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RESUMO 

O envelhecimento encefálico tem sido bastante discutido atualmente, principalmente no 

que diz respeito às doenças neurodegenerativas. Alguns fatores como o exercício físico e 

suplementação com o óleo de linhaça, tem se mostrado benéficos ao sistema nervoso por 

estimularem a síntese de neurotrofinas, principalmente a Dopamina, assim como a 

plasticidade neuronal. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do exercício 

físico e do óleo de linhaça na morfofisiologia dos neurônios dopaminérgicos no complexo 

da substância negra parte compacta do rato (SNPc). Os animais foram divididos em 4 

grupos e submetidos a exercício físico e a suplementação com óleo de linhaça, sendo: 

Controle Positivo (CP); Controle Negativo (CN); Grupo suplementado com Óleo de 

Linhaça e Sedentário (OLSE) e Grupo suplementado com Óleo de Linhaça e submetido à 

exercício físico (OLEX), durante 30 dias. Após fase experimental os animais foram 

submetidos à perfusão e imunohistoquímica contra Tirosina Hidroxilase (TH) no complexo 

da Substância Negra parte compacta e assim observar a imunorreatividade da área em 

estudo. Através do presente estudo, no que diz respeito aos neurônios imunorreativos para 

TH, identificamos após análise microscópica das lâminas e análise qualitativa, uma 

alteração visível de neurônios dopaminérgicos reativos ao TH no complexo da SNpc 

quando comparados os grupos, com destaque para os grupos CP, CN e OLSE, quando 

comparados a OLEX, que apresentou menor imunorreatividade. A análise quantitativa no 

que se refere à área e perímetro revelou diferença significativa (p< 0,05) nos grupos CP e 

OLSE, já o grupo CN apresentou apenas significância em relação ao perímetro. O grupo 

OLEX não apresentou alterações significativas quanto à área e perímetro. Portanto, 

tornam-se relevantes estudos posteriores para uma melhor compreensão de dos fatores 

isolados e em conjunto na SNpc, quanto as suas subunidades, visto que nosso estudo 

revelou que essas áreas podem apresentar funcionamentos neuronais diferenciados no 

tocante à estrutura e função. 

Palavras-chave: exercício físico; óleo de linhaça; plasticidade neuronal; dopamina; 

substância negra parte compacta 



ABSTRACT 

Brain aging has been widely discussed today, especially with regard to neurodegenerative 

diseases. Some factors such as physical exercise and supplementation with flaxseed oil 

have been shown to be beneficial to the nervous system by stimulating the synthesis of 

neurotrophins, especially Dopamine, as well as neuronal plasticity. The objective of this 

study was to evaluate the influence of exercise and linseed oil on the morphophysiology of 

dopaminergic neurons in the rat compact part (SNPc) complex. The animals were divided 

in 4 groups and submitted to physical exercise and the supplementation with linseed oil, 

being: Positive Control (CP); Negative Control (CN); Group supplemented with Linseed 

and Sedentary Oil (OLSE) and Group supplemented with Flaxseed Oil and submitted to 

physical exercise (OLEX) for 30 days. After the experimental phase the animals were 

submitted to perfusion and immunohistochemistry against Tyrosine Hydroxylase (TH) in 

the Black Substance complex compact part and thus to observe the immunoreactivity of 

the study area. Through the present study, regarding the immunoreactive neurons for TH, 

we identified after microscopic analysis of the slides and qualitative analysis, a visible 

alteration of dopaminergic neurons reactive to HT in the SNpc complex when compared 

the groups, with emphasis on the CP, CN and OLSE when compared to OLEX, which 

presented lower immunoreactivity. Quantitative analysis with respect to the area and 

perimeter revealed a significant difference (p <0.05) in the CP and OLSE groups, whereas 

the CN group only showed significance in relation to the perimeter. The OLEX group did 

not present significant changes in area and perimeter. Therefore, it becomes relevant later 

studies for a better understanding of the factors isolated and together in the SNpc, as well 

as their subunits, since our study revealed that these areas can present neuronal functions 

as the structure and function, differentiated. 

Keywords: physical exercise; linseed oil; neuronal plasticity; dopamine; black substance 

compact part
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 EXERCÍCIO FÍSICO E SEUS EFEITOS NO SISTEMA NERVOSO 

 

 

Um dos fatores importantes para prevenção e tratamento de doenças 

relacionadas aos sistemas cardíaco, cerebral, metabólico e até certos tipos de câncer, é a 

atividade física regular. Tais doenças, chamadas crônicas não transmissíveis, são 

responsáveis por um percentual considerável de morte em todo o mundo, cerca de 71%, 

ocasionando em torno de 15 milhões de mortes em pessoas de faixa etária entre 30 e 70 

anos. Os dados são alarmantes e mostram que 1 em cada 5 pessoas adultas e 4 em cada 

5 na adolescência, são sedentárias. (Bastos, 2018) O recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde é um total de 150 minutos de prática de atividade física por semana, 

podendo ser de grau leve, em torno de 20 minutos por dia, ou moderada, por volta de 75 

minutos de atividades mais intensas por semana, perfazendo em média 10 minutos 

diários de atividades de maior intensidade (Ministério da Saúde - Portal da Saúde, n.d.). 

Estudos apontam os benefícios do exercício físico para a saúde do corpo em geral, 

e mesmo com tantas informações a respeito, as pesquisas relatam que alguns países 

como os Estados Unidos, têm um alto índice de adultos que não o fazem. Gerando um 

maior gasto na saúde para esses países em que predominam o estilo de vida sedentário. 

Outro dado importante, é que os estudos nessa área vêm ganhando destaque, 

principalmente os relacionados com o sistema nervoso. Visto que muitos deles estão 

associados a benefícios nesse sistema, como os relacionados à cognição (Hillman et al., 

2008). 

São inúmeros os efeitos benéficos do exercício físico para a saúde cerebral, como os 

relacionados com memória e aprendizagem, e também com a redução de perdas 

cognitivas, que vem sendo discutidos. Algumas explicações em estudos com ratos 

surgiram para exemplificar certas alterações celulares e moleculares que ocorrem 

associadas ao exercício, que podem estar implícitas com o comportamento e a cognição. 

Constatou-se que uma das melhorias cerebrais geradas pelo treinamento físico, foi a 

neurogênese, o crescimento de novos vasos sanguíneos e formação de sinapses, na região 

do hipocampo (giro dentado), influenciando também na abundância de fatores 

neurotróficos cerebrais (Hillman et al., 2008). 
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Durante o desenvolvimento e ao longo da vida, é que ocorre a neurogênese. A 

integração dessas novas células na idade adulta, é importante para a plasticidade neural, 

comportamento emocional e função cognitiva. Níveis elevados de neurogênese e a 

maturação do hipocampo ocorrem durante o período da adolescência, sendo um 

momento particularmente importante no tocante às consequências do fenômeno 

(Hueston et al., 2017). 

