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APRESENTAÇÃO 

 
III SEMINÁRIO CIÊNCIAS E COGNIÇÃO (III SCC) 
 
O III SCC dá continuidade ao projeto de “Ciências e Cognição - Núcleo de Divulgação Científica e Ensino 
de Neurociências” (CeC-NuDCEN) de criação de um evento regular que contribua para estabelecer um 
espaço propício para a exposição de experiências acadêmicas e o debate destas entre docentes, pesquisadores, 
discentes e profissionais de diferentes áreas relacionadas com a abordagem proposta pelo campo que hoje se 
articula sob a rubrica “neuroeducação”. 
 
Propõem-se, deste modo, a estimular novas ideias, difundindo conhecimentos científicos que contribuam 
para o campo da neuroeducação, favorecendo a troca de informações e a formação de parcerias. Neste 
sentido, estabelecer um espaço de referência para que profissionais e pesquisadores possam apresentar seus 
estudos e pesquisas auxilia o amadurecimento do campo e o enriquecimento dos fenômenos através da troca 
de experiências através de áreas temáticas sobre os assuntos ligados à fronteira da educação, psicologia e 
neurociências. 
  
A proposta do CeC-NuDCEN privilegia a percepção da complexidade que atravessa este novo campo de 
estudos, no qual múltiplas abordagens dialogam, convergem e se mesclam. Assim, por meio de palestras com 
pesquisadores (doutores) e profissionais com experiência comprovada em suas áreas, o evento privilegia o 
olhar multi e interdisciplinar imanente à complexidade do campo.  
 
Contribui, ainda, para a disseminação da produção científica, estimulando o desenvolvimento de processos 
inovadores que propulsionem a pesquisa e o desenvolvimento da neuroeducação e áreas correlatas. Fato este 
que favorece a construção de novos horizontes acadêmicos. 
 
I ENCONTRO CIÊNCIAS E COGNIÇÃO (I ECC) 
 
O Encontro Ciências e Cognição 2011 (I ECC) é um projeto do CeC-NuDCEN que visa ampliar a área de 
abrangência do modelo adotado até hoje para o Seminário Ciências e Cognição. Compreenderá, sinergicamente, o 
próprio Seminário e o ampliará envolvendo uma série de outras atividades. O conceito do ECC será um 
evento anual que expandirá as perspectivas abertas até hoje pelo Seminário. Tem por meta organizar 
múltiplas iniciativas que articulem os estudos da cognição, valorizando a inter e multidisciplinaridade, bem 
como a complexidade do campo, atingindo diferentes segmentos.  
 
Nesta primeira edição, abre espaço para sessões voltadas também para a pesquisa experimental avançada: 
Bases Celulares e Moleculares da Aprendizagem e Memória; e Bases Celulares e Moleculares da Dependência Química. 
Valoriza também a divulgação científica, com o projeto Neurocine. 
 
Trata-se do piloto para outros encontros anuais, que reunirão sessões de pôsteres, grupos de trabalho (mesas 
de debates), comunicações individuais, workshops, simpósios, eventos sociais de confraternização e outras 
atividades.  
 
Portanto, o I ECC marca a evolução das atividades do CeC-NuDCEN no sentido de fomentar a realização 
de seminários, mesas-redondas, e outras atividades através de sessões e núcleos temáticos. E, acima de tudo, 
objetiva criar oportunidades de interação e intercâmbios acadêmicos, de maneira regular e sistematizada, 
fortalecendo o espírito investigativo participativo e coletivo. 
 
Nessa perspectiva, o presente Caderno de Resumos apresenta de maneira sucinta a essência das conferências 
ministradas entre os dias 16 e 18 de março de 2010, na Casa da Ciência, no Rio de Janeiro. Os resumos 
refletem a abordagem e os temas que foram apresentados e debatidos durante o evento. 
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PROGRAMA 

 

DIA 16/03/2011  

 
 
SESSÃO 1  
09:00 / 12:30 - TEMA: CONSTRUÇÕES COGNITIVAS E LINGUAGEM  
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Antônio Botelho de Andrade (Universidade Federal Fluminense) 
 
PALESTRANTES:  
- "Filosofia e linguagem" - Prof. Dr. Antônio do Amaral Serra (Universidade Federal Fluminense) 
 - "Será que cegos sonham?: algumas características de imagens mentais em pessoas com deficiência 
visual”  - Profa. Dra. Virgínia Kastrup (Universidade Federal do Rio de Janeiro)  
- " A linguagem na evolução humana e a linguagem na evolução" - Prof. Dr. Beto Vianna (Universidade 
Federal de Minas Gerais)  
- "Linguagem e hipermídia: novos esquemas cognitivos" - Prof. Dr. Glaucio Aranha (Organização 
Ciências e Cognição) 
 

SESSÃO 2  
14:00 / 17:20 - TEMA: NEUROBIOLOGIA DA APRENDIZAGEM E DA MEMÓRIA  
Coordenador: Profa. Dra. Adriana da Cunha Faria Melibeu  (Universidade Federal Fluminense) 
 
PALESTRANTES: 
- "Desenvolvimento cognitivo e períodos críticos" - Prof. Dr. Claudio Alberto Serfaty (Universidade 
Federal Fluminense)  
- "Aprendizado e memória: das moléculas à cognição" - Profa. Dra. Jainne Martins Ferreira (New York 
University)  
- "Transtornos de aprendizado na infância e na adolescência: uma visão clínica" - Profa. Dra. Elisabete 
Castelon Konkiewitz (Universidade Federal de Grande Dourados)  
 

 

DIA 17/03/2011  

 

 

SESSÃO 1  
09:00 / 12:30 - TEMA: COGNITIVIDADE E NOVAS FRONTEIRAS TECNOLÓGICAS  
Coordenador: Profa. Dra. Sylvia Beatriz Joffily  (Universidade Estadual do Norte Fluminense) 
 
PALESTRANTES: 
- "Caminhando sem visão e sem medo: experimento locomotor com dispositivo de substituição sensorial 
visuo/tátil" - Profa. Dra. Sylvia Beatriz Joffily (Universidade Estadual do Norte Fluminense)  
- “O uso de ambientes de realidade virtual e realidade aumentada na reabilitação cognitiva” - Profa. Dra. 
Rosa Maria E. Moreira da Costa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)  
- “As ciências neurológicas sob a perspectiva humanista: uma experiência pedagógica utilizando filmes” 
- Prof. Dr. Clynton Corrêa (Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral) 
- "Documentários biográficos: criação, memória e aprendizagem" - Profa. Dra. Denise Tavares 
(Universidade Federal Fluminense)  



 6 

NEUROCINE  
 
 
14:00 / 17:20 - MESA-REDONDA COM ESPECIALISTAS, APÓS EXIBIÇÃO DE FILME COM 
TEMÁTICA SOBRE NEUROCIÊNCIAS. DISCUSSÂO ABERTA PARA PARTICIPAÇÂO DA 
PLATEIA  
Coordenador: Prof. Dr. Clynton Corrêa (Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral) 
Mediadores: Profa. Dra. Jainne Martins Ferreira (New York University), Profa. Dra. Elisabete Castelon 
Konkiewitz (Universidade Federal de Grande Dourados) e Prof. Dr. Edward Ziff (New York University) 
 
