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Resumo 

 

A expressão de uma memória já consolidada pode levar à ocorrência de dois processos 

opostos, que requerem a síntese de novo de proteínas nas mesmas áreas do cérebro: a extinção 

e a reconsolidação. A extinção debilita a expressão da memória original, enquanto que a 

reconsolidação permite a incorporação de nova informação a ela. Apesar do conhecimento 

acerca da extinção e reconsolidação ter se aprofundado nos últimos anos, a existência de uma 

possível interação entre ambos os processos ainda é controversa. Devido à relevância clínica 

que o bloqueio da reconsolidação e o fortalecimento da extinção podem ter, decidimos 

analisar o efeito da administração intra-hipocampal de um inibidor de síntese protéica após a 

reativação da memória de extinção, usando para tal a tarefa comportamental da Esquiva 

Inibitória (EI). O aparato utilizado na tarefa de EI consiste em uma caixa nas dimensões 50 x 

25 x 25 cm (L x A x C), com uma plataforma do lado esquerdo, e barras metálicas que 

constituem o assoalho da caixa e podem conduzir corrente elétricas. Durante a sessão de 

treino os animais (Ratos Wistar machos de 3 meses de idade) foram colocado na plataforma, 

quando o animal desceu da plataforma para explorar o restante da caixa de treino e, no 

momento em que colocou suas quatro patas sobre a grade, ele recebeu um choque elétrico (0,4 

mA por 2 s). Para extinguir a memória de esquiva, os animais foram submetidos a uma sessão 

diária de evocação não reforçada durante 5 dias consecutivos. Para isto os animais foram 

colocados na plataforma da caixa de treino, quando eles desceram da mesma não receberam o 

choque e foi permitido explorar a caixa de treino durante 30 segundos. Nossos resultados 

mostram que a memória de extinção perdura por até 14 dias, demonstrando que a não sofre 

recuperação espontânea. Além disso, nossos resultados mostram que a infusão de anisomicina 

(inibidor de síntese proteica) logo após a reativação da memória de extinção afeta a 
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persistência da mesma com o reaparecimento da memória original. Além disso, mostramos 

que a infusão de anisomicina quando dada na ausência de um estimulo comportamental 

relevante não afeta a memória de extinção. Os resultados sugerem que, a inibição da síntese 

proteica após a reativação da memória de extinção prejudica a retenção da mesma, não por 

apagar o traço extinto, mas sim, por inibir um processo dependente de síntese de proteínas 

iniciado no momento da evocação dessa memória. 