A neurogênese é estimulada pela atividade física regular, que também reduz o 

declínio da capacidade cognitiva e em associação com nutrição, interação social e 

treinamento cognitivo, tem efeito benéfico sobre o sistema nervoso central, capacidade 

cognitiva geral, atenção, memória e diminui a probabilidade de desenvolver demência, 

como a progressão da Doença de Alzheimer (Tivadar, 2017). Estudos recentes 

demonstraram que o exercício físico libera através dos músculos um hormônio chamado 

Irisina. Este hormônio, que é uma miocina produzida através da atividade física, 

encontra-se diminuído na Doença de Alzheimer. Percebeu-se nesse estudo que a 

produção de irisina a partir da fibronectina tipo III contendo proteína 5, a partir do 

exercício, tem efeito neuroprotetor em relação à memória e plasticidade sináptica na DA 

(Lourenco et al., 2019). 

O exercício induz mudanças cerebrais tanto a nível estrutural quanto a nível 

funcional, que geram efeitos comportamentais positivos. A plasticidade cerebral 

também sofre influência do exercício, e é uma das características mais relevantes para a 

sobrevivência animal (Kondo, 2017). Ela ocorre devido à capacidade do cérebro de 

mudar sua estrutura e função, durante fases como maturação, patologia, desafios 

ambientais e aprendizagem, sendo esse processo chamado de plasticidade cerebral 

(Lledo et al., 2006). Estudos mostram que o exercício tem efeito benéfico na função do 

cérebro, pois aumenta essa plasticidade cerebral e melhora a função da memória (Lee et 

al., 2016). 

O cérebro possui capacidade de se reorganizar e formar novas conexões neurais, 

desde o período pós-natal precoce, como também puberdade, adolescência e vida adulta, 

sendo esse processo denomidado Neuroplasticidade (Jakowec et al., 2016). O exercício 

físico também tem mostrado efeito cerebral no aumento nos fatores neurotórifcos 

derivados do cérebro, força sináptica e angiogênese, promovendo com isso, 

neuroplasticidade e neuroproteção, além de promover uma melhora no metabolismo e  

na resposta imunológica, como também estimular a neurogênese. Desta forma, a 

neuroplasticidade é influenciada diretamente pelo exercício físico, como também 

medeiada pelo Fator neutrófico derivado do Cérebro (BDNF) (Allen et al., 2015). 
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O BDNF exerce, portanto, função importante na regulação da sobrevivência, 

neuroplasticidade e desenvolvimento (Xu et al.,  2017), influenciando também o 

aumento do conteúdo neuronal de dopamina, onde modula sua liberação, com destaque 

para o BDNF, importante para a neuroplasticidade e sobrevivência dos neurônios, como 

também para memória e aprendizagem. Essa relação do BDNF e dopamina se dá através 

do receptor da quinase B, que sinaliza para os receptores pré-sinápticos de dopamina – 

3, na área tegmentar ventral (Zsuga et al., 2016). 

As alterações nas vias de sinalização do BDNF influenciam neurotrasnmissores 

como o ácido gama-aminobutírico (GABA) e glutamato. Quando deficiente, o BDNF é 

um dos importantes mecanismos subjacentes às anormalidades na plasticidade neural na 

esquizofrenia (Agrawal et al., 2017). O BDNF tem importância na mediação da 

plasticidade cerebral (Castrén et al., 2017). A liberação de BDNF no cérebro, está 

relacionado em partes ao exercício, portanto a sua diminuição, pode influenciar algumas 

doenças neurodegenerativas como a Doença de Parkinson (DP), aumentando sua 

incidência (Garcia-Ruiz and Espay, 2017). 

A DP apresenta como principal consequência a degeneração dos neurônios que 

sintetizam dopamina na via mesostriatal neuronal. Portanto, o exercício físico, afeta não 

apenas a síntese do fator neurotrófico derivado do cérebro, mas também os 

neurotrasmissores de dopamina, e a sua falta ou diminuição, causa desordem cerebral 

influenciando as manisfestações da DP (Garcia-Ruiz and Espay, 2017). 

O exercício tem mostrado um papel importante no tratamento para a DP, pela sua 

função neuroprotetora, pois aumenta a energia da mitocôndria, provoca angiogênese e 

formação de novas sinapses, como também reduz o processo inflamatório e estimula as 

defesas antioxidantes (Zigmond and Smeyne, 2014). O exercício reduz também, os 

sintomas ocasionados pela doença de Alzheimer, que é outro tipo de doença 

neurodegenerativa, como os déficits cognitivos. Assim como diminui o risco de 

desenvolver a doença, comparados aos que não praticam. E tem influência no estresse 

celular de forma benéfica (Nigam et al., 2017). 

As mudanças provocadas pelo exercício físico podem ocorrer em nível molecular, 

nas conexões cerebrais e de circuito, incluindo alguns componentes que serão essenciais 

para a neuroplasticidade, como a neurotransmissão, novas sinapses e a neurogênese. 

(Petzinger et al., 2015), corroborando com estudo citado anteriormente, que discorre 

sobre a influência do exercício na neuroplasticidade, sinapse e neurogênese (Allen et al., 

2015). 
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1.2 DOPAMINA 

 
 

A Dopamina (DA) faz parte do grupo das catecolaminas e é sintetizada a partir da 

tirosina. A tirosina é convertida em L-DOPA pela ação da enzima tirosina hidroxilase, e 

em seguida, L-DOPA é convertida em DOPAMINA pela ação da enzima dopa-

descaboxilase. Esse neurotransmissor também é precursor de adrenalina e 

noradrenalina, pela ação da enzima dopamina-beta- hidroxilase (Cavalcanti, 2015). Esse 

processo pode ser observado através da  figura 1: 

 

 
 

 

Figura 1. Neurotransmissão dopaminérgica (Standaert and Galanter, 2009) 

 

 

A (DA) é produzida basicamente no sistema nervoso central (SNC) em sua região central. 

Dentre os 10 núcleos encefálicos descritos em estudos, os de A8 – A10 especificamente, sendo 

A8 – Zona retrorubral; A9 – Substância negra parte compacta; A10 – Área tegmentar ventral. 

Eles estão distribuídos na região ventral do mesencéfalo. Conforme a figura 2. Essas áreas 

apresentam um percentual de 75% de todos os neurônios dopaminérgicos (Cavalcanti, 2015). 
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Figura 2. Núcleos Dopaminérgicos: a) encéfalo humano b) roedor (Björklund and Dunnett, 2007) 

 

 

O neurotransmissor DA desempenha importante papel nas conexões sinápticas no 

cérebro, onde se forma uma rede neuronal através dessas conexões. A DA transmite 

excitação e inibição a outros neurônios através dessas sinapses (Kobayashi et al., 2017a). 

Tem seus efeitos mediados por receptores ligados à proteína G. Esses receptores são 

divididos em duas subclasses: receptores D1R (D1 e D5) e D2R (D2, D3 e D4). Os do 

tipo D1R são ligados a proteínas Gs/olf estimulando enzimas como a adenilato ciclase 

(AC), que sintetiza monofosfato de adenosina cíclico (cAMP ou AMPc) a partir de 

adenosina trifosfato (ATP). Os receptores D1R também realizam a modulação de vários 

canais iônicos. Já os do tipo D2R são aclopados a proteínas Gi/o e estimulam a processo 

inibitório das vias que dependem das enzimas proteína Kinase A (PKA) e adenilato 

ciclase, ativam canais de potássio e fecham canais de cálcio (Ledonne and Mercuri, 

2017). A figura 3 ilustra o mecanismo de ação de receptores dopaminérgicos D1R e D2R. 
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Figura 3. Receptores Dopaminérgicos (Ledonne and Mercuri, 2017). 