 
GRUPO DE DISCUSSÃO 
 
17:30 / 19:00 – NEUROEDUCAÇÃO NO BRASIL: PERSPECTIVAS E INICIATIVAS  
Coordenador: Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
Mediadores: Profa. Dra. Lucianne Fragel-Madeira (Universidade Federal Fluminense), Profa. Dra. 
Adriana da Cunha Faria Melibeu (Universidade Federal Fluminense), Profa. Dra. Sylvia Beatriz Joffily 
(Universidade Estadual do Norte Fluminense), Prof. Dr. Clynton Corrêa (Universidade Federal do Paraná 
– Setor Litoral), Profa. Dra. Elisabete Castelon Konkiewitz (Universidade Federal de Grande Dourados) e 
Profa. Dra. Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho (Universidade Federal do Rio Grande) 
 
 
DIA 18/03/2011  
 
 
SESSÃO 1  
09:00 / 12:30 - TEMA: BASES CELULARES E MOLECULARES DA APRENDIZAGEM E 
MEMÓRIA  
Coordenador: Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
PALESTRANTES: 
“Titulo a ser confirmado” - Profa. Dra. Monica Santos Rocha (Universidade Federal do Rio de Janeiro)  
“Oligomeros Aβ tóxicos da doença de Alzheimer prejudicam a sinalização de insulina cerebral por 
mecanismos comuns a diabetes tipo-2” -  Profa. Dra. Theresa Rachel Bomfim (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) 
“A interação entre proteínas de ancoragem de receptores glutamatérgicos e δ-catenina inibe a 
polimerização aberrante de actina” - Profa. Dra. Jainne Martins Ferreira (New York University)  
“Novel mechanisms for regulating the anchorage of AMPA receptors at synapses” - Prof. Dr. Edward 
Ziff (New York University)  
 

SESSÃO 2  
14:00 / 17:20 - TEMA: BASES CELULARES E MOLECULARES DA DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA  
Coordenador: Profa. Dra. Lucianne Fragel-Madeira  (Universidade Federal Fluminense) 
 
PALESTRANTES:  
“Drogas, plasticidade sináptica e dependência” - Prof. Dr. Ricardo Augusto de Melo Reis (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro)  
“Co-exposição a drogas de abuso na adolescência de camundongos: resultados do laboratório de 
neurofisiologia da UERJ - Profa. Dra. Yael Abreu-Villaça (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)  
“A Role for AMPA Receptor Trafficking in Natural Reward Responses” - Prof. Dr. David S. Tukey 
(New York University) 
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A linguagem na evolução humana e a linguagem na evolução 

The language in human evolution and language in evolution 
 

Beto Vianna (PhD) 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

btvianna@gmail.com  
 

Resumo 

É bastante consensual, no discurso científico, a distinção entre o fenômeno comunicacional humano e 

não-humano, e os estudos evolutivos costumam tratar a linguagem como um traço não só exclusivo, mas 

autapormórfico (derivado) do humano. Essa conceituação é apoiada pela definição do objeto nas ciências 

lingüísticas (seja no estudo da língua ou em sua relação com a cultura e a cognição) e pelos trabalhos em 

cognição e comportamento não-humanos em psicologia comparada e etologia. Nesse caminho 

explicativo, os estudos evolutivos da linguagem indagam como essa característica surgiu na linhagem 

humana após divergir de outros grupos modernos, seja por reconstrução histórica, modelização 

matemática ou estudos comparativos entre diferentes sistemas de comunicação.  

Nesta conferência, proponho três perguntas distintas, mas imbricadas: a) quais as descrições do fenômeno 

da linguagem que nos permitem fazer indagações evolutivas?; b) a partir de tais descrições, qual o papel 

da linguagem na evolução humana?; c) que correlações podemos estabelecer entre a evolução da 

linguagem humana e os processos evolutivos, em geral? Usando uma abordagem sistêmica em minhas 

descrições, esta reflexão envolve, além da evolução da linguagem, nossos modos de falar da evolução, do 

humano e da própria linguagem. 

 

Abstract 

Within scientific discourse, it is rather consensual the distinction between human and nonhuman 

communicative phenomena, and evolutionary studies tend to treat language as a feature not only unique, 

but autapomorphic (derived) in humans. This conceptual frame is supported by the definition of the 

object in linguistic sciences (either the study of language and its relationship to culture and cognition) 

and the work on nonhuman cognition and behavior in comparative psychology and ethology. Through 

that explanatoty path, evolutionary studies of language ask how that trait arose after the human lineage 

diverged from other modern groups, either by historical reconstruction, mathematical modelling or 

comparative studies on different communication systems. 

In this lecture, I propose three distinct but interwoven questions: a) which descriptions of the 

phenomenon of language allow us to make evolutionary inquiries?; b) from such descriptions, what is the 

role of language in human evolution?; c) how can we correlate the evolution of human language and 
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evolutionary processes in general? Using a systems approach in my descriptions, this reflection involves, 

besides the evolution of language, the ways by which we talk about evolution, about the human and about 

language itself. 
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“Será que cegos sonham?”: algumas características de imagens mentais 
em pessoas com deficiência visual  
 

Profa. Dra. Virgínia Kastrup (PhD) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

virginia.kastrup@gmail.com  
 

Resumo 

Às vezes pergunta-se se cegos sonham. A pergunta, ingênua e mesmo preconceituosa, traz consigo uma 

dúvida quanto à existência de imagens mentais na ausência da visão. Ela subentende também a 

identificação de imagem mental com imagem visual, sem levar em consideração as imagens auditivas, 

táteis, olfativas, gustativas e cinestésicas que fazem parte da cognição de todos nós, sobretudo de quem 

não vê. Serão apresentados alguns resultados de uma pesquisa baseada em entrevistas de explicitação 

com quatro pessoas cegas (congênitas e precoces). Os resultados apontam a existência de uma imagética 

multissensorial, a importância da plataforma tátil, a participação de elementos verbais de videntes e a 

presença de imagens táteis distais – tanto em sonhos quanto em lembranças - que são descritas como 

próximas da experiência da visão. 
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Linguagem e hipermídia: novos esquemas cognitivos 

Language and hypermedia: new cognitive schemas 
 

Glaucio Aranha (PhD)  
Organização Ciências e Cognição - OCC 

glaucioaranha@gmail.com  
 

Resumo 

Esta apresentação aborda as transformações da linguagem nos ambientes de hipermídia. Trata, também, 

do modo com estas transformações revelam a emergência de novas esquemas cognitivos. Discute, ainda, 

como o ciberespaço revela novas possibilidades de pesquisa sobre as formas de expressão. Destaca os 

novos elementos linguísticos a serviço da escrita e leitura contemporânea. Enfatiza, por fim, o modo 

como as transformações da linguagem podem ser reveladoras de diferentes formas de estar no mundo. 

Abstract 

This presentation explores the transformation of language in hypermedia environments. It also analyzes 

the way these transformations reveal the emergence of new cognitive schemas and discusses how the 

cyberspace reveals new possibilities for research on ways of expression. Highlights how new linguistic 

elements help the contemporary writing and reading. Emphasizes, finally, how the transformations of 

language can be revealing of different ways of being in the world. 
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Desenvolvimento cognitivo e períodos críticos 

Cognitive development and critical periods 

 
Claudio A. Serfaty (PhD) 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
claudio.serfaty@gmail.com 

 

Resumo 

O desenvolvimento cognitivo resulta na habilidade de interagir com o mundo, aprender com a 

experiência e gerar representações simbólicas do ambiente. Este é um complexo processo que depende da 

adequada formação dos circuitos neurais, e que remonta ao início do desenvolvimento do sistema 

nervoso central. Durante os primeiros anos de vida a interação com os estímulos ambientais é de grande 

importância na modelagem dos circuitos neurais já que os neurônios formarão conexões especializadas e 

específicas – as sinapses. Esta maturação se dá em uma sequência que se inicia pelo desenvolvimento dos 

sistemas sensoriais, dos sistemas motores e culmina com a aquisição de habilidades linguísticas e de 

raciocínio abstrato. Em crianças, o período do desenvolvimento onde o cérebro forma suas conexões e é 

mais suscetível ao ambiente chama-se Período Crítico. Esta fase caracteriza os primeiros anos de vida, 

podendo se estender até a adolescência e é caracterizada pelo aprimoramento dos circuitos neurais de 

forma uso-dependente. É também o período do desenvolvimento onde podemos explorar todo o potencial 

para o desenvolvimento pleno das nossas capacidades cognitivas em condições normais ou patológicas.  

