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Introducao: O prejuízo cognitivo é a sequela mais frequente diagnosticada após um traumatismo cranioencefálico (TCE). Embora os
déficits de aprendizagem e memória sejam bem caracterizados em modelos animais de TCE, pouco se sabe sobre quais os tipos de
memória permanecem prejudicadas a longo prazo após uma lesão cerebral leve.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar a influência do TCE leve sobre os tipos de memórias de reconhecimento e espacial, e de
trabalho, de curta e longa duração, em ratos.

Método: Para este estudo foram utilizados ratos Wistar machos adultos (2-3 meses de idade), randomicamente divididos em três grupos:
naive, falso-operado e TCE. O TCE foi induzido pelo modelo de Lesão por Percussão de Fluido (LPF) no córtex parietal direito. Este
trabalho foi realizado usando dois grupos experimentais independentes. No primeiro conjunto de experimentos, os animais foram
avaliados no 41º dia após o TCE no aparato Y-maze para a avaliação da memória espacial de curta duração. Do 52º ao 55º dia os
mesmos ratos foram expostos ao labirinto aquático de Morris para a avaliação da memória de trabalho. No segundo conjunto
experimental, o teste de reconhecimento de objeto foi conduzido entre 53º ao 55º dia após o TCE para a avaliação da memória de longa
duração. Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Santa Catarina
(número 2712080317).

Resultados: As análises estatísticas mostraram que não houve diferença significativa na memória espacial de curta duração entre os
grupos naive, falso-operado e TCE no 41º dia após a lesão. Além disso, quase dois meses depois do impacto (52-55 dias pós-trauma),
não foram observadas alterações nas variáveis de latência para cada tentativa e nem entre as médias das latências por dia no teste de
memória de trabalho, entre os grupos experimentais. Contudo, neste mesmo período, os animais com TCE diminuíram
significativamente o índice de discriminação (memória de longa duração) durante a exposição ao objeto novo, quando comparados ao
grupo naive.

Conclusão: O presente estudo mostrou que o TCE leve causou déficit na memória de reconhecimento de longa duração sem alterar a
memória espacial de curta duração e de trabalho. Desta forma, novos estudos podem ser conduzidos a fim de inovar as estratégias
terapêuticas voltadas para o tratamento desta desordem cognitiva."
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