 

 

O neurotransmissor DA medeia funções cerebrais fisiológicas de extrema 

importância, a partir das vias dopaminérgicas, como movimento, capacidade cognitiva e 

recompensa. A partir dessas vias, são originados dois núcleos principais, localizados na 

região do mesencéfalo: área tegmentar ventral (VTA) e substância negra parte compacta 

(SNpc). A VTA projeta-se para as vias mesolímbicas em áreas como hipocampo, núcleo 

accumbens e amígdala, como para vias mesocorticais. Já a SNpc, área de enfoque nesse 

estudo, é projetada especialmente para a região do estriado dorsal, compondo a via 

nigrostriatal. Essas vias estão envolvidas com funções particulares. A figura 4 

demonstra os núcleos centrais de dopamina e suas projeções, permitindo uma melhor 

compreensão. Os primeiros estudos relatam que a via nigrostriatal estaria envolvida 

basicamente na locomoção, porém estudos mais atuais, enfocam também o papel dessa 

via em distúrbios psiquiátricos como a esquizofrenia (Weinstein et al., 2017), assim 

como na cognição, (Haber, 2014), e ainda na aversão, recompensa e desejo, (Wise, 

2009). 
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Figura 4 Núcleos Centrais de Dopamina (Standaert and Galanter, 2009) 

 

 

 
Alguns estudos têm demonstrado a relação da DA com o exercício. Relatando que 

o aumento da neurotransmissão de dopamina induzida pelo exercício, em conjunto com 

o aumento da expressão do receptor de dopamina D2, pode contribuir com a 

neuroplasticidade na melhora do comportamento motor causado pelo exercício. 

Discorrem ainda, que exercícios como a corrida na esteira, tem uma maior influência na 

neurotransmissão de dopamina. (Allen et al., 2015; Cotman and Engesser-Cesar, 2002) 

A degeneração da via de dopamina mesostriatal pode ser reduzida pelo exercício, 

assim como também, reduzir o disparo de neurônios anormais no estriado 

parkinsoniano, contribuindo potencialmente para o aumento nos efeitos motores do 

exercício na DP. (Shi et al., 2016) Portanto, o exercício influencia diretamente na 

redução da degeneração do sistema dopaminérgico, reduzindo assim os sintomas 

causados por essa desordem. 

A DP é relacionada com a idade, mas especificamente com a população idosa, e é 

uma patologia neurodegenerativa que atinge uma parcela considerável da população 

mundial. Esta tem relação com o decréscimo dos neurônios 
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principalmente em umas das vias dopaminérgicas do mesencéfalo, a substância negra, e 

parece estar ligada ao desgaste do sistema nervoso, causado pelo processo de 

envelhecimento deste. Nessa perpesctiva, o exercício físico tem sem mostrado eficiente 

em relação à redução das sequelas produzidas pela idade, e os estudos vêm tentando 

esclarecer esse processo. (Real et al., 2017) 

Estudos discorrem a cerca de que o exercício pode ocasionar uma fadiga  

induzida, chamada fadiga central, processo decorrente de alterações no sistema de DA. 

Alterações como a redução desse neurotransmissor que é importante na capacidade do 

exercício, na SNPc, pode causar prejuízo na ativação dos gânglios da base, reduzindo o 

estímulo do córtex motor, o que pode levar a fadiga central. (Foley and Fleshner, 2008) 

Desta feita, os níveis de DA podem influenciar a capacidade de exercício no 

cérebro, e qualquer redução deste neurotransmissor em áreas específicas, pode levar a 

fadiga central, que é a fadiga induzida pelo exercício na região cerebral, por reduzir o 

estímulo do córtex motor. 

 

 

 

 
1.3 ÓLEO DE LINHAÇA E SISTEMA NERVOSO 

 

 
 

Por oportuno, outro fator que tem sido estudado, é o exercício físico juntamente 

com dieta, que parece afetar vias de sinalização e processos bioquímicos, com 

consequente influência cognitiva. A expressão de neurotrofina, estresse oxidativo e 

inflamação, estão incluídos nesses processos bioquímicos (Goshen et al., 2008; Sairanen 

et al., 2005; Valente et al., 2009). 

O óleo de linhaça (linum usitatissimun.L) é um exemplo de produto químico 

natural, cada vez mais inserido na dieta pelos benefícios advindos do ácido 

alfalinolênico, principal componente estrutural do óleo, que faz parte do grupo dos 

ômega-3 e parece te influência na saúde encefálica (Moneim et al., 2011a). O óleo de 

linhaça é uma das fontes mais significativas de lignanas vegetais (Tingley et al., 1993). 

A estrutura deste óleo (Flax Lignan - FLL) é muito semelhante ao estrógeno humano e é 

considerado como um fitoestrogênio, possuindo assim efeitos antitumorais, estrogênicos 

e anti-estrogênicos pela inibição da atividade da enzima aromatase (Wang et al., 1994), 

síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido ribonucleico (RNA) e atividades 

oxidativas (Kitts et al., 1999). 
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As lignanas desempenham papéis potenciais na prevenção de distúrbios 

lipídicos, porém há ainda poucos dados científicos disponíveis sobre o impacto da 

linhaça na neuroproteção. A proteção neuronal do Lignano de Linho está correlacionada 

com a supressão de apoptose induzida por ativação de GluN2B contendo NMDAR e 

regulação da família Bcl-2. O glutamato é responsável pela transmissão sináptica 

excitatória basal e plasticidade sináptica, incluindo a potencialização a longo prazo e 

depressão de longo prazo associada com processos cognitivos (Mark et al., 2001). É 

importante ressaltar que a excitotoxicidade, no entanto, induz à morte celular, e se as 

células sofrem apoptose ou necrose dependem da dosagem e duração do glutamato (Li 

et al., 2012). 

O Ácido alfa-linolênico (ALA) é um ácido graxo poli-insaturado com 18 átomos 

de carbono contendo três ligações duplas nas posições 9, 12 e 15. ALA desempenha um 

papel importante na função cerebral e proteção, bem como propriedades anti- 

inflamatórias e de neuroplasticidade (Blondeau et al., 2009; Crupi et al., 2013; 

Piermartiri et al., 2015) ALA é um precursor de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) 

de cadeia longa, ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA) 

(Chaudhari et al., 2016). O DHA é necessário para manutenção das funções cognitivas 

em níveis ideais e atua como agente neuroprotetor (Sugasini and Lokesh, 2015a). A 

figura 5 demonstra a estrutura química desses ácidos. 