 

Abstract 

Cognitive development results in the ability to Interact with the world, learn from experience and 

generate symbolic representations of the environment. This is a complex process that depends on 

adequate training of neural circuits, and going back to the beginning of developing central nervous 

system. During the early life interaction with the stimuli environment is of great importance for modeling 

neural circuits as neurons form connections specialized and specific - synapses. This maturation occurs 

in a sequence that begins at development of sensory systems, systems engines and culminates with the 

acquisition of skills language and abstract reasoning. In children, period of development where the brain 

forms its connections and is more susceptible to the environment is called Critical Period. This stage is 

characterized the early years of life and may extend into adolescence and characterized by refinement of 

neural circuits so use-dependent. It is also the time of development where we can explore the full 

potential for the full development of our capabilities cognitive under normal or pathological. 
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Aprendizado e memória: das moléculas à cognição 

Learning and memory: from molecules to cognition 
 

Dra. Jainne Martins Ferreira (PhD) 
New York University – NYU 

jainne@gmail.com 
 

Resumo 

A habilidade de aprender coisas novas e transformá-las em memórias duradouras é uma característica do 

desenvolvimento normal. A memória, no que se refere a sua natureza, pode ser dividida em explícita, 

implícita e operacional. Quanto ao tempo de duração as memórias podem ser divididas em ultra-rápida, 

de curta duração e de longa duração. Diferentes regiões do cérebro são requeridas de acordo com tipo de 

memória. Como exemplo, o hipocampo é fundamental na formação da memória explícita, enquanto a 

amígdala e o núcleo accumbens são requeridos na formação da memória implícita.  A formação de todas 

as memórias se apóia na capacidade plástica do tecido nervoso. Mudanças morfológicas das sinapses, 

sejam através da formação de novas ou do fortalecimento das já estabelecidas, são apontadas como a base 

celular da formação da memória de longo prazo. As bases moleculares da plasticidade sináptica incluem 

a ativação de vias de sinalização que regulam a transcrição gênica. Mutações em moléculas requeridas no 

mecanismo de plasticidade perturbam o aprendizado e a formação de memória que reflete no 

desenvolvimento cognitivo.  

 

Abstract 

The ability to learn something new and then to store in long-term memories is part of the normal 

development. Memory, according to its nature, is divided into explicit, implicit or working memory. 

According to duration time, memory is divided into ultra-short, short and long-term memory. Different 

regions of the brain are required for different types of memory. Hippocampus is fundamental in explicit 

memory formation, while amygdala and nucleus accumbens are required for implicit memory formation. 

Formation of all memories relies on the plastic capability of the neural tissue. Morphological changes of 

synapses as formation of new ones or old ones strengthening are pointed as cellular basis for long-term 

memory formation. Molecular basis of synaptic plasticity include activation of signaling pathways that 

regulate gene transcription. Mutation in molecules required for the plasticity mechanism disturbs 

learning and memory formation that reflects in cognitive development.   
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Transtornos de aprendizado na infância e na adolescência: uma visão 
clínica 
 

Learning disabilities and behavioral disorders in childhood and adolescence: 
a clinical approach. 
 

Elisabete Castelon Konkiewitz (PhD) 
Universidade Federal de Grande Dourados - UFGD 

ecastelon@hotmail.com 
 
Resumo 

Estima-se que 10-12% das crianças em idade escolar e dos adolescentes no Brasil tenham algum tipo de 

distúrbio de aprendizado e/ou comportamento, os quais são, devido à falta de especialistas e ao restrito 

acesso aos serviços de saúde, grandemente subdiagnosticados e subtratados. Estes problemas, que 

constituem uma preocupação de saúde pública, consistem em um grupo heterogêneo de distúrbios 

neurodesenvolvimentais explicados com base na combinação complexa e ainda largamente não 

compreendida entre fatores ambientais e genéticos. Eles podem comprometer o desenvolvimento 

educacional e social do indivíduo e ter impacto sobre as famílias, escolas e a comunidade. Sua 

persistência na adolescência está ligada com um aumento no risco de comportamento delinquente, 

dependência de substância, ansiedade, depressão e, possivelmente, transtorno de humor bipolar. 

Comorbidade é a regra ao invés da exceção, o que torna o diagnóstico e o tratamento ainda mais difíceis. 

Esta conferência apresenta uma revisão dos aspectos clínicos, dificuldades diagnósticas e opções de 

tratamento farmacológicas e não-farmacológicas interdisciplinares de algumas condições mais 

prevalentes, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), dislexia e transtorno 

desafiador-opositivo (TDO). Além disso, mecanismos compartilhados subjacentes à impulsividade, 

regulação do humor, automonitoramento e autocontrole e as relações entre comportamento e cognição 

serão discutidas. 

 

Abstract 

It is estimated that 10-12% of school aged children and adolescents in Brazil have some kind of learning 

and/or behavioral disorder, which are due to the lack of specialists and poor access to health care 

services greatly under-diagnosed and under-treated. These problems, which constitute a public health 

concern, consist of a heterogeneous group of neurodevelopmental disorders, explained on the basis of 

complex and yet largely not understood combination of environmental and genetic factors. They can 

compromise educational and social development for the individual, and impact on families, schools and 

the broader community.Their persistence in adolescence is linked with an increased risk of delinquent 

behaviour, substance dependence, anxiety, depression, and possibly bipolar disorder. Comorbidity is the 
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rule rather than the exception, what makes the diagnosis and management even more difficult. This 

conference presents a review on the clinical features, diagnostic difficulties, pharmacological and non-

pharmacological interdisciplinary treatment options of some of the most prevalent conditions, such as 

attention-deficit-hyperactivity-disorder (ADHD), dyslexia and oppositional defiant disorder (ODD). 

Further, the sharing mechanisms underlying impulsiveness, mood regulation, self-monitoring and self 

control and the relationships between behavior and cognition will be discussed. 
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Coordenador: Prof. Dra. Sylvia Beatriz Joffily 



 19 

Caminhando sem visão e sem medo: experimento locomotor com 
dispositivo de substituição sensorial visuo/tátil 
 

Walking without vision and fearless: locomotor experiment with a substitutive 
visuo-tactile sensory device  

 

Sylvia Joffily (PhD) 
Universidade Estadual do Leste Fluminense - UENF 

joffily.uenf@gmail.com 
 

Resumo 

Comportamentos motores como os que caracterizam a locomoção autônoma dos homens são estruturados 

e regulados pelo conjunto de informações captadas pelos receptores periféricos das diferentes 

modalidades sensoriais (percepções) e suas memórias (representações mentais). Portanto, para 

locomoverem-se de forma independente e segura no espaço externo, os homens necessitam, basicamente, 

de um sistema motor eficaz e de modalidades sensoriais distais. Na espécie humana, a visão é a 

modalidade sensorial distal que, localizando e identificando formas, cores (nuances), movimentos e 

distâncias, permite o planejamento e a adequação das estratégias mentais indispensáveis ao deslocamento 

motor seguro e independente. Porém, se do ponto de vista neuropsicológico cognitivo a visão é a 

modalidade sensorial configuradora do espaço externo, como se processa a locomoção dos indivíduos 

privados de visão? Para melhor entendimento, testou-se o desempenho locomotor de 48 deficientes 

visuais (cegos precoces, tardios e com baixa visão) em duas diferentes situações, com e sem o auxílio de 

dispositivo de substituição sensorial visuotátil, desenvolvido pelo prof. Alvaro Cassinelli da Universidade 

de Tóquio/ Japão, Radar Tátil.  Apoio Financeiro: FAPERJ. 

