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atos têm sido estudados intensamente - o que 
nos permite usá-los como modelo para conhecer 
a influência de hormônios, medicamentos , da 
idade e inúmeras outras variáveis, inclusive sobre 

atuação sexual. Depois de décadas de pesquisa, sabemos 
que esses animais têm comportamentos bastante previsíveis 
na " in t imidade" . 

Acontece mais ou menos assim: o rato cumpr imenta a 
fêmea cheirando-a. Se ele parecer distraído, ela pode chamar 
sua atenção correndo pela gaiola ou utilizar sua arma de 
sedução mais poderosa: balançar as orelhas, que parecem 
pequenas hélices de helicóptero. Também é necessário usar 
o olfato. A rata é sexualmente receptiva apenas pelo período 
aproximado de 12 a 20 horas de seu ciclo, que dura de quatro 
a cinco dias. É apenas nesse tempo, depois da ovulação, que 
ela acasala. De fato, se um macho se aproxima dela fora do 
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período do cio, é bem capaz de levar um chute. 
Sem ter uma mensagem para acessar essas in
formações, os roedores confiam em seu sistema 
olfativo para determinar se a fêmea está "no 
c l ima" . Se estiver, ela corresponde à iniciativa 
do macho assumindo uma postura conhecida 
como lordose, caracterizada pelo dorso arque
ado e levantamento da cauda. 

Durante uma série de movimentos iniciais, 
o rato monta na fêmea para tentar penetrá-la. 
Quando tem sucesso, a ação - chamada de 
intromissão pelos cientistas - dura cerca 200 
mil issegundos e se repete 8 a 12 vezes. Mas só 
na última ele f inalmente ejacula. Nesse momen
to "romântico", o macho costuma "cantar". Na 
verdade, durante o ato, o animal apresenta uma 
vocalização ultrassônica especial que anuncia 
cada fase de seu desempenho sexual. 

Atualmente sabemos que, na verdade, são as 
ratas fêmeas que dão o t empo das montagens 
e intromissões, e não os machos, como se su
punha. Mesmo que eles prefiram intromissões 
e ejaculações rápidas, as fêmeas necessitam de 
intervalos mais longos para garantir a fertiliza
ção e a gravidez. O r i tmo ideal se torna aparente 
quando o rato é mant ido preso em uma gaiola e 
a cópula depende dos avanços da fêmea. 

Após a intensa sequência, com duração de uns 
dez minutos, em média, costuma haver pausa de 
cerca de cinco minutos até que o ritual recomece. 
Depois do repouso, o casal repete a dança repro
dutiva cinco ou mais vezes. Durante essa mara
tona, no entanto, principalmente os machos vão 
se cansando e o tempo entre uma ejaculação e a 

próxima intromissão (conhecido como intervalo 
pós-ejaculatório) fica cada vez maior. 

Mas se uma nova fêmea é colocada na gaio
la, mesmo que o macho se mostre exausto as 
regras mudam imediatamente. Com uma rata 
diferente na área, uma sequência tota lmente 
nova começa com o " cumpr imento olfat ivo". 
O c o m p o r t a m e n t o fo rnece evidências de 
que, para eles, um pouco de variedade tende 
a apimentar a relação. E há quem argumente 
que entre humanos essa prerrogativa não seja 
necessariamente masculina. 

Diz a lenda que este c o m p o r t a m e n t o , 
chamado efeito Coolidge, tem um homônimo 
bastante singular. Segundo a história, o presi
dente Calvin Coolidge foi visitar uma fazenda 
de criação de galinhas, em companhia de sua 
mulher, Grace, durante a campanha de reeleição 
em 1924. Quando a sra. Coolidge notou o vigor 
sexual de um galo, perguntou ao guia turístico 
quantos encontros sexuais o animal mantinha 
por dia. Ao descobrir que o número era bastante 
a l t o - e m torno de 20-e la ficou visivelmente im 
pressionada e pediu ao guia que mencionasse a 
interessante informação ao seu marido. Quando 
o presidente ouviu a estatística, perguntou se 
os encontros foram com a mesma fêmea e o 
rapaz esclareceu que aconteceram com uma 
galinha diferente a cada vez. O presidente, en
tão, pediu que o guia transmitisse esse detalhe 
à sra. Coolidge. 