 

 

Fig 5. Estrutura química do ALA, DHA e EPA. 
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A linhaça tem se apresentado um componente neuroprotetor importante para a 

saúde cerebral. Estudos mostraram seu efeito contra a neurotoxicidade causada por 

acetato de chumbo (Moneim, 2012). O efeito causado pela exposição prolongada ao 

chumbo, modifica várias tarefas ligadas a comportamento em ratos (Moneim et al., 

2011b), como também é extremamamente neurotóxico ao Sistema Nervoso Central, 

atigindo regiões cerebrais como córtex, hipocampo e cerebelo (Moneim, 2012). Desta 

feita, estudos investigaram e confirmaram que a suplementação do óleo de linhaça em 

ratos, atua como agente neuroprotetor contra o estresse oxidativo e neurotoxicidade 

(Moneim et al., 2011b; Moneim, 2012). Em se tratando do estresse oxidativo no sistema 

nervoso, este gera produtos secundários químicos lesivos, podendo-se destacar os 

aldeídos reativos, que invadem células próximas saudáveis atravessando suas 

membranas íntegras (Chen et al., 2018). 

Em um estudo em 2011, foram medidos níveis de chumbo, óxido nítrico, 

peroxidação lipídica, atividade da catalase (CAT), Glutationa reduzida (GSH), 

glutationa redutase (GR), superóxido dismutase (SOD), glutationa – s- transferase 

(GST) e glutationa peroxidase ( GPx ). Observou-se que com o aumento do chumbo em 

algumas regiões cerebrais, houve um aperfeicoamento da peroxidação lipídica com 

produção de óxido nítrico, aumentando a toxicidade cerebral, levando a uma redução da 

atividade de alguns dos compostos supracitados (Moneim et al., 2011b). 

Em estudo posterior, foram determinados níveis de alguns compostos semelhantes 

no cérebro, como a peroxidação lipídica, nitrito/nitrato (NO), e glutationa (GSH), e 

outros novos como a norepinefrina (NE), dopamina (DA), e serotonina (5-HT), como 

também níveis de sódio (Na+), potássio (k+), -ATPase e atividade da acetilcolinesterase 

(AChE). Corroborando com estudo anterior no sentido de que quando houve o aumento 

cerebral do chumbo, foram observados concomitantemente aumento nos níveis de óxido 

nítrico e peroxidação lipídica, diminuindo níveis de neurotrasmissores, enzima, proteína 

e íons estimados no início do estudo (Moneim, 2012). 

Com a suplementação dos ratos através do óleo de linhaça, observou-se que as 

substâncias avaliadas no primeiro estudo como GSH, GR, SOD, GST e GPx, que são 

biomarcadores do estresso oxidativo, e agentes oxidantes liberados durante o processo 

de oxidação, foram diminuídos no grupo com chumbo e permaneceram mantidos no 

grupo tratado com óleo de linhaça (Moneim et al., 2011b). Já na pesquisa posterior que 

avaliou nível de íon Na+, K+, enzima ATPase , GSH e AChE, e neurotransmissores 

como DA, NE e 5 – HT, observou-se um efeito protetor na atividade dos íons e enzimas 

(ATPase), trazendo-os para níveis próximos dos normais. A linhaça também dimiuiu o 



26 
 

 

declínio de DA causado por exposição ao chumbo, nas regiões do cérebro avaliadas 

(córtex, estriado, cerebelo e mesencéfalo). O nível de Norepinefrina foi elevado após 

suplementação. Serotonina foi aumentada no cerebelo, região em que houve diminuição 

desse neurotransmissor após indução a exposição ao chumbo. A AChE teve sua 

atividade diminuida na presença de chumbo, foi protegida após o tratamento de com 

óleo de linhaça (Moneim, 2012). 

Ambas as pesquisas, constataram que a suplementação após cinco dias com óleo 

de linhaça, em ratos submetidos a exposição ao chumbo, apresentou efeitos benéficos, 

como redução dos danos oxidativos e neurotóxicos causados pelo chumbo e diminuição 

do nível de chumbo no cérebro em ambos os estudos (Moneim et al., 2011b; Moneim, 

2012). 

Outro componente importante é o ALA contido no óleo de linhaça, que é  

precursor de DHA, sendo assim importante para a saúde cerebral (Blondeau et al., 2009; 

Kidd, 2007). Estudos mostraram que essa conversão pode ser aumentada quando a 

linhaça é administrada na forma de microemulsão ao invés de emulsão, aumentando 

também íons sódio, potássio, enzima ATPase e acetilcolina na membrana sináptica, e 

alguns neurotransmissores como DA e Serotonina no cérebro (Joardar et al., 2006). O 

neurotransmissor DA desempenha importante papel nas conexões sinápticas no cérebro, 

onde se forma uma rede neuronal através dessas conexões. A dopamina transmite 

excitação e inibição a outros neurônios através dessas sinapses (Kobayashi et al., 

2017b), tendo papel crucial para o sistema nervoso central. (Sugasini and Lokesh, 

2015b). 

Outros estudos avaliaram o efeito dos ácidos gordurosos do óleo de linhaça, no 

desenvolvimento dos astrócitos, verificando as alterações causadas por esse óleos na 

morfologia da célula (Moneim, 2012). Concluiu-se através desses estudos, que a 

contribuição dos ácidos graxos do óleo de linhaça para a maturação em cultura de 

astrócitos, resulta em importante contribuição do ácido alfa linolênico na morfogênese 

dessas células. Sendo o ácido alfa linolênico precursor da síntese de ácidos graxos 

ômega 3, e tendo como referência os benefícios do ácido docosa-hexaenóico, que pode 

ser formado a partir desse tipo de ácido, sob a maturação dos astrócitos (Joardar et al., 

2006) , supõem-se que óleos como a linhaça, que são ricos em ALA, estejam fortemente 

ligados ao desenvolvimento dos astrócitos (Joardar and Das, 2007). 
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2.0 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a influência do nado forçado e suplementação com óleo de linhaça na 

morfofisiologia dos neurônios dopaminérgicos do complexo da substância negra no 

rato. 

 
2.2 Objetivos Específicos: 

 
o Avaliar a expressão de Tirosina-Hidroxilase (TH) através da técnica de 

imunohistoquímica no complexo da substância negra dos ratos que serão 

submetidos à suplementação com óleo de linhaça e nado forçado. 

 
o Analisar através da análise morfométrica celular a área e perímetro dos 

neurônios no complexo da Substância Negra Parte Compacta em cada 

subunidade. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Trata-se de um projeto operacionalizado no Laboratório de Neurologia 

Experimental (LabNeuro) da FACS/UERN – MOSSORÓ/RN. As amostras autorizadas 

nesse protocolo deram sustentação à execução de diversos estudos, uma vez que as 

lâminas dos encéfalos ficaram armazenadas, de modo a permitir que se possam analisar 

diversas estruturas em momentos diferentes, sem que haja a necessidade de solicitar 

autorização para novos sacrifícios. 