 

Abstract 

Motor behaviours like the ones that characterize humans' autonomous locomotion are structured and 

regulated by an ensemble of information captured through peripheral receptors of different sensory 

modalities (perception) and their memories (mental representations). Thus, to independently and safely 

move in the environment, humans need, basically, an effective motor system and distal sensory 

modalities. In human species, vision is the distal sensory modality that, locating and identifying shapes, 

colours (nuances), movements and distances, allows for planning and adjusting mental strategies 

required to safe and independent motor displacement. However, if from the neuropsychological and 

cognitive perspective, vision is the sensory modality that configures the external environment, how does 

locomotion in vision impaired subjects is processed? For better understanding this issue, we tested the 

locomotor performance of 48 visually impaired patients (low vision, early and late blinds) in two 

different conditions, with and without the assistance of the substitutive visuo-tactile sensory device 
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developed by prof. Alvaro Cassinelli from University of Tokyo/ Japan, Tactile Radar. Supported by: 

FAPERJ. 
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O uso de ambientes de Realidade Virtual e Realidade Aumentada na 
reabilitação cognitiva 
 

The use of Virtual and Augmented Reality in the cognitive rehabilitation 
 

Rosa Maria Esteves Moreira da Costa (PhD) 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

rcosta@ime.uerj.br 
 

Resumo 

Esta palestra tem como objetivo apresentar a reabilitação cognitiva através de ambientes virtuais 

tridimensionais (3D) como uma nova possibilidade para a estimulação de funções cognitivas essenciais 

para a integração social de pessoas com diferentes tipos de deficiências. Vários resultados apontam um 

promissor caminho no sentido do uso de novas tecnologias computacionais e de comunicação para apoiar 

os processos de aprendizagem e treinamento de pessoas com diferentes tipos de deficiências cognitivas e 

motoras. Em geral, os ambientes virtuais criam relações afetivas, determinadas pelas interações e 

engajamento, e proporcionam oportunidades de aprendizagem mais motivadoras. 

Vários exemplos de ambientes virtuais 3D e os resultados de sua utilização serão apresentados. Serão 

discutidos também, alguns aspectos envolvidos na construção e uso destes artefatos, que englobam 

aspectos tecnológicos e humanos. As questões tecnológicas estão centradas nos aspectos técnicos 

relacionados, principalmente, ao desempenho do programa que controla procedimentos médicos, à 

definição e implementação dos meios de armazenamento de dados, aos meios de comunicação utilizados 

e padrões de qualidade do processo de desenvolvimento. As questões humanas tratam dos impactos dos 

programas nos seus usuários, verificam se o programa está resolvendo o problema almejado pelos 

usuários e se o está resolvendo de maneira correta, ou ainda, se está expondo o usuário a algum tipo de 

risco ou desconforto, dentre outros. Logo, há um grande campo de pesquisa aberto para avaliar o valor 

destes produtos no processo de aprendizagem e na re-construção dos processos cognitivos humanos. 

 

Abstract 

This lecture aims at presenting the cognitive rehabilitation supported by virtual tridimensional 

environments (3-D) as a new possibility for stimulating the cognitive functions, that are essential for the 

social integration of people with various disabilities. Several results point to the use of new computer 

technologies to train cognitive and motor function of persons with different disabilities. In general, 

virtual environments create affective relationships, determined by the interaction and engagement, and 

provide opportunities for motivate the learning process. 

Several examples of 3D virtual environments and the results of its use will be presented. We will discuss 

some aspects involved in the construction and use of these artifacts, which include technological and 
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human aspects. Technological issues are focused on technical aspects related mainly to the performance 

of the program that controls medical procedures, the definition and implementation of data storage and 

quality standards. The human questions address the programs’ impacts on users, verify if the program is 

solving the desired problem, if it is being solved in a correct way, and if the user is exposed to some risks 

or discomfort, among other. Thus, there is a large open research field to assess the value of these 

products to the learning process and to the cognitive processes re-construction. 
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As ciências neurológicas sob a perspectiva humanista: uma experiência 
pedagógica utilizando filmes 
 

Neurological sciences under humanistic perspective: pedagogical experience 
using movies 
 

Prof. Dr. Clynton Corrêa (PhD) 
Universidade Federal do Paraná – UFPR – Setor Litoral 

clyntoncorrea@gmail.com 
 

Resumo  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir resultados de uma experiência de atividade de 

aprendizagem que utilizou filmes do circuito comercial que abordam temas relacionados às ciências 

neurológicas. Participaram do grupo de discussão estudantes dos seguintes cursos: Artes (02), 

Fisioterapia (10), Gestão Imobiliária (01) e Saúde Coletiva (02), além de 01 membro da comunidade 

externa e 02 docentes. Seis filmes foram usados como recurso de favorecimento da aprendizagem e 

estímulo para discussões e construção de raciocínio crítico e contextualizado baseado na exposição de 

situações da vida. Os participantes do grupo escreveram, coletivamente, sinopse dos filmes projetados e 

selecionaram palavras-chave que refletissem o conteúdo explorado nas discussões pós-filme. As sinopses 

frequentemente se referiram à doença, enquanto as palavras-chave fizeram referência aos aspectos sociais 

e éticos envolvidos. Os participantes fizeram uma avaliação das atividades pedagógicas desenvolvidas 

durante o semestre apontando pontos positivos, negativos e sugestões. Com a análise desse material é 

possível afirmar que a experiência docente baseada na projeção de filmes facilitou o estabelecimento de 

inter-relações e integrações disciplinares, propiciando a construção de um conhecimento contextualizado 

favorecendo a formação de profissionais capazes de articular conhecimentos profissionais específicos 

com uma rede mais ampla de saberes envolvidos. 

 

Abstract 

The objective this paper is to present and discuss results of a learning activity experience that used 

popular movies to address issues related to neurological sciences. Students participated in the discussion 

group from following courses: Arts (02), Physiotherapy (10), Property Management (01), Public Health 

(02), 01 individual from local community and 02 professors. Six movies were used as learning support 

and to stimulate discussion and construction of contextualized and critical thinking based on life 

histories. The individuals from this group written, collectively, synopsis of the movies projected and they 

selected key-words that corresponded the subject of the discussion after projection of the movies. The 

synopsis frequently mentioned aspects associated to disease, while the keywords mentioned social and 
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ethics aspects. Besides, the individuals made an assessment of the pedagogical activities realized during 

the semester including positive and negative aspects and suggestions. From the analyses of this material 

it is possible to assert that the professor experience based on the projection of movies promoted the 

establishment of disciplinary interrelations and integrations, providing a construction of contextualized 

knowledge favoring specific professional formation able to integrate specific professional knowledge 

associated to general knowledge network involved. 
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Documentário biográfico: criação, memória e aprendizagem 
 

