
Você vai se lembrar - mas por quanto tempo? 

Não nos lembramos de tudo o que acontece - o que, pensando bem, é uma bênção; lembrar 
de todos os lugares onde você já estacionou o carro seria não só inútil como um empecilho na 
hora de buscar seu carro na vaga de hoje. Da mesma forma, lembrar de todas as palavras 
ruins que todo mundo já lhe dirigiu até hoje seria um sofrimento desnecessário. É importante, 
portanto, lembrar de algumas coisas por algum tempo - mas não de todas, nem para sempre. 

E essa é uma grande questão: como o cérebro decide o que é improtante manter na memória? 

O grupo de Martin Cammarota e Iván Izquierdo, na PUC-RS, mostrou recentemente que a 
produção de proteínas necessárias ao fortalecimento das sinapses no hipocampo, necessário à 
formação de memórias duradouras, é regulado por dopamina. No cérebro, essa molécula é 
fornecida pela área tegmentar ventral (ATV), estrutura do sistema de recompensa, acionada 
toda vez que algo importante acontece - seja esse algo positivo ou negativo. Já era sabido que 
a liberação de dopamina durante e imediatamente após eventos marcantes é um fator 
determinante do tempo que a memória formada persistirá. 

O mesmo grupo agora mostra, em trabaho publicado na prestigiosa revista Science, que uma 
nova liberação de dopamina pela ATV 12 horas após um evento memorável é necessária para 
que a memória em formação se torne duradoura. Bloqueie a ação da dopamina no momento 
em que o evento memorável acontece, ou 12 horas depois, e o traço de memória desaparece 
na semana seguinte; faça o bloqueio 9 horas após o evento memorável, e a memória 
permanece intacta mesmo duas semanas mais tarde. Há algo em particular que ocorre no 
cérebro cerca de 12 horas após eventos memoráveis acontecerem para que estes deixem 
traços verdadeiramente duradouros (ou "persistentes", na terminologia da equipe). Esse algo 
agora se sabe envolver uma nova ativação do hipocampo por dopamina, o que leva à produção 
de BDNF, necessária para o fortalecimento das sinapses envolvidas. 

A ação da dopamina sobre o hipocampo 12 horas após o evento memorável não só é 
necessária como também decisiva para determinar a persistência das memórias: um evento 
pouco marcante, que seria esquecido em uma semana, pode ser experimentalmente 
transformado em memorável com uma injeção de agonista dopaminérgico diretamente no 
hipocampo 12 horas após o evento que de outra forma seria esquecido. 

Não, não dá para injetar esse agonista de dopamina, nem BDNF, diretamente em seu 
hipocampo 12 horas após você ter aprendido o que deseja lembrar permanentemente. Mas 
quem sabe fazer uma forcinha para reavivar essa memória 12 horas após o aprendizado, 
sobretudo relembrando quão importante e sinigificativo ele foi, não acabe ajudando? 
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