3.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 
Foram utilizados vinte e quatro (24) ratos da linhagem Wistar, machos, 

dispostos em quatro grupos de estudo, todos ratos jovens com idade média de três meses 

e peso de aproximadamente 250g, sendo eles: 1) grupo CN (controle negativo) - 

sedentário e sem dieta suplementar; 2) grupo OLSE – com dieta suplementar de 

óleo de linhaça sedentário; 3) grupo OLEX - com dieta suplementar de óleo de 

linhaça e exercício físico; 4) grupo CP- controle positivo, submetido ao programa 

de atividades físicas sem dieta suplementar. Cada grupo possuiu um total de 06 

animais. Os animais foram provenientes do biotério central da UERN, e do biotério 

presente no Laboratório de Neurologia Experimental da FACS/UERN. Foram 

acomodados em estante ventilada alocada no próprio Laboratório (DCB/FACS/UERN), 

e mantidos em gaiolas-padrão à temperatura média de 24 ± 2°C, em ciclos claro/escuro 

de 12 horas, recebendo ração e água à vontade. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, através do protocolo de 

aprovação no CEEA/UERN: 001/2017. Foram realizadas todas as precauções 

necessárias, para evitar dor e sofrimento aos animais durante os procedimentos 

experimentais, seguindo estritamente as normas estabelecidas pela resolução 1000/2012 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a National Research Council of the 

National Academy publicadas no livro, ―Guidelines for the Care and Use of Mammals in 

Neuroscience and Behavioral Research‖. 
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3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 
3.2.1 TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

 
3.2.2 PROGRAMA DE TREINAMENTOS FÍSICO (NADO FORÇADO) 

 
 

A fim de se traçar um perfil comparativo entre os quatros grupos, os animais 

foram submetidos a um programa de nado forçado intervalado, dispostos em seis 

bombonas (baldes), conforme a figura 2, com dimensões de 0,57cm de comprimento  

por 0,40cm de altura, em um circuito fechado de água circulante com aproximadamente 

50 cm de profundidade, e uma temperatura média entre 32 ± 1º C, por um período de 7 

dias por semana durante 28 dias consecutivos. O instrumento utilizado para inserir e 

retirar os animais das bombonas, foram peneiras. 

Todos os animais ativos (n= 12), ou seja, aqueles que executaram o nado 

intervalado foram submetidos a um protocolo de adaptação, que consistiu em uma 

progressão de tempo e carga. O tempo de treinamento total foi de 33 minutos diários 

(vespertino), intervalados em 6 ciclos de 4 minutos de nado (ativo) e 1,5 minuto de 

intervalo (descanso). Na primeira semana (1º ao 7º dia), os animais iniciaram os treinos 

sem peso, seguindo 3 ciclos de 4 min de nado e 1,5 min de descanso. Os ciclos foram 

aumentados gradativamente a cada dia (+ 1 ciclo/dia) até atingir o total de 6 ciclos, que 

permaneceu até o sétimo dia de treino. Na segunda semana (8º ao 14º dia) foi  

adicionado peso de 2,5% da massa corporal, preso no corpo com faixa elástica (figura 

3), para concluir os 6 ciclos de nado. Na terceira e quarta semana (15º a 28º dia) foi 

adicionado peso de 3,5% da massa corporal ao corpo do animal (figuras 6), protocolo 

adaptado (Santos, 2004). Os ratos foram medidos semanalmente, e os pesos ajustados de 

acordo com a massa corpórea de cada animal. 

Ao final de cada treino os animais foram secados com o auxílio de secador em 

temperatura média e recolocados nas estufas. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. faixas elásticas com respectivos pesos para prender no dorso do animal 

 

 
 

Figura 7. posicionamento do peso no animal 

 

 

Todos os testes foram realizados de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal, de modo a poupar os animais de experiências desagradáveis de 

dor e/ou estresse de um modo geral. 
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3.2.3 DIETA SUPLEMENTAR 

 
 

O óleo de linhaça foi administrado por gavagem, como demonstra a figura 8, 

utilizando-se como veículo água destilada e tween 80, com as dosagens de 500 mg/kg 

administradas uma vez ao dia (30 min antes de treinamento físico), por um período de 

28 dias (Kravitz et al., 2010; Tekin et al., 2014). 

 

Figura 8. administração suplementar pelo método de gavagem 

 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 
 

3.3.1 ANESTESIA 

Foram administrados por via intramuscular, os medicamentos cloridrato de 

ketamina e xilazina, ambos na dose de 5 (cinco) mg/Kg, como medida pré-anestésica. A 

ketamina é um opióide necessário para potencializar o efeito da analgesia adequada ao 

procedimento, e a xilazina é um relaxante muscular (Massone, 1988). 

3.3.2 PERFUSÃO TRANSCARDÍACA E REMOÇÃO DOS ENCÉFALOS 

 
Atingido o plano anestésico, cada animal foi submetido à perfusão transcardíaca, 

que compreendeu os seguintes passos: 

o Posicionamento do animal em decúbito dorsal sobre tela de arame e sob 

ponto de água. 

o Toracotomia, com incisão de pele, músculos e arco costal, sendo estes 

removidos em bloco, para exposição do coração. 

o Cardiopunção no ventrículo esquerdo, utilizando uma agulha de dimensões 

17mm x 1,5 mm, a qual é direcionada para o cone arterioso, seguindo-se 

uma incisão no átrio direito. A agulha foi conectada a uma  bomba 

peristáltica (Cole-Parmer), passando-se 200 ml de solução salina a 0,9%, em 
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tampão fostato 0,1M, pH 7,4 com heparina (Parinex, Hipolabor, 2ml/1000 

ml de solução salina) durante um tempo estimado de seis minutos. Em 

seguida, foram infundidos cerca de 450 ml de solução fixadora composta 

por paraformaldeido 4%, glutaraldeído 0,05% e ácido pícrico 0,2%. em 

tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 (Zamboni, 1967) 

o Por meio de técnicas de dissecção, os encéfalos foram removidos e 

armazenados, por um período entre 24 e 48 horas, em uma solução contendo 

sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, a 4 ºC, para então serem 

submetidos à microtomia (cortes coronais). 

 

 
3.3.3 MICROTOMIA 

 
 

Os encéfalos foram submetidos à microtomia, cuja espessura dos cortes foi 

padronizada em 30 μm. Os encéfalos foram congelados por gelo seco e seccionados em 

micrótomo de deslizamento, no plano coronal. As secções foram então dispostas em um 

meio líquido de tampão fostato 0,1M, pH 7,4, distribuídas sequencialmente em seis 

compartimentos, de maneira cíclica e sequenciada, de modo a manter a distância entre 

uma secção e a outra, imediatamente seguinte de um mesmo compartimento de 

aproximadamente 180 μm. Os cortes de um compartimento foram imediatamente 

montados em lâminas de vidro gelatinizadas, e submetidas à coloração pelo método de 

Nissl, para permitir uma melhor demarcação das estruturas. Os cortes dos demais 

compartimentos foram transferidos para solução anticongelante, e conservados a -20 ºC 

para utilização posterior em procedimentos de imunoistoquímica. 