Denise Tavares (PhD) 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

denise.tavares@uol.com.br 
 

Resumo 

Considerada gênero de caráter híbrido por François Dosse (2009), a biografia caracteriza-se pela 

articulação entre o que pode ser comprovado em termos de “fatos acontecidos” e as “licenças poéticas” 

que permitem, pela perspectiva do biógrafo, relatar a vida do “seu” biografado. Este percurso, no 

documentário, mobiliza de forma particular a imaginação e a necessidade de autenticar a narrativa, na 

medida em que esta inclui imagens e sons que devem corroborar informação e interpretação 

apresentadas. Tal caminho aciona um percurso próprio de produção, atravessado pelas inquietações do 

audiovisual - o que inclui o debate sobre a representação do real e o anunciado rompimento das fronteiras 

entre ficção e não-ficção. Some-se a esta travessia o atual contexto sócio-histórico, em que os relatos 

objetivos são colocados sob suspeita, em que a factualidade não tem mais garantia e a multiplicidade de 

pontos de vista é imperativa para se conhecer a realidade e se ter percepção da presença do outro (e de 

si). Uma fabulação nada linear que coloca o documentário biográfico em um território que só lhe garante 

existência se o movimento de realização (e de recepção), implicar em um pacto de criação, de valorização 

da memória e de abertura generosa ao processo de aprendizagem. 
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Estratégias para prevenção e tratamento de prejuízos na memória  
 

Prevention and treatment strategies for memory impairment 
 

Mônica Rocha (PhD) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

mrocha@farmaco.ufrj.br 
 
Resumo 
Com o aumento da expectativa de vida, e consequente envelhecimento da população em todo o mundo, a 

prevalência de doenças associadas à neurodegeneração está se tornando cada vez maior. Observa-se 

atrofia cortical e importante redução do volume do cérebro, e esta perda neuronal é muito significativa no 

hipocampo e no córtex entorrinal, regiões envolvidas no processamento de memória e aprendizado.  Estas 

áreas cerebrais estão também especialmente danificadas em patologias como epilepsia do lobo temporal e 

esquizofrenia, onde o número de neurônios também está drasticamente diminuído, resultando em 

sintomas cognitivos.  

Embora a etiologia e o curso temporal da neurodegeneração em roedores sejam fundamentalmente 

diferentes de humanos, existem inúmeras semelhanças que justificam o uso destes modelos 

experimentais. O prejuízo no aprendizado e memória espacial pode ser avaliado em ensaios 

comportamentais como o labirinto aquático de Morris e a esquiva inibitória. A administração 

intracerebral de neurotoxinas, como a 3-acetilpiridina, ou peptídeo beta-amilóide, convulsão induzida por 

ácido kaínico, modelos de isquemia cerebral, intoxicação com etanol, desnutrição, agentes inflamatórios, 

entre outros, são capazes de levar a morte neuronal, perda de contatos sinápticos, e consequente déficit 

cognitivo. Durante o envelhecimento, a perda da capacidade de aprendizado espacial de roedores está 

relacionada à distribuição de elementos, como zinco, cobre e ferro, no cérebro.  Entretanto, nossos 

estudos mostraram que o déficit cognitivo pode ser prevenido com dietas ricas em ácidos graxos poli-

insaturados n-6 e n-3, ou com a manutenção dos animais em ambientes enriquecidos. 

A Doença de Alzheimer também é caracterizada por perda neuronal e importante deficiência de vários 

sistemas neurotransmissores, principalmente do sistema colinérgico central. Isto justifica o uso de 

fármacos inibidores da enzima acetilcolinesterase, como rivastigmina, tacrina e galantamina, no 

tratamento desta patologia.   Nos últimos anos, estamos investigando as propriedades farmacológicas e 

toxicológicas de análogos semi-sintéticos da espectalina, isolada de Senna spectabilis e de extrato de 

Geissospermum vellosi. Estes estudos resultaram em dois candidatos em potencial para o tratamento 

farmacológico de D. Alzheimer. 

 

Abstract 

As life expectancy increases, which results in population ageing worldwide, the prevalence of diseases 
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associated with neurodegeneration is also expanding. There is cortical atrophy and an important 

decrease in brain volume, and this neuronal loss is very significant in the hippocampus and entorhinal 

cortex, areas involved with processing of memory and learning. These brain areas are also specially 

damaged in pathologies such as temporal lobe epilepsy and schizophrenia, where the number of neurons 

are also dramatically reduced, leading to in cognitive symptoms. 

Although the etiology and temporal course of neurodegeneration in rodents are different from humans, 

there are many similarities which justify the use of these experimental models. Deficits in learning and 

memory can be evaluated in behavioural tests such as the Morris water maze and passive avoidance. 

Intracerebral administration of neurotoxins, such as 3-acetylpiridin, or beta-amiloid peptide, kainic acid-

induced seizures, models of cerebral ischemia, ethanol intoxication, malnutrition, inflammatory agents, 

among others, are able to induce neuronal death, synaptic loss, and consequent cognitive deficit. During 

ageing, impairment of spatial memory in rodents is related with the distribution of elements, such as zinc, 

copper and iron, in the brain. However, our results showed that cognitive decline could be prevented by 

polyunsaturated fatty acids n-3 and n-6 rich diets, or with maintenance of these animals in enriched 

environments. 

Alzheimer disease is also characterized by neuronal loss and important deficits in numerous 

neurotransmitter systems, mainly the central cholinergic system. This justifies the use of drugs that are 

acetylcolinesterase inhibitors, such as rivastigmine, tacrine, and galanthamine, in the treatment of this 

patology. In the past years, we are investigating the pharmacological and toxicological properties of 

semi-synthetic analogues of spectaline, isolated from Senna spectabilis and the extract of Geissospermum 

vellosi. These studies resulted in two potential candidates to the pharmacological treatment of Alzheimer 

disease.
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Oligomeros Aβ   tóxicos da doença de Alzheimer prejudicam a sinalização 

de insulina cerebral por mecanismos comuns a diabetes tipo-2  
 

Alzheimer’s toxic Aβ oligomers impair brain insulin signaling by mechanisms 
common to type 2 diabetes 
 

Theresa Rachel Bomfim (PhD) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

theresa@bioqmed.ufrj.br 
 

Resumo 

A doença de Alzheimer tem sido associada à sinalização defeituosa de insulina no cérebro, um terceiro 

tipo proposto de diabetes. No diabetes tipo 2, a sinalização do fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) 

estimula a via de c-Jun N-terminal Kinase (JNK). Isso resulta em fosforilação da serina da proteína 

Insulin Receptor Substrate-1 (IRS-1), bloqueando a cascata de sinalização abaixo da insulina e 

desencadeando resistência à mesma. Embora uma intrigante conexão entre Alzheimer e diabetes tenha 

sido proposta, o mecanismo pelo qual a resistência à insulina se desenvolve em cérebros com a doença de 

Alzheimer ainda é desconhecido. Nós mostramos que a sinalização da insulina em cérebros com a doença 

de Alzheimer é interrompida por um mecanismo semelhante aquele que envolve a resistência a insulina 

no diabetes. Em tecido de cérebros com Alzheimer foi encontrado níveis elevados de IRS-1 pSer636/639, 

parecido com o que ocorre nos tecidos periféricos no diabetes. Uma base molecular para essa elevação 

foi vista na capacidade do oligomeros Aβ, toxinas que se acumulam no cérebro de Alzheimer e 

desencadeam danos sinápticos, de ativar a via JNK/TNF-α, induzir IRS-1pSer636 e inibir 

fisiologicamente a fosforilação de tirosina do IRS-1 em neurônios hipocampais maduros mantidos em 

cultura. Estimulação do JNK também foi verificada no hipocampo de um modelo de camundongos 

transgênicos para a doença de Alzheimer. Significativamente, a injeção intracerebroventricular de 

oligomeros Aβ em macacos-caranguejeiros adultos levou a ativação de JNK e elevação dos níveis de 