HORA DO FLERTE 
Ao longo de mui tos anos, diversos estudos 
sobre o comportamento sexual de ratos têm 
lançado luz sobre os efeitos de di ferentes 
hormônios em vários aspectos do processo 
de reprodução. Em todo o mundo, pacientes 
que u t i l i zam técnicas de fer t i l idade têm se 
benefic iado do t raba lho em endocr ino log ia 
reprodut i va , c o m pione i ra contribuição de 
roedores. Também podemos aprender algo com 
os ratos a respeito das potenciais perturbações 
de certas drogas ou aprimorar condições am
bientais em relação a respostas sexuais. Em 
um estudo recente, neurocientistas italianos 
estudaram os efeitos de festas "raves" sobre o 
comportamento sexual em seres humanos. Os 
pesquisadores aplicaram M D M A (ecstasy) em 
ratos, deixando-os em um local com música 
mui to alta por um período específico. Eles des
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cobriram que a droga supr imiu o vigor sexual 
dos ratos machos, mas surpreendentemente, 
a música alta atenuou ligeiramente os efeitos 
negativos da droga, embora não para os níveis 
da linha de base. Os dados do estudo sugerem 
que essas festas que duram a noite toda têm 
impacto negativo sobre respostas sexuais. 

O cineasta Woody Allen é autor da famosa 
declaração de que o cérebro é seu segundo 
órgão favorito. Mas a verdade é que o cérebro 
é tão essencial para o comportamento sexual 
quanto os órgãos reprodutivos. Os hormônios 
envolvidos na reprodução, como estrogênio, 
progesterona, testosterona e prolactina, acio
nam os gat i lhos neurais apropr iados para 
eliciar respostas reprodutivas. Nos roedores, 
se os hormônios são removidos também o 
comportamento é anulado - suas respostas se
xuais são consideradas hormonodependentes. 
Essas substâncias exercem efeitos ao entrar no 
cérebro através de um sistema de segurança, 
a barreira hematoencefálica, e ativam regiões 
responsáveis por comportamentos relaciona
dos à reprodução. 
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feeding (alimentação), fleeing (fuga), fighting 
(luta) e fucking (neste caso, acasalamento). 
Dentro dessa estrutura há grupos semelhantes 
de células nervosas com funções específicas. O 
núcleo hipotalâmico ventromedial, por exem
plo, está int imamente envolvido com a lordose 
exibida pela fêmea. Se essa área do cérebro é 
removida a rata já não terá a postura necessá
ria para iniciar o ato sexual. Por outro lado, se 
o hormônio reprodutivo progesterona passa 
por essa região, provoca o comportamento de 
flerte na fêmea - pulos, movimentos rápidos e 
balanço das orelhas. Juntamente com outras 
áreas do cérebro, o hipotálamo ventromedial 
controla também a sensação de saciedade, nos 
informando quando estamos satisfeitos. Talvez 
o cérebro feminino perceba pouca diferença en
tre sexo e comida, o que pode explicar por que 
o chocolate é um dos produtos mais oferecidos 
quando o objetivo é agradar à mulher amada -
ou, pelo menos, desejada. 

A dopamina, envolvida na recompensa neu-
roquímica do cérebro, e o núcleo accumbens, 
ligado à sensação de prazer, estão envolvidos 
na resposta para a cópula. Se houver a lgum 
problema nessa área, as fêmeas rejeitam os 
machos mais frequentemente do que quando 
têm um circuito de recompensa intacto. Um 
interessante estudo realizado na década de 70 
fornece uma forte evidência da intensidade da 
motivação da fêmea para encontros sexuais. Os 

pesquisadores descobriram que, para ter aces
so a um macho, as ratas corriam até por uma 
cerca eletrificada - mais uma descoberta que 
contraria a crença de que elas desempenham 
papel passivo na cópula. 