 

 
 

3.3.4 IMUNOHISTOQUÍMICA PARA TIROSINA HIDROXILASE 

 

Devido à grande concentração de aldeídos contidos no fixador (Zamboni, 

1967), utilizado na perfusão do animal, precedendo a técnica de imunohistoquímica, os 

cortes foram submetidos a um pré-tratamento para recuperação da antigenicidade, sendo 

colocados em solução de boridreto de sódio a 1% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, 

durante 15 minutos, a qual tem a propriedade de retirar o excesso de aldeídos dos 

tecidos. O pré-tratamento também incluiu uma etapa de incubação em peróxido de 

hidrogênio a 0,3% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 por cinco minutos, com a finalidade 

de abolir artefatos causados pela liberação de peroxidases endógenas. No início, entre as 

soluções e ao final desta fase, os cortes foram submetidos a cinco lavagens de cinco 
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minutos cada em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. 

 
O próximo passo consistiu na incubação dos cortes em anticorpo primário, isto  

é, uma solução formada pelos anticorpos anti-TH obtido em camundongo (sigma) em 

diluição de 1:5000. Ao fim deste período, os cortes passaram por cinco lavagens em 

tampão fosfato 0,1 M pH 7,4, em agitador orbital e em seguida colocados em contato 

com o anticorpo secundário, anti-camundongo, obtido em asno (Jackson) diluído a 

1:1000 no mesmo  veículo anterior, por 120 minutos à temperatura ambiente, sob 

agitação lenta, em rotor. 

Em seguida, os cortes passaram por cinco lavagens em tampão fosfato 0,1 M em 

agitador orbital e depois colocados na solução do complexo avidina-biotina-HRP 

(Protocolo ABC, Kit elite da Vector), numa diluição de 1:100 em Triton X-100 a 0,4%, 

contendo NaCl , por 120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação lenta, em rotor. 

Terminada esta fase, as secções foram novamente submetidas a cinco lavagens em 

tampão fosfato 0,1 M em agitador orbital. 

Para visualização da reação, as secções foram postas em meio contendo peróxido 

de hidrogênio como substrato e a 3,3’,4,4’tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DAB), 

utilizada como cromógeno. O peróxido de hidrogênio foi oferecido indiretamente, 

colocando glucose oxidase, provocando uma reação em que a primeira agindo sobre a 

segunda libera H2O2 (Itoh et al., 1979). Esta reação durou em torno de 15 minutos e 

foram os cortes submetidos a mais cinco lavagens em tampão fosfato 0,1 M em agitador 

orbital. 

Os cortes foram então montados em lâminas gelatinizadas, que após secas foram 

imersas em solução de tetróxido de ósmio a 0,05% , com o intuito de intensificar a 

reação. Após as etapas de desidratação, em baterias de álcool de graduação crescente até 

o álcool absoluto, e diafanização em xilol, as lamínulas foram montadas sobre os cortes 

com o uso de DPX. Como controle, algumas secções foram submetidas ao protocolo 

específico de imunoistoquímica, com a omissão do anticorpo primário. 
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3.3.5 INTENSIFICAÇÃO DA REAÇÃO E MONTAGEM DAS SECÇÕES 

Os cortes foram montados em lâminas silanizadas (StarFrost, Waldemar Knittel 

Glasbearbeitungs GmbH, Braunschweig, Alemanha) e deixados para secagem em 

temperatura ambiente por 2 semanas, sendo então submetidos à imersão em soluções de 

água destilada (1 minuto), 0,05% de tetróxido de ósmio (30 segundos), álcool 70% (5 

minutos), álcool 95% (5minutos), álcool 100 I (5 minutos), álcool 100 II (5 minutos), 

xilol I (5 minutos) e xilol II (5 minutos) com o intuito de intensificar a reação, sendo 

então cobertas e finalizadas com lamínulas (24x50; Cover Glass) com o auxílio de meio 

de inclusão (Ever-Mount – Easypath). 

 

 
3.3.6 OBTENÇÃO DAS IMAGENS 

 
 

As secções do mesencéfalo, coradas pelo método de Nissl e/ou submetidas à 

imunohistoquímica para TH, foram examinadas ao microscópio óptico (Olympus 

BX41) em campo claro. Imagens digitais foram obtidas de secções representativas 

usando uma videocâmara digital (Nikon DXM1200), com lente de aumento de 4x, 10x e 

20x. As imagens foram analisadas, corrigidas minimamente para brilho e contraste, 

montadas usando o programa Adobe Photoshop CS5® e os desenhos esquemáticos 

foram diagramados no software Adobe Illustrator CS5®. Os resultados foram 

documentados em fotomicrografias e esquemas construídos a partir das mesmas. 

 
3.3.7 MORFOMETRIA 

 
 

Através do programa Image J (versão 1.48i, NIH), foram feitas as contagens de 

células nos núcleos dopaminérgicos e de morfometria (área e perímetro), para verificar 

possível aumento de plasticidade neuronal nas subunidades do Complexo da SNPc. 

 

 
3.3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Para confirmar se houve diferença entre os grupos animais, na contagem e 

medição de área e perímetro celular foi utilizado teste estatístico paramétrico ANOVA e 

o método de comparação Bonferroni. 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 A ANÁLISE DO PADRÃO DE REATIVIDADE DE TH DOS NEURÔNIOS NA 

SUBSTÂNCIA NEGRA PARTE COMPACTA. 

 
 

O presente estudo revelou após análise microscópica, que houve uma alteração 

visível de neurônios dopaminérgicos reativos ao TH no complexo da substância negra 

pars compacta (SNpc) quando comparados os grupos, conforme mostra a figura 9 e 10. 

O grupo CN e OLSE apresentou aumento da imunoreatividade para o TH na SNpc, em 

comparação ao grupo OLEX e ao grupo CP. Quando comparados OLSE ao OLEX, a 

expressão imunorreativa para o TH teve um aumento perceptível no grupo OLSE. Ao 

fazer o comparativo entre OLEX e CP percebe-se um possível aumento de expressão 

para o TH no CP, já quando compara - se CP aos grupos CN e OLSE, o grupo OLSE 

apresenta aumento na expressão de TH. As análises morfológicas das secções estão 

expressas nas figuras 9 e 10.  Foram  obtidas  em lente de aumento de 4 vezes (escala 

200 um) e 10 vezes (escala 100 um), respectivamente, em suas porções rostral (coluna 

1), média (coluna 2) e caudal (coluna3). Nos grupos CN, OLSE, OLEX e CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 9. Foto micrografia em campo claro evidenciando a expressão de TH na SNpc dos ratos.  As fotos A, B e C 

correspondem ao grupo CN, as fotos D, E e F ao grupo OLSE, as fotos G, H e I ao grupo OLEX e as fotos J, K e L 

ao grupo CP. 

CP 

OLEX 

OLSE 

CN 
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Fig 10. Foto micrografia em campo claro evidenciando a expressão de TH na SNpc dos ratos. As fotos a, b e c 

correspondem ao grupo CN, as fotos d, e e f ao grupo OLSE, as fotos g, h e i ao grupo OLEX e as fotos j, k e l ao 

grupo CP. 

 

 

 

 

 
4.2 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE ÁREA E PERÍMETRO DOS NEURÔNIOS NO 

COMPLEXO DA SNpc. 