IRS-1 pSer hipocampais. Insulina e exendina-4, drogas usadas para tratar o diabetes, impedem patologias 

neuronais induzida por oligomeros in vitro. Exendina-4 reverte os níveis de IRS-1pSer e fosfo-JNK nos 

camundongos transgênicos para a doença de Alzheimer. Nossos resultados identificam um nova via de 

patogenicidade disparada por oligomeros Aβ no qual um tipo de diabetes cerebral se desenvolve na 

doença de Alzheimer e abre novos caminhos para a rápida implementação de abordagens terapêuticas. 
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Abstract 

Alzheimer’s disease has been linked to defective brain insulin signaling, a proposed third type of 

diabetes. In type 2 diabetes, tumor necrosis factor-a (TNF-a) signaling stimulates the c-Jun N-Terminal 

Kinase (JNK) pathway. This results in serine phosphosphorylation of the insulin receptor substrate (IRS-

1), blocking downstream insulin signaling and triggering insulin resistance. Although an intriguing 

connection between Alzheimer and diabetes has been proposed, a major unknown is the mechanism by 

which insulin resistance develops in Alzheimer’s disease brains. Here we show that brain insulin 

signaling in Alzheimer’s disease is disrupted by a mechanism similar to that underlying insulin 

resistance in diabetes. Alzheimer brain tissue was found to present elevated IRS-1pSer636/639, analogous 

to what occurs in peripheral tissue in diabetes. A molecular basis for this elevation was found in the 

ability of Ab oligomers, toxins that accumulate in Alzheimer brain and instigate synapse damage, to 

activate the JNK/TNF-a pathway, induce IRS-1pSer636, and inhibit physiological tyrosine 

phosphorylation of IRS-1 in mature hippocampal neurons in culture. Stimulation of JNK was also 

verified in the hippocampus of an Alzheimer’s disease transgenic mouse model. Significantly, 

intracerebroventricular injection of Ab oligomers in adult cynomolgus monkeys triggered JNK activation 

and elevated hippocampal levels of IRS-1pSer. Insulin and exendin-4, drugs used to treat diabetes, 

prevented oligomer-induced neuronal pathologies in vitro. Exendin-4 further reversed IRS-1pSer and 

phosphor-JNK levels in the hippocampi of Alzheimer’s disease transgenic mice. Our results identify a 

novel pathogenic pathway triggered by Ab oligomers by which a type of brain diabetes develops in 

Alzheimer’s disease and open new avenues for rapid implementation of therapeutic approaches. 
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A interação entre proteínas de ancoragem de receptores glutamatérgicos e 
δ-catenina inibe a polimerização aberrante de actina. 
  

Glutamate receptor scaffolding proteins interaction with δ-catenin inhibits 
aberrant actin polymerization.  

 

Jainne Martins Ferreira (PhD) 
New York University – NYU 

jainne@gmail.com 
 
Resumo 

δ-catenin (também chamada NPRAP) foi identificada devido a interação com  presenilina 1 e tem sido 

implicada na regulação da morfologia dendritica, no número de espículas dendriticas e na função 

cognitiva. A δ-catenina está presente nos dendritos, e é enriquecida na densidade pós-sinápitica (DPS) 

como um dos componentes do complexo caderina-catenina de adesão celular. Estudos de co-

imunoprecipitação do nosso laboratório mostraram a associação da δ-catenina com as proteínas de 

ancoragem de receptores glutamatérgicos ABP/GRIP-1 e PSD-95, através de uma seqüência de ligação 

ao domínio PDZ, assim como na ancoragem dos receptores AMPA que contém a subunidade GluR2 

(Silverman e col. 2007). Dessa forma a δ-catenina liga a caderina das junções aderentes à DPS, e aos 

receptores associados, através da interação direta com as proteínas de ancoragem sináptica via uma 

seqüência de ligação ao domínio PDZ.  

Neste trabalho, nós usamos culturas de neurônios do hipocampo e do córtex (2-21 dias in vitro) para 

estudar o tempo de curso da expressão da δ-catenina e das proteínas de ancoragem. Estudos de 

fracionamento de culturas do córtex mostram o enriquecimento da δ-catenina e das proteínas de 

ancoragem em culturas maduras. Em culturas de neurônios do hipocampo estudos de imunofluorescência 

mostram que a expressão exógena da δ-catenina a partir de um vetor viral induz uma mudança dramática 

na morfologia dendrítica, incluindo a produção extensiva de lamelipódios, estrutura enriquecida em 

actina filamentosa. A associação da δ-catenina com a cortactina é necessária para essas mudanças 

morfológicas, como mostradas por Martinez e col. (2003). Nós mostramos que a cortactina co-localiza 

com a δ-catenina nos lamelipódios. A formação de lamelipódios está claramente aumentada em células 

que expressam um mutante da δ-catenina com deleção da seqüência de amminoácidos que se ligam ao 

domínio PDZ (δ-catenina-Δ3). A expressão das proteínas de ancoragem ABP/GRIP-1 ou PSD-95 

significativamente inibe a habilidade da δ-catenina de formar lamelipódios; isto sugere um modelo no 

qual as proteínas de acoragem regulam a função de polimerização da actina desempenhada pelo 

complexo δ-catenina-cortactina. A expressão de ABP/GRIP-1 e PSD-95 aumentam com a maturação das 

culturas de hipocampo, assim como a abundância dos agrupamentos destas proteínas. Interessantemente 
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em culturas mais jovens como 5 DIV, nas quais a expressão das proteínas de ancoragem é baixa, o efeito 

robusto do mutante Δ-3 na formação de lamelipódios em relação ao tipo selvagem da δ-catenina não é 

observado. Esta observação é consistente com nosso modelo. Em conclusão, a expressão exógena da δ-

catenina causa alterações morfológicas em culturas de idades diferentes com um efeito mais pronunciado 

observado para Δ-3 em relação ao tipo selvagem em culturas mais velhas, quando a expressão de 

ABP/GRIP-1 e PSD-95 é maior. A co-expressão das proteínas de ancoragem com o tipo selvagem da δ-

catenina bloqueia completamente o efeito da super expressão da delta-catenina, o que sugere fortemente 

que a interação da δ-catenina com as proteínas de ancoragem modula a morfologia das sinapses em 

estágios tardios do desenvolvimento.  

 

Abstract 

δ-catenin (also called NPRAP) was first identified through its interaction with Presenilin-1, and has been 

implicated in the regulation of dendrite morphology, spine number and cognitive function. In neurons, δ-

catenin is present in dendrites, and is enriched in the postsynaptic density as a component of the cadherin 

and catenin cell adhesion complex. Coimmunoprecipitation studies from our lab have shown the 

association of δ-catenin with the scaffolds, ABP, GRIP and PSD95, through a PDZ binding sequence, as 

well as the participation of δ-catenin in synaptic anchorage of GluR2-containing AMPA receptors 

(Silverman et al., 2007). Thus, δ-catenin links cadherins at adherens junctions to the PSD and to 

associated receptors through a direct interaction with synaptic scaffolding proteins via its PDZ ligand. In 

the present work, we have used hippocampal and cortical neuron cultures (2-21 DIV) to study the time 

course of expression of δ-catenin and scaffold proteins. Fractionation studies from cortical cultures show 

an increase of δ-catenin and scaffolds in synaptosomes as the cultures mature. In hippocampal cultures 

immunofluorescence shows that exogenous expression of δ-catenin from a viral vector induces a 

dramatic change in the morphology of dendrites, including extensive production of actin-containing 

lamellipodia-like structure. Association of δ-catenin with cortactin is required for these morphological 

changes, as was shown by Martinez et al, (2003). Here, we show that cortactin colocalizes with δ-catenin 

at lamellipodial structures.  Notably, lamellipodial structure formation is increased in cells expressing δ-

catenin-Δ3, a mutant with the δ-catenin PDZ binding motif deleted. Significantly, expression of 

