VUILLEUMIER, 2005). Essa influência da emocionalidade na 

atenção espacial é relevante para o entendimento de transtornos psiquiátricos, dado que pacientes com 

transtorno de pânico apresentam alterações de atenção e seletividade para estímulos associados a ameaças 

(ASMUNDSON et al., 1992; BECK, 1992). O desenvolvimento de métodos para estudar a atenção que sejam 

sensíveis a estímulos emocionais em animais de laboratório é útil de um ponto de vista traducional, dado que 

pode aumentar o rol de “domínios afetados” em uma perspectiva integrativa (KALUEFF et al., 2008). O 

presente projeto buscar propor um modelo para estudar respostas de orientação em paulistinhas adultos e 

avaliar o efeito da exposição à substância de alarme, um estímulo parcial de predador que induz respostas tipo-

medo, sobre essas respostas. 

  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Para a realização dos experimentos, foram usados 36 paulistinhas adultos da linhagem longfin 

adquiridos de criadores locais. 24 animais foram separados em dois grupos: exposto a ddH2O (grupo controle) 

e expostos a substância de alarme (S.A.). Os 12 animais restantes foram utilizados para a preparação de S.A., 

que foi extraída de um co-específico doador de acordo com o protocolo de XAVIER et al. (2018). A água 

excedente foi removida da pele do animal doador com uma toalha de papel. O animal foi rapidamente 

decapitado, e 15 cortes rasos foram feitos em cada lado do tronco. Os cortes foram lavados com água destilada, 

produzindo um total de 100 ml de substancia de alarme. 

Indivíduos dos grupos foram individualmente expostos a ddH2O e S.A. em um aquário de vidro com 

dimensões de 16,9 cm de comprimento e 14,7 cm de largura e filmados sob uma câmera de vídeo.  

O estimulo, um círculo azul com 600 de ângulo visual sobre um fundo branco este sendo projetado 

em um monitor, foi apresentado ao animal com o tempo de 3 min de aclimatação antes do início. A 
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apresentação teve intervalos de 1 min (1 min com estímulo ligado, 1 min com estímulo desligado) com um 

total de 10 tentativas. O nado e a posição do corpo dos animais foram analisados através do software  

TheRealFishTracker. Para cada vídeo foram selecionados a área total e a área próximo ao estimulo em cada 

aquário. Como medida de comportamento tipo-medo, o ângulo absoluto de virada foi analisado. 

  Os experimentos foram realizados de acordo com as guias do CONCEA para uso de peixes 

(CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA, 2017), e 

foram autorizados por Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA UEPA, Protocolo 06/18). 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um modelo linear incluindo sujeito como fator aleatório foi favorecido em relação a um modelo sem 

o fator aleatório (razão de verossimilhança = 139,5079, p < 0,0001, AIC = 3986.042 vs 4121.55). Efeitos 

principais de grupo (χ² = 134,443, p < 2,2 x 10-16) e tentativa (χ² = 64,747, p = 8,52 x 10-16), assim como um 

efeito de interação (χ² = 27,905, p = 1,27 x 10-7), foram encontrados para o tempo próximo ao estímulo. A 

relação do tempo dos animais na zona determinada na análise do grupo controle, exposto a ddH2O, teve uma 

maior duração nos momentos em que o estímulo permanecia ativo, mostrando um grande nível de atenção nos 

animais, que foi diminuído ao longo do tempo, sugerindo habituação. Em relação ao grupo exposto a S. A., a 

partir do primeiro minuto da ativação do estímulo, houve um recuo dos animais a área de estímulo, mostrando 

que os indivíduos o analisavam como ameaça, e isso teve uma estabilidade durante os minutos que o estímulo 

permanecia ativo, até o fim da apresentação. Um efeito principal de grupo (F[1, 524] = 305,39, p < 0,0001), mas 

não de tentativa (F[1, 524] = 1,209, p = 0,272), foi encontrado para ângulo absoluto de virada. A S.A. aumentou 

o ângulo absoluto de virada durante todo o teste. 

Os resultados sugerem que o método proposto foi capaz de induzir respostas de orientação no animal, 

já que este passava mais tempo na área próxima do estímulo durante as tentativas. Além disso, observamos 

habituação da resposta, o que é esperado após a apresentação repetida de um estímulo inócuo. A substancia de 

alarme induz ao animal um estado de alerta, que os fazem interpretar estímulos inócuos como se fossem 

perigosos. O aumento de ângulo absoluto de virada (nado errático) sugere que, de fato, a substância de alarme 

induziu um estado tipo-medo, já que o nado errático é eliciado por estímulos que induzem esse estado em 

zebrafish (SPEEDIE e GERLAI, 2008; MANSUR et. al, 2014).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As respostas de orientação mostraram uma relação de atenção nos animais expostos a ddH2O e de 

fuga nos animais expostos a S.A. Os efeitos que a substancia de alarme provocam nos animais resultam em 

comportamentos defensivos que podem auxiliar na sua sobrevivência em meio ao seu hábitat natural. 
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