 

Para melhor compreensão do complexo da SNpc no presente estudo, foram avaliadas as 

subunidades que compõem esse complexo, sendo estas: Substância Negra Compacta Dorsal 

(SNCD); Substância Negra Compacta Média (SNCM); Substância Negra Compacta Lateral 

(SNCL); Substância Negra Compacta Ventral (SNCV) de cada grupo. Logo, a morfometria foi 

realizada através de imagens capturadas com lente de aumento de 20x dessas subunidades, para 

área e perímetro. Desta forma, foi realizada a análise quantitativa e avaliado áreas e perímetros 

quanto às subunidades (SNCD, SNCM, SNCL e SNCV) de cada grupo, e feitas às comparações 

com base na mediana e significância, de acordo com os gráficos do tipo Box Plot e as a tabela de 

Bonferroni apresentados à seguir, respectivamente. 

CP 

OLEX 

OLSE 

CN 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE ÁREA E PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS 

GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCM. 
 

 

 

 
A análise quantitativa dos neurônios quanto à sua morfologia em relação à área e perímetro 

na SNCM se equipararam. Os resultados numéricos mostraram que o grupo CN apresentou uma 

maior mediana em relação aos demais grupos. CP em relação à OLSE teve uma menor variação e 

comparado à OLEX se equiparou. OLSE comparado à CP e OLEX teve uma maior variação e 

OLEX equiparou-se a CP. Portanto, o grupo que apresentou maior variação de área foi o CN e 

OLSE, e os com menor variação foram CP e OLEX, com valores aproximados na subunidade em 

questão. 

Já na SNCL, o grupo CP apresentou uma maior variação dos neurônios tanto em relação à 

área quanto a perímetro. Enquanto os demais grupos CN, OLSE e OLEX equipararam-se, 

conforme gráfico abaixo. 

 
ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE ÁREA E PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS 

GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCL. 
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Os dados numéricos mostraram que na SNCD, o grupo OLSE teve maior mediana e 

consequentemente maior variação na área dos neurônios. O grupo OLEX comparado ao CP e  

CN, apresentou aumento de variação, assim como o grupo CN em comparação ao CP. Desta 

feita, o grupo que apresentou menor variação de área nos neurônios, foi o CP. Quanto ao 

perímetro, CN apresentou-se com maior mediana enquanto CP e OLEX foram equivalentes. 

Feitas as comparações entre si, o grupo OLSE em relação a OLEX e CP, foi o que se destacou 

quanto ao perímetro dos neurônios. 

 
ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE ÁREA E PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS 

GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCD. 
 

 
 

 

 

 

 
A análise quantitativa da SNCV quanto à área dos neurônios assim como na SNCD, 

especificou que o grupo OLSE demonstrou maior variação de área quando comparados os grupos 

entre si. O CP em relação ao OLEX e CN também teve maior variação, já CN e OLEX 

equipararam-se. Quanto ao perímetro dos neurônios nesses grupos, o OLSE também apresentou 

maior variação. CN e OLEX equipararam-se e CP apresentou a menor variação de perímetro 

dentre os grupos em estudo. 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE ÁREA E PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS 

GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCV. 
 

 

 

 
Através do teste de Bonferroni, foram realizadas múltiplas comparações entre os grupos em 

estudo por subunidade, e assim avaliado o valor de significância (sig) tendo como base p < 0,05. 

Logo, pôde-se identificar diferença significativa na área da SNCM entre o grupo CP e OLEX sig 

0,012 e entre OLSE e OLEX sig 0,006. Com relação ao perímetro dos neurônios, houve 

significância entre os grupos CN e OLEX, sig 0,001, assim como entre CP e OLEX, sig 0,000. 

 
TESTE DE BONFERRONI: MÚLTIPLAS COMPARAÇÕES ENTRE ÁREA E 

PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCM. A 

DIFERENÇA MÉDIA É SIGNIFICATIVA QUANDO VALOR < 0,05. 
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Os neurônios da SNCL apresentaram significância em suas áreas entre os grupos CN e CP 

sig 0,002, e CP quando comparado a OLSE e OLEX uma sig 0,000. Em seus perímetros, o grupo 

CP em comparação aos demais grupos apresentou sig de 0,000. 

 
TESTE DE BONFERRONI: MÚLTIPLAS COMPARAÇÕES ENTRE ÁREA E 

PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCL. A 

DIFERENÇA MÉDIA É SIGNIFICATIVA QUANDO VALOR < 0,05. 
 

 
 

 

A área dos neurônios avaliados na SNCD não apresentou alteração significativa quando em 

comparação aos demais grupos, já o perímetro sofreu alteração no grupo OLSE em comparação 

ao CN, sig de 0,015, assim como no grupo OLEX quando comparado ao CN, sig de 0,014. 

 

TESTE DE BONFERRONI: MÚLTIPLAS COMPARAÇÕES ENTRE ÁREA E 

PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCL. A 

DIFERENÇA MÉDIA É SIGNIFICATIVA QUANDO VALOR < 0,05. 
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O estudo comparativo na SNCV especificou alterações significativas de área dos neurônios 

no grupo OLSE em relação ao OLEX com sig de 0,000. Na avaliação de perímetro dessa 

subunidade, pôde-se perceber mudanças entre os grupos CN e CP com sig de 0,023. Grupo CP 

comparado a OLEX com sig de 0,001 e por fim, o grupo OLSE também sofreu alterações 

significativas de perímetro comparado ao OLEX, sig de 0,022, conforme tabela abaixo: 

 
TESTE DE BONFERRONI: MÚLTIPLAS COMPARAÇÕES ENTRE ÁREA E 

PERÍMETRO DOS NEURÕNIOS NOS GRUPOS CN, CP, OLSE E OLEX DA SNCL. A 

DIFERENÇA MÉDIA É SIGNIFICATIVA QUANDO VALOR < 0,05. 
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5.0 DISCUSSÃO 

 
5.1 AS IMPLICAÇÕES DO NADO FORÇADO E ÓLEO DE LINHAÇA NA PLASTICIDADE 

NEURONAL 

 

 

O exercício físico vem demonstrando efeitos benéficos ao Sistema Nervoso Central 

em diversos estudos. Desta forma, outros estudiosos sentiram a necessidade de pesquisar 

e investigar de que forma a atividade física contribui a nível encefálico. Estudos recentes 

evidenciaram que um fator extremamente relevante e contribuinte para a saúde encefálica 

é o BDNF. Seu aumento em consequência do exercício a nível estriatal, pode ter relação 

com os benefícios à nível de Sistema Nervoso Central, por ser uma proteína envolvida no 

crescimento, diferenciação e regulação dos neurônios, assim como tem influência na 

plasticidade neuronal (Hsueh et al., 2018), corroborando com estudo realizado por 

(Kondo, 2017), onde relata que a plasticidade cerebral também sofre influência do 

exercício, e é uma das características mais relevantes para a sobrevivência animal. 

Segundo (Lledo et al., 2006) , a plasticidade ocorre devido ao cérebro ser capaz de se 

modificar quanto à sua estrutura e função, durante processos patológicos ou estágios 

como maturação e desafios ambientais e de aprendizagem, sendo esse processo chamado 

de plasticidade cerebral. Os estudos têm sugerido um aumento da plasticidade cerebral 

em decorrência do exercício e o autor demonstrou ainda, as implicações do exercício na 

memória e aprendizagem. 