GRIP/ABP or PSD95 inhibits the ability of δ-catenin to form lamellipodia-like structures; this suggests a 

model in which the scaffolds regulate the actin polymerization function of δ-catenin-cortactin. Also, the 

expression of GRIP and PSD95 in hippocampal cultures increase with age as does the abundance of 

PSD-95 clusters. Interestingly, in young cultures, in which scaffold expression is low, such as 5 DIV, the 

robust effect of Δ3, relative to wt δ-catenin, in lamellipodia induction was no longer observed, consistent 

with our model. In conclusion, the exogenous expression of δ-catenin generates morphological changes 
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in cultures of different ages with a more pronounced effect seen for δ-catenin-Δ3 relative to wt in older 

cultures, when expression of ABP/GRIP and PSD-95 is higher. Coexpression of scaffold proteins with wt 

δ-catenin completely blocks the effect of δ-catenin overexpression, strongly suggesting that the 

interaction of δ-catenin with scaffolding proteins modulates the morphology of synapses at late stages of 

development.  

 



 34 

Novos mecanismos para a regulação da ancoragem de receptores AMPA 
em sinapses  
 

Novel mechanisms for regulating the anchorage of AMPA receptors at 
synapses 
 

Edward B. Ziff (PhD) 
New York University – NYU 

edward.ziff@nyumc.org 
 

Resumo 

Acredita-se que a formação de memória envolva mudanças duradouras na força das conexões sinápticas 

entre os neurônios. Os receptores AMPA são os principais responsáveis pelas correntes excitatórias no 

SNC e são canais iônicos dependentes de glutamato formados por diferentes combinações tetraméricas de 

subunidades GluR1-4. Assim, os mecanismos de formação de memória dependem de alterações na 

magnitude das correntes sinápticas geradas pelos receptores de AMPA. Um mecanismo para mudar a 

magnitude das correntes e a força sináptica é se alterar o número de receptores AMPA na sinapse. Os 

receptores AMPA são ancorados nas sinapses por proteínas do citoesqueleto sináptico que fazem parte de 

um grande complexo preteico chamado de proteína pós-sináptica (PSD). Adicionar ou remover 

receptores snápticos requer a formação ou a quebra de conexões entre receptores AMPA e suas proteínas 

de ancoragem com as PSD. Nosso laboratório tem investigado um complexo proteico no qual a 

subunidade do receptor AMPA GluR2 está ligada às proteínas de citoesqueleto ABP/GRIP e delta-

catenina, as quais, por sua vez, se ligam às caderinas, que são proteínas de adesão celular sinápticas 

(Srivastava et al., 1998; Lu et al., 2005; Silverman et al., 2007; Misra et al., 2010). Irei discutir aqui 

novos mecanismos que alteram a ancoragem sináptica dos receptores AMPA com este complexo PSD, 

incluindo um que depende da atividade da gama-secretase, uma protease envolvida no mecanismo 

patogênico da doença de Alzheimer. Eu também irei discutir possíveis contribuições das mudanças dos 

receptores sinápticos para AMPA na perda de memória observada na doença de Alzheimer.  

 

Abstract 

The formation of memory is thought to involve long lasting changes in the strengths of synaptic 

connections between neurons. AMPA receptors conduct the major excitatory currents in the CNS and are 

glutamate-gated ion channels composed of different tetrameric combinations of subunits GluR1-4. 

Memory formation mechanisms are thought to depend on alterations in the magnitude of AMPA receptor 

synaptic currents. One mechanism for changing current magnitude and synapse strength is to change the 

number of AMPA receptors at the synapse. AMPA receptors are anchored at synapses by synaptic 

scaffolding proteins that are part of a larger protein complex called the postsynaptic density (PSD). 
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Adding or removing receptors from the synapse requires forming or breaking connections of AMPA 

receptors and their scaffolds with the PSD. Our laboratory has investigated a protein complex in which 

the GluR2 AMPA receptor subunit is bound to the scaffolds, ABP/GRIP and delta-catenin, which in turn 

bind to cadherins, which are synaptic cell adhesion proteins (Srivastava et al., 1998; Lu et al., 2005; 

Silverman et al., 2007; Misra et al., 2010). I will discuss novel mechanisms that alter the synaptic 

anchorage of AMPA receptors to this PSD complex, including one that relies on the activity of gamma-

secretase, a protease involved in the pathogenic mechanism of Alzheimer’s disease. I will also discuss 

possible contributions of changes in synaptic AMPA receptors to memory loss in Alzheimer’s disease. 
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Drogas, plasticidade sináptica e dependência 

Drugs, synaptic plasticity and dependence 
 

Ricardo Augusto de Melo Reis (PhD) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

ramreis@biof.ufrj.br 
 

Resumo 

O cérebro é formado por bilhões de células que estão organizadas em  inúmeras áreas. Dois grupos de 

células se destacam: os neurônios e as  células da glia. A região que participa da troca de informações, a 

 sinapse, é o local onde a maioria das drogas age. Durante o  desenvolvimento do sistema nervoso, a 

geração de neurônios e de glia é  finamente regulada, e drogas de diferentes classes modificam esse 

 equilíbrio. A dependência química está relacionada com um estado  alterado de vários sistemas de 

neurotransmissores, com alterações de  sinalização extra- e intracelulares em várias áreas cerebrais, 

 principalmente do circuito meso-cortico-límbico. Modificando a  dinâmica da ação de 

neurotransmissores, drogas e medicamentos atuam no  Sistema Nervoso modificando certas funções 

comportamentais. 

 

Abstract 

The brain is organized by billions of cells arranged in several  regions. Two groups of cells are 

highlighted: neurons and glia. In  between these cells, synapse is the place where information is 

 exchanged and where most of the drugs act. During the development of  the nervous system, generation 

of neurons and glia cells is a finely  regulated process, and different drugs modify this act. Drug 

 dependence is related to an altered state in several transmitters  systems, in extra- and intracellular 

pathways in several brain areas,  especially in the meso-cortico-limbic region. Drugs modify the 

 dynamics of transmitter actions and doing so alter behavior functions. 
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Co-exposição a drogas de abuso na adolescência de camundongos: 
resultados do laboratório de neurofisiologia da UERJ 
 

Co-exposure to drugs of abuse during adolescence of mice: results from the 
laboratory of neurophisiology at UERJ 
 

Yael Abreu Villaça (PhD) 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

yael_a_v@yahoo.com.br 
 

Resumo 

O consumo de tabaco e de álcool tem início na adolescência e o consumo neste período está associado a 

maior probabilidade de adição a estas drogas de abuso. Apesar disso, só recentemente o meio científico 

direcionou esforços para identificar as bases biológicas assim como as conseqüências da exposição 

durante este período do desenvolvimento. Em paralelo, estudos indicam uma forte associação 

epidemiológica entre o tabagismo e consumo de etanol, o que sugere que estas drogas interagem, o que 

pode explicar o co-uso e o co-abuso. Assim, é surpreendente o reduzido número de estudos que abordam 

os efeitos da exposição combinada a estas drogas. Particularmente, o nosso laboratório tem contribuído 

para ocupar essa lacuna na literatura. Usando um modelo de exposição ao etanol e/ou à nicotina na 

adolescência de camundongos, o nosso grupo estudou os efeitos sobre a ansiedade, 

aprendizado/memória, apoptose e sistema colinérgico central. 

