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1. RESUMO 
Introdução: A extinção da memória ,último estágio desta, está intimamente 

relacionada ao apagamento de respostas à um estimulo. Sabe-se que o medo 

pode-se recuperar se sua memória de extinção( de proteção) seja fraca em 

relação a memória original. Trabalhos mostram a atividade física em roedores 

com melhora na neurogênese e expressão intensificada de proteínas 

essenciais para o estabelecimento da memória. Objetivo: Investigar se a 

atividade física do treino de nado forçado altera a extinção da memória ao 

medo. Metodologia: Foram utilizados 32 ratos machos, da linhagem Wistar, 

com idade entre 60 e 90 dias, provenientes do biotério da Faculdade de 

Medicina de Itajubá. Foi utilizado 4 grupos de animais; ativos e sedentários 

COND, e ativos e sedentários NAIVE, que passaram pela adaptação nado 

forçado, treino nado forçado, habituação, treino aversivo som/choque, teste de 

extinção. Resultados preliminares: Durante a sessão de teste a extinção no 

primeiro dia, a análise estatística não revelou diferenças significativas entre os 

grupos COND(p > 0,05; F3.31 = 1,71; P = 0,4901). Os dados do 5º dia ainda 

estão sob análise. Palavras-chave: memória, atividade física, extinção ao 

medo. 

 
2. INTRODUÇÃO: Experiências vivenciadas desencadeiam alterações 

comportamentais, celulares e moleculares no sistema nervoso central (SNC), 

resultando na formação da memória[1].	  A extinção da memória é o último 

estágio da memória, em que ela para de ser expressada como uma 

resposta.Uma das razões para o medo recuperar é que a memória de extinção 

pode ser instável e fraca em comparação com a memória original do 

medo[2].Estudos com roedores demonstraram que animais que se exercitam 

apresentam melhor da neurogênese e expressão de BDNF(proteína 

fundamental para a formação da memória no hipocampo)[3].Diante disso, 

temos o seguinte objetivo: 

 
3. OBJETIVO: Investigar se a atividade física de nado forçado altera a extinção 

a memória ao medo.  

 



4. METODOLOGIA: Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos de 

8 ratos (n = 8).sedentário NAIVE    (n= 8). Ratos não exercitados ao nado 

forçado  não condicionados ao treino aversivo e não testados ao contexto 28 

dias após o condicionamento, apenas adaptados à manipulação e pesagem; 

ativo  NAIVE  (n= 8). Ratos exercitados com nado forçado,  não condicionados 

e não testados ao contexto 28 dias após o condicionamento, apenas adaptados 

à manipulação e pesagem; sedentário COND(n= 8). Ratos não exercitados 

com nado forçado, passarão pelo condicionamento do medo e testados ao 

contexto 28 dias após o condicionamento; ativo COND  (n= 8)- Ratos 

exercitados com nado forçado, passarão pelo condicionamento do medo e 

testados ao contexto 28 dias após o condicionamento; 
5. DESENVOLVIMENTO: Treino Nado Forçado: O treino de nado forçado 

teve início vinte e quatro horas após o último dia de adaptação ao nado. 

Durante as três primeiras semanas os animais dos grupos Ativo COND  e Ativo 

NAIVE realizaram sessões diárias de 30 min, sem acréscimo de carga, 5 vezes 

por semana e 40 min nas 3 últimas semanas.  Os ratos dos grupos sedentário 

COND e sedentário NAIVE não passaram pelo procedimento do nado, foram 

colocados no recipiente do nado, com água na altura de 5cm, durante 30 

minutos por dia, 5 vezes por semana nas 3 primeiras semanas e 40 min nas 3 

últimas semanas.  Treino aversivo som/choque: 24 horas após o fim das 

sessões de habituação, os ratos ativos e sedentários COND passaram pelo 

treino de condicionamento aversivo. Foram colocados por 8 min em uma 

câmara específica (medidas 33X40X36, iluminação vermelha, piso e laterais 

metálicos). No 3º, 4º e 5º minuto receberam o choque (pelo choque: 0,6mA em 

0,5s). Teste de extinção: O teste da extinção da memória ocorreu 28 dias 

após o treino, durante 5 dias consecutivos. Todos os animais foram submetidos 

por 10 minutos na mesma câmara do treino. Foi utilizado o teste Tukey-Kramer 

para comparações múltiplas post hoc, quando apropriado. A significância foi 

definida quando p<0,05. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Durante o 1º dia da sessão de teste de 

extinção, os ratos destes grupos apresentaram valores percentuais para o 

comportamento de congelamento (Sedentário Cond. = 83,98%, Sedentário 

Naive = 2,75%, Treinado Cond. = 79,61% e Treinado Naive = 



1,63%).  Observa-se que no 1º dia do teste de extinção os ratos dos grupos 

condicionados ao treino aversivo: Sedentário Cond. e Treinado Cond. não 

apresentaram diferenças estatísticas entre eles (p > 0,05; F3.31 = 1,71; P = 

0,4901).  Apenas os animais dos grupos que não passaram pelo treino de 

condicionamento aversivo (Sedentário Naive, Treinado Naive) apresentaram 

menor valor percentual de congelamento, quando comparados aos ratos dos 

grupos condicionados Sedentário Cond., Treinado Cond. As análises 

com ANOVA one-way confirmaram diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos para o comportamento de congelamento (F3.31 = 286,7; p < 

0.001). 
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