Outra parte do hipotálamo, a área pré-óptica 
medial , contr ibu i para a resposta sexual em 
ratos machos, assim como a amígdala, que par
ticipa do processo de regulação emocional . Em 
um experimento, o neurocientista Barry Everitt 
e seus colegas, da Universidade de Cambridge, 
treinaram ratos machos para pressionar uma 
barra e ter acesso a uma fêmea sexualmente 
receptiva. Depois que os an ima is machos 
aprenderam a tarefa, os cientistas interferiram 
no funcionamento da área medial pré-óptica e 
devolveram os animais à "câmara de sexo". Os 
ratos com lesão cerebral continuaram a pressio
nar a barra e ter acesso às fêmeas, sugerindo 
que ainda as queriam. Mas, quando uma fêmea 
se aproximava, eles não conseguiam copular. 
No entanto, após terem a amígdala danificada, 
ocorreu o contrário: os machos não mais pres
sionaram a barra para ter acesso às ratas - o 
desejo se foi -, mas, se uma fêmea era apresen
tada, eles tentavam copular novamente. Everitt 
e sua equipe concluíram que desejo sexual é 
dissociado do desempenho. 

O circuito de recompensa cerebral também 
está envolvido no compor tamento sexual de 
machos . Os pesquisadores a d m i n i s t r a r a m 
anfetamina - uma droga que aumenta a dopa
mina - no centro de prazer do cérebro de ratos 
machos com a amígdala lesionada e os roedores 
voltaram a pressionar a barra para ter acesso 
às fêmeas, o que indica que o incremento no 
centro de recompensa compensou a falta da 
função da amígdala. A dopamina no centro de 
prazer do cérebro dos ratos também aumenta 
naturalmente depois de eles visualizarem uma 
fêmea receptiva. 

MAIS VIGOR, MAIS INTELIGÊNCIA? 
É evidente que o cérebro deflagra a prática sexual 
-e encontra formas de aprimorá-la. Um estudo 
fascinante realizado por Elizabeth Gould e seus 
colegas na Universidade de Princeton, incluin
do uma de minhas ex-alunas, Erica R. Glasper, 
sugere que o inverso também é verdadeiro. Ou 
seja: o comportamento sexual pode influenciar 
o cérebro, a ponto de fazê-lo aumentar de tama
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nho. O trabalho da pesquisadora, amplamente 
conhecido no meio científico, confirma que o cé
rebro de mamíferos produz novos neurônios ao 
longo da vida. Este processo, chamado neuro-
gênese, tem sido bastante estudado com ratos. 
Condições médicas associadas a hormônios 
do estresse estão geralmente ligadas a baixos 
níveis de neurogênese. Elizabeth se perguntou 
se um comportamento que pode ser descrito 
como estressante e gratificante - ou seja, sexo 
-favoreceria a neurogênese. 

Para testar a hipótese, ela expôs machos 
a fêmeas receptivas (com experiência sexual) 
e out ros ratos, sem a mesma característica, 
a 14 dias de sexo. Os animais de ambos os 
grupos receberam bromodeox iu r id ina , uma 
substância incorporada ao D N A durante a 
divisão celular, deixando uma marca fisiológica 
nas células recentemente geradas no cérebro; 
a técnica é útil para discernir quando novas cé
lulas cerebrais nascem. Os cientistas também 
med i ram hormônios relacionais ao estresse e 
avaliaram o compor tamento de ansiedade em 
ratos que receberam a terapia sexual. Eles des
cobr i ram que o cérebro dos ratos que t iveram 
experiência sexual most rou maior taxa de neu
rogênese no h ipocampo, uma área do cérebro 
envolvida na aprendizagem, na memória e no 
processamento emociona l . 