Usando o teste do labirinto em cruz elevado, demonstramos que o etanol promove diminuição da 

ansiedade na adolescência de camundongos e que a nicotina reverte este efeito. Além disso, verificamos 

que o etanol e a nicotina podem interagir após longo tempo de retirada na idade adulta, promovendo 

aumento da ansiedade. Uma vez que a ansiedade é um dos fatores associados a recaídas ao uso de drogas, 

este aumento sugere que a co-exposição pode estar associada a maior probabilidade de voltar a consumir 

drogas após um período de abstinência.  

Também observamos interação entre as drogas quando avaliamos aprendizado/memória. Usando o 

modelo de esquiva passiva, foi demonstrado que a nicotina e o etanol quando expostos em conjunto 

promovem danos maiores que cada droga individualmente. Em relação a neurotoxicidade, observamos 

que o etanol e a nicotina promovem aumento da morte celular no hipocampo de camundongos 

adolescentes. Neste estudo também houve interação entre as drogas só que, neste caso, a exposição 

combinada promoveu efeitos menos severos na morte celular. Durante o período de retirada das drogas os 

efeitos foram bastante diferentes. Houve redução no número de células em apoptose, o que sugere um 

efeito compensatório. 

Considerando que a nicotina é um agonista do receptor colinérgico nicotínico (nAChR) e que tem sido 

demonstrado que o etanol interage com nAChRs, finalmente investigamos os efeitos da exposição à 
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nicotina e/ou ao etanol no sistema colinérgico durante a adolescência. Ao final da exposição, o grupo co-

exposto às drogas apresentou suprarregulação de nAChRs mais intensa que a suprarregulação causada 

pela nicotina e etanol separadamente tanto no córtex cerebral quanto no mesencéfalo. A suprarregulação 

devido à exposição combinada foi mantida mesmo após alguns dias de retirada das drogas. Em relação à 

expressão do transportador pré-sináptico de colina, os grupos previamente expostos ao etanol e à 

combinação das duas drogas apresentaram redução da expressão do transportador alguns dias após a 

retirada das drogas, a qual persistiu até a idade adulta. 

O presente trabalho fornece evidências experimentais que indicam que nicotina e etanol interagem 

durante a adolescência resultando em alterações comportamentais, morfológicas e bioquímicas nos 

sistema colinérgico durante a exposição e durante a retirada das drogas. 

 

Abstract 

Tobacco smoking and alcohol consumption begin during adolescence and the consumption during this 

period is associated with a higher probability of addiction. Despite that, only recently research groups 

have directed efforts to identify the biological bases as well as the consequences of exposure to drugs of 

abuse during this period of development. In parallel, epidemiological studies indicate that tobacco 

smoking and alcohol drinking very often occur concomitantly, which suggests that these drugs interact, 

which may explain the co-use and co-abuse. Accordingly, it is surprising the reduced number of studies 

on the effects of the combined exposure to these drugs. Particularly, our laboratory has contributed to fill 

this gap in the literature. Using an animal model of exposure to nicotine and/or ethanol during 

adolescence of mice, our group studied anxiety, memory/learning, apoptosis and the central cholinergic 

system. 

By using the elevated plus maze, we have shown that ethanol is anxiolytic in adolescent mice and that 

nicotine reverts this effect.  In addition, although neither nicotine nor ethanol effects persisted up to one 

month post-exposure, these drugs interacted so that the co-administration elicited an anxiogenic 

response. Since anxiety is one of the factors associated with relapse to drug use, this last result suggests 

that co-exposure is associated with a higher probability of consumption after a period of withdrawal.  

We have also identified interaction between these drugs when we evaluated memory/learning. By using 

the passive avoidance, it was shown that nicotine and ethanol co-exposure elicit worse damage than 

nicotine and ethanol when administered separately. In addition, neurotoxic effects include increased 

apoptosis in the hippocampus due to nicotine and ethanol exposure during adolescence. In this study, 

nicotine and ethanol interacted so that co-exposure elicited less severe effects. During withdrawal the 

effects were no longer of increased cell death; instead there was a reduction in cell death which suggests 

a compensatory effect. 
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Finally, considering that nicotine is a cholinergic agonist and it has been shown that ethanol interferes 

with nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs), we have investigated the effects of nicotine and/or 

ethanol adolescent exposure in the cholinergic system. By the end of exposure, a more pronounced 

upregulation of nAChRs was identified in the cerebral cortex and midbrain due to co-exposure when 

compared to nicotine or ethanol exposure. Upregulation due to co-exposure was maintained even a few 

days post-exposure. The expression of the presynaptic choline transporter was reduced in mice 

previously exposed to ethanol and to nicorine+ethanol. This reduction was identified a few days post-

exposure and persisted until adulthood. 

The present study provides experimental evidence that nicotine and ethanol during adolescence interact 

resulting in behavioral, morphological and biochemical alterations during exposure and withdrawal 
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Papel do tráfego de receptores AMPA em resposta à recompensa natural 
 

A role for AMPA receptor trafficking in natural reward responses 
 

David S. Tukey (PhD) 
New York University – NYU 

david.tukey@nyumc.org 
 

Resumo 

Adaptações no circuito de recompensa do cérebro causadas por drogas de abuso têm sido bem estudadas, 

mas os efeitos da recompensa natural e diária em neurônios não são bem caracterizados. O entendimento 

dos mecanismos bioquímicos pelos quais as recompensas naturais modificam respostas comportamentais 

fornece um discernimento entre a tomada decisão e a motivação. Neste contexto nós investigamos os 

efeitos do consumo repetido sacarose no comportamento motor e em neurônios do nucleus accumbens 

(NA), um componente importante dos circuitos de recompensa do cérebro. O consumo repetido de 

sacarose levou a uma sensibilização transitória da resposta motora imediatamente após o consumo. A 

hiper atividade foi correlacionada ao aumento da expressão de receptores de glutamato do tipo AMPA 

contendo a subunidade GluR1 (CPARs) em compartimentos pós sinápticos de neurônios do NA. Através 

de microscopia eletrônica e de experimentos bioquímicos, nós determinamos os mecanismos bioquímicos 

induzidos pelo consumo de sacarose que levam a expressão sináptica dos CPARs. O bloqueio dos CPARs 

preveniu a hiper atividade após o consumo de sacarose. Esses experimentos fornecem a primeira 

explicação para a resposta comportamental induzida pela recompensa natural, e a compreensão do 

mecanismo de sinalização que diferencia o comportamento motivado da patologia do vício.  

 

Abstract 

Adaptations in brain reward circuits caused by drugs of abuse have been well studied, but the effects of 

natural, everyday rewards on neurons are not well characterized. Understanding the biochemical 

mechanisms by which natural rewards modify behavioral outputs provides insight into decision making 

and motivation. In this context, we have investigated the effects of repeated sucrose consumption on 

motor behavior and on neurons of the nucleus accumbens (NA), an important component of brain reward 

circuits. Repeated sucrose consumption led to transiently sensitized locomotor responses immediately 

after sucrose consumption. This hyperactivity correlated with increased expression of GluR1-containing 

AMPA-type glutamate receptors (CPARs) in postsynaptic compartments of NA neurons and potentiation 

of synapses onto NA neurons. Using electron microscopic and biochemical assays we determined 

biochemical mechanisms induced by sucrose consumption that lead to synaptic expression of CPARs. 

Importantly, blockade of CPARs prevented hyperactivity after sucrose. These experiments provide the 
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first mechanistic explanation of behavioral responses induced by natural rewards, and provide insight 

into the signaling mechanisms that differentiate motivated behavior from addiction pathologies. 
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