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Resumo 

 

A extinção foi descoberta por Pavlov (1927), e consiste na inibição da evocação de 

uma resposta aprendida pela repetição do(s) estímulo(s) que a produzem sem reforço. A 

extinção é utilizada na terapia comportamental para o tratamento de transtornos ocasionados 

pela evocação recorrente de memórias traumáticas. Um melhor entendimento sobre os 

mecanismos subjacentes a memória de extinção pode auxiliar no tratamento de pacientes que 

padecem desses transtornos. O objetivo do trabalho foi investigar as estruturas e os 

mecanismos envolvidos na extinção de memórias aversivas. 

Para isso, utilizamos ratos machos Wistar que foram submetidos a uma cirurgia 

extereotáxica para a implantação de cânulas guias na região CA1 do hipocampo dorsal, 

amígdala basolateral ou cortéx pré-frental ventro medial. As tarefas comportamentais foram: 

Esquiva Inibitória (0,5 mA por 2s; EI) ou Condicionamento Contextual ao Medo (dois 

choques; 0,5 mA por 2s; CCM). O parâmetro avaliado durante as sessões de treino, extinção e 

teste foi o tempo total de freezing para a tarefa de CCM e a latência de descida da plataforma 

para a tarefa de EI.  

No trabalho verificamos que a D-Serina (50 µg/lado), modulador positivo do receptor 

NMDA, e o SKF9188 (12.5 µg/lado), inibidor da enzima histamina metil-transferase, 

melhoram a consolidação da memória de extinção nas tarefas de esquiva inibitória e 

condicionamento contextual. Entretanto, o AP5 (5 µg/lado), antagonista do receptor NMDA, 

e a ranidina (17.5 µg/lado), antagonista do receptor histaminérgico H2 prejudicam a extinção 

em ambos os paradigmas. Indicando que os receptores glutamatérgicos, do tipo NMDA, estão 

envolvidos na consolidação da memória de extinção dos dois paradigmas utilizados, e que os 

receptores histaminérgicos H2 modulam a extinção nas três estruturas estudadas. A 
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noradrenalina (1 µg/lado), o antagonista β-adrenoreceptor, Timolol (1 µg/lado), o agonista 

dos receptores D1, SKF38393 (12.5 µg/lado) e o antagonista dos receptores D1, SCH23390 

(1.5 µg/lado) também afetam a extinção na duas tarefas, porém, seus efeitos são variados 

dependendo da tarefa e do local da infusão, sugerindo que a modulação da extinção pelos 

receptores β- e D1 são mais complexas.  

Nossos resultados mostram que a extinção de memória aversiva é modulada por vários 

sistemas importantes, como o glutamatérgico, o histaminérgico, o dopaminérgico e o 

noradrenérgico, e que esses sistemas exercem sua ação sobre diferentes regiões envolvidas na 

consolidação de memória aversiva. 

 