Somente a experiência sexual excessiva 
foi considerada estressante para os animais. 
O grupo que teve contato crônico com sexo 

não d e m o n s t r o u hormônios re lac ionados 
ao estresse e teve diminuição da ansiedade, 
conforme indicou um teste comportamenta l . 
Os pesquisadores também descobriram que, 
como benefício adicional, as células cerebrais 
dos animais do grupo de "sexo crônico" exi
biram maior crescimento de ligações neurais 
e dendr i tos . Mesmo que o c o mpo r t amen t o 
sexual seja estressante, pelo menos no início, 
os aspectos gratificantes da prática parecem 
levar à neurogênese e conexões mais sofisti 
cadas entre neurônios envolvidos na memória 
e aprendizagem. O estudo sugere que o sexo 
ajuda a tornar os cérebros mais complexos. E 
melhor: ainda pode ser prazeroso, tanto para 
ratos quanto para humanos. 

ENCONTRODERATOS.COM 
Ratas não são atraídas por grandes músculos, 
olhos sedutores ou uma grande conta bancária. 
Ainda assim, a literatura científica sugere que 
roedores usam técnicas de tr iagem sofisticadas 
para escolher seus parceiros. Se uma fêmea pu
desse escrever sobre o que procura num site de 
relacionamentos talvez fosse algo assim: "Bus
co macho jovem e saudável que resida, pelo 
menos, a sete quarteirões de distância e que não 
tenha medo de deixar que a garota dê o r i tmo 
para os encontros românticos. A cor da pelagem 
não importa, mas sim um sistema imunológico 
diversificado-é essencial que seus genes sejam 
bem diferentes dos meus para garantir a saúde 
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de nossos f i lhos. Para m i m , família vem em 
primeiro lugar, mas sei que o cérebro dos ratos 
machos não é necessariamente ligado a inte
rações sociais sofisticadas necessárias para a 
paternidade. Se estiver interessado me encontre 
no beco. Eu só tenho cinco horas neste ciclo!". 

A maioria dos pesquisadores observa pouco 
a tr iagem feita por ratas antes de consumarem 
suas relações, mas a verdade é que, pelo me
nos para as fêmeas, o romance é importante . 
O pesquisador Gregory Glass, especialista em 
doenças infecciosas da Escola de Saúde Pública 
johns Hopkins , tem acompanhado travessias 
de ratas para encontrar seus companheiros . 
Testes de DNA sugerem que fêmeas viajam 
longas distâncias - até sete quadras na cidade 
de Baltimore, por exemplo - mesmo quando 
há machos disponíveis em seu bairro. Por que 
ir tão longe? Os cientistas ainda precisam en
contrar as respostas, mas supõem que o fato 

esteja relacionado à t r i agem genética, 
garant ida pelo impres s i onan t e 

sistema olfativo dos roedores. 
Os especialistas acredi

tam que as proteínas pro
duz idas por um c o m 

ponente do modelo 

genético imunológico tenha odor dist into. Esta 
parte do sistema i m u n e - o complexo principal 
de histocompatibi l idade (MHC) -é constituída 
por um aglomerado de genes que codif icam 
proteínas que fornecem informações sobre a 
capacidade do sistema imunológico de comba
ter agentes patogênicos. Quanto mais diverso 
f o r o M H C de um animal , melhor equipado ele 
será para responder ao con junto diversif icado 
de desafios imunológicos durante da vida. Em 
termos mais s imples: há um grande número 
de d i ferentes germes no amb i en t e de um 
animal ; ratos com um "k i t imunológico" mais 
diversificado têm maior vantagem adaptativa. 

Assim, uma rata fêmea tem mais propen
são de escolher um companheiro cujo M H C é 
diferente do seu para que seus filhos estejam 
bem armados contra ataques imunológicos. 
Portanto, machos com odores e MHC diferentes 
chamam maior atenção de fêmeas e, prova
velmente, podem atraí-las para longe de suas 
casas. Quando camundongos fêmeas podem 
escolher seus próprios companheiros em habi
tat seminatural, os MHCs de sua prole são mais 
diversificados do que os de descendentes que 
resultam de cruzamentos em laboratório com 
machos atribuídos. Sem a ajuda de conselheiros 
genéticos, ratas verificam os perfis imunológi
cos de seus companheiros, o que leva a maior 
chance de sobrevivência de sua prole. 

