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Editorial

A MEMÓRIA DO TRAUMA

Tem sido recorrente a discussão 
sobre o Transtorno do Estresse Pós-
Traumático (TEPT). É de grande 
importância nesse momento ter 
conhecimento do distúrbio para que ele seja 
reconhecido e diagnosticado bem como 
sobre os seus determinantes biológicos. 
Uma das abordagens sobre o tema baseia-
se no fato de que o estresse intenso altera 
a atividade neural da substância cinzenta 
periquedutal (SCPd-uma das principais 
estruturas do sistema neural de medo/
aversão localizada no tronco encefálico), 
uma vez que se sabe que essa área do 
cérebro participa predominantemente 
do processamento do 
componente emocional-
cognitivo de estímulos 
aversivos intensos que põem 
em risco a sobrevivência do 
indivíduo. Tem-se proposto 
que diferentes mecanismos 
são ativados quando essa 
estimulação aversiva ocorre 
na SCPd. Há uma ativação concomitante 
de mecanismos neurais mais caudais do 
encéfalo responsáveis pela produção da 
reação de defesa (fuga, luta e respostas 
autonômicas como aumento da pressão 
arterial, da frequência cardíaca, respiração 
ofegante) que conhecemos bem quando 
nos deparamos com um perigo iminente, 
como também há o recrutamento de 
circuitos neurais ascendentes responsáveis 
pelo processamento límbico da ameaça à 
nossa vida. Neste último caso, entra em 
cena um tipo de medo incondicionado 
associado à ativação de circuitos neurais 
que ligam a SCPd a estruturas encefálicas 
mais rostrais. Este último componente 
pode estar relacionado ao fato de que a 
SCPd integra informações sensoriais que 
permitem o reconhecimento de estímulos 
ameaçadores por estuturas superiores. De 
fato, tem sido proposto que após o trauma 
o indivíduo entra em um estado mental 
(congelamento em animais de laboratório) 
que reflete o processo de obtenção de 
informações aversivas do ambiente, o que 
é provavelmente retransmitido através 
do núcleo laterodorsal do tálamo para 
estruturas cerebrais superiores. A amígdala 
pode ser o relê (hub) do processo de 

informação ascendente que vai da SCPd 
para os centros prosencefálicos. Assim, 
os neurônios originários da SCPd que se 
projetam para a amígdala são ativados 
pela estimulação aversiva intensa da 
SCPd e daí outras estruturas do sistema 
límbico são recrutadas. De fato, fibras 
originárias da SCPd inervam várias 
regiões do prosencéfalo, incluindo o 
complexo amigdalóide. Daí, há conexões 
neurais para o hipocampo e o córtex pré-
frontal. O estresse que permancece após 
o término da estimulação aversiva reflete 
a ativação de neurônios responsáveis 
pela transferência de informação 
aversiva associada ao estímulo nocivo, 
traumático. Após a transferência das 

informações e armazenamento 
das informações sobre o trauma 
pacientes com TEPT exibem 
uma resposta robusta de medo 
condicionado ao estímulo 
condicionado (ambiente, 
situação ou aglomeramento de 
pessoas simulando o evento 
traumático). Em humanos, o 

TEPT pode ser mais representativo da 
patologia de processamento de contexto, 
dado que as principais características do 
TEPT envolvem pensamentos intrusivos, 
memórias e percepções (flashbacks) que 
são vivenciadas fora do contexto atual 
- como se a pessoa estivesse revivendo 
o evento traumático. Assim, respostas 
comportamentais inflexíveis, rígidas 
e inapropriadas são frequentemente 
associadas a déficits no processamento 
contextual. Déficits na extinção da 
memória do medo foram hipotetizados 
para contribuir para o TEPT. Esses déficits 
podem refletir uma perda do controle 
contextual da extinção, fazendo com que 
o medo que estava extinto se reinstale 
indevidamente em qualquer contexto. 
Atualmente, as terapias comportamentais 
baseadas na extinção procuram identificar 
esses déficits, particularmente em 
indivíduos susceptíveis com alterações 
comportamentais prévias ou com algum 
distúrbio de personalidade, como estratégia 
para tratamento do TEPT. 

INeC, 15 de outubro de 2018.

Foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2018 a XI 
Reunião Anual do INeC em conjunto com o workshop 
“Advances in Translational Neuroscience: Focus on 
Neuropsychiatric Disorders and Neurodegenerative 
Diseases” sob os auspícios da IBRO e da FAPESP. Este 
evento científico contou com 91 inscritos e teve a 
coordenação geral do nosso associado Fernando 
Padovan, jovem pesquisador da FAPESP com laboratório 
nas dependências do setor de Psicobiologia da FFCLRP. 
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