Você pode estar pensando que não há como 
seres h u m a n o s usarem essa estratégia de 
rastreamento genético. Mas não é bem assim. 
Estudos smelly t-shirt (camiseta com odor) suge
rem que mulheres preferem o cheiro de homens 
menos est re i tamente relacionados a elas e 
com perfis M H C mais diversos. Recentemen
te, pesquisadores da Universidade de Oxford 
compararam os MHCs de casais selecionados 
aleatoriamente e descobriram que a maioria era 
M H C dissimilar. Ou seja: humanos também 
usam o MHC na hora de escolher um parceiro, 
mesmo que este comportamento certamente 
não seja consciente. 

O estado geral de saúde do indivíduo t am
bém pode influenciar possíveis interessados. 
A bióloga Sabra L. Klein, pesquisadora da Uni 
versidade Johns Hopkins, desenvolveu extensa 
investigação sobre o que desperta interesse em 
roedores em relação a potenciais parceiros. Ela 
e o neurocientista Randy J. Nelson, da Universi-
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dade do Estado de Ohio, manipularam o estado 
de saúde de ratos machos de duas espécies de 
ratazana: monogâmicos e polígamos. Depois, 
os cientistas projetaram uma espécie de des
pedida de solteira, na qual fêmeas de ambas 
as espécies foram observadas. Elas t iveram a 
oportunidade de escolher entre dois machos: 
um doente, com LPS (endotoxina bacteriana), 
e out ro saudável. Conf i rmando as expectativas 
dos c ient is tas , as ratazanas monogâmicas 
fêmeas prestaram mais atenção ao macho 
saudável. No caso das ratazanas polígamas o 
estado de saúde do pretendente não inf luen
ciou as escolhas. 

POÇÃO DO AMOR 
Entre ratazanas da pradaria, uma vez formado o 
vínculo, o casal permanece junto para o resto da 
vida e mesmo depois que um morre o parceiro 
raramente estabelece laço com novo par. "Até 
que a morte nos separe" é levado a sério por 
estes animais. 

Na Univers idade de I l l inois em Urbana-
Champa ign , a neuroc ient is ta C. Sue Cárter 
investigou a base neuroquímica da união de 
longo prazo entre ratazanas da pradaria. Ela 
e seus colegas administraram dois neuropep-
tídeos, oxitocina e vasopressina em ratazanas 
machos e fêmeas. Conhecida por seu papel na 
lactação e no parto, a oxitocina está envolvida 
também em respostas sociais positivas; a va

sopressina regula funções fisiológicas como 
a retenção de líquidos e respostas sociais. Os 
cientistas descobriram que esses neuropeptí-
deos facil itaram a formação de vínculos entre 
machos e fêmeas. Isto é, se uma fêmea puder 
escolherentre um parceiro familiar e um animal 
estranho, os neuropeptídeos levam a ratazana 
da pradaria a passar mais tempo com o parceiro 
conhecido. Quando os neuropeptídeos foram 
quimicamente bloqueados, não foi observada 
preferência prévia para parceiros. 

O grupo de Larry J. Young, da Escola de 
Medic ina da Univers idade Emory, também 
acompanhou o padrão de receptores de oxi 
tocina em ratos silvestres do sexo femin ino. A 
equipe identif icou altos níveis desses recepto
res em torno do núcleo accumbens e do córtex 
pré-frontal, uma área responsável por funções 
cognitivas. Além disso, a dopamina facilita a 
ligação amorosa entre ratazanas da pradaria 
de ambos os sexos. A pesquisa sobre Romeus 
e Julietas roedores revela a receita para um 
coquetel romântico: oxitocina e vasopressina 
combinadas com uma pitada de dopamina . 
Naturalmente, o processo é delicado e com
plexo - e a poção do amor está mu i to longe de 
poder, um dia, ser comercializada. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 241, p. 40-47, fev. 2013.