O exercício físico tem se mostrado essencial para saúde do cérebro, uma vez que a 

plasticidade cerebral do adulto se mantém em alto nível, sendo a atividade ou exercício  

ao longo da vida, importantes para manutenção da homeostase corporal. Mesmo 

ocorrendo uma desordem neurodegenerativa, a plasticidade se mantém, podendo ocorrer 

uma desadaptação, levando ao início e progressão de uma doença (Jakowec et al., 2016). 

Em se tratanto do BDNF, alguns estudos reforçam a ideia de que o aumento do exercício 

gera influência direta na neuroplasticidade, através da angiogênese e do aumento dos 

fatores de crescimento. Onde o BDNF, merece destaque, por desempenhar importante 

papel nesse processo (Chieffi et al., 2017). 

O processo de neuroplasticidade segundo estudos permite que as lesões e doenças 

sejam compensadas pelos neurônios e seus circuitos no cérebro, e haja uma 

reorganização das suas atividades (Jakowec et al., 2016). Um exemplo notável de 

neuroplasticidade é a neurogênese, que se caracteriza pela capacidade de produzir 

durante a vida, neurônios funcionais através do hipocampo adulto. Sendo esse processo 

denominado neurogênese no hipocampo adulto (Dias et al., 2016). Estudos evidenciam 
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uma ligação entre o aumento do exercício não apenas com o aumento da neurogênese, 

mas tambem com o aumento da angiogênese, liberação de neurotrofinas e 

sinaptogênese. Além de que, quando intensificado, o exercício parece ser facilitador da 

plasticidade neuronal em algumas estruturas do cérebro, como também melhora as 

funções cognitivas, como de comportamento e afetivas (Budde et al., 2016). 

Ainda na perspectiva da neuroplasticidade descrita em estudos anteriores, o 

presente estudo corrobora com autores supracitados, como por exemplo, com estudo de 

(Kondo, 2017) que discorre sobre a influência do exercício físico na plasticidade. Desse 

modo, ao comparar área e perímetro dos neurônios presente na SNpc dos grupos entre si 

no presente estudo, percebemos que o grupo CP, que realizou apenas exercício físico, 

comparado aos demais grupos, mostrou um aumento significativo ( p < 0,05 ) na variação 

de área e perímetro, demonstrando assim a ocorrência de fenômenos plásticos já que 

umas das formas de plasticidade neuronal, é alteração estrutural da célula. Dessa maneira, 

feitas as análises de área e perímetro e devidas comparações entre as subunidades da 

SNpc, percebemos modificação de área na SNCM e SNCL, e de perímetro na SNCM, 

SNCL e também na SNCV. 

O exercício tem se mostrado eficiente não apenas na neuroplasticidade, 

sinaptogênese e neurogênese, mas também na função dos neurônios, por proporcionar a 

liberação de fatores hormonais que influenciam esse processo (Shimada et al., 2017). 

Tem efeito também na atividade de neurotransmissores como a dopamina, assim como na 

atividade da adenosina, podendo de forma subsequente promover plasticidade neuronal 

nesses sistemas em nível estriatal (Clark et al., 2014). Em se tratando de nível estriatal do 

cérebro, os níveis de dopamina nesse local, têm seu papel na motivação do exercício  

físico (Møller et al., 2016). 

Estudo atual avaliou outro fator que parece ter influência sob a plasticidade 

neuronal decorrente do exercício. São substâncias liberadas durante a realização do 

exercício por alguns órgãos como músculos, fígado e ainda tecido adiposo, que 

aumentam a condição de equilíbrio dos sistemas. O sistema musculoesquelético, por 

exemplo, libera mioquina que parece ter influência na plasticidade do neurônio (Hsueh 

et al., 2018). Outro fator que demonstrou através de estudos influência decorrente do 

exercício foi a irisina, que é uma miocina liberada durante a atividade física também 

pelos músculos. (Lourenco et al., 2019). Estudos discorrem ainda sobre outros 

benefícios ocasionados pelo exercício, como aqueles advindos do exercício forçado em 

esteira, e perceberam implicações nas sinapses, onde houve retrocesso de forma parcial 

nas alterações ocorridas nas sinapses após processo lesivo de nervos periféricos, assim 

como foi capaz de reverter o processo de perda do funcionamento apropriado dos 
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neurônios, demonstrando que houve plasticidade neuronal assim como observado em 

nosso estudo no grupo CP, que realizou apenas nado forçado e estatisticamente se 

sobressaiu na plasticidade neuronal, em área e perímetro com p < 0,05 em relação aos 

demais grupos (Arbat-Plana et al., 2017). 

Os estudos discorrem ainda sobre a importância de se aliar exercício e dieta, 

resultando em melhoria de alguns processos cerebrais como plasticidade sináptica e 

neurogênese (Van Praag, 2009). Um ingrediente cada vez mais pesquisado na 

suplementação, é o óleo de linhaça, que vem sendo utilizado na dieta pelos benefícios 

dos seus componentes estruturais, como o alto teor de ácido alfalinolênico, ácido 

essencial do grupo ômega-3, suas fibras alimentares e devido também aos seus 

metabólitos secundários, onde destacam os lignanos, que se apresenta em alta 

concentração no óleo de linhaça. Os lipídios ocupam boa parte do espaço cerebral. 

Ácidos graxos essenciais n – 3 fazem parte de muitas funções celulares no cérebro, 

como a síntese de eicosanóides e contribuição para fluidez da membrana, que são 

funções primordiais para o bom funcionamento e desenvolvimento cerebral em 

lactentes. Portanto, o óleo de linhaça parece ter efeito neuroprotetor (Moneim et al., 

2011a). 

O óleo de linhaça como citado anteriormente, possui em sua composição ácidos 

graxos essenciais do grupo ômega-3. Estudos de (Moneim, 2012), mostraram que animais 

que foram suplementados com dietas a base de ácidos graxos essenciais n-3, 

apresentaram efeitos cerebrais benéficos e importantes, como o aumento de 

concentrações de neurotransmissores, o que testifica com o nosso estudo, quando 

avaliado imunorreatividade para o TH na SNpc, área dopaminérgica, e feita análise 

qualitativa das imagens microscópicas das subáreas. Nosso estudo mostrou uma maior 

imunorreatividade ao TH no grupo suplementado com óleo de linhaça, em relação aos 

demais grupos, nos levando a crer, que naquele grupo houve um aumento do 

neurotransmissor DA, já que o TH é precursor de DA e houve uma maior 

imunorreatividade nesse grupo. Os estudos de (Moneim, 2012), também evidenciaram 

um maior controle de excitabilidade neuronal, aumento na fluidez da membrana e do 

crescimento nervoso no hipocampo, como também aumento do fluxo cerebral, dentre 

outros benefícios do óleo de linhaça, que tem sido foco de estudo no campo nutricional, 

devido aos seus inúmeros benefícios à saúde, a seus componentes biológicos e efeitos 

antioxidantes. 

O ácido alfa-linolênico (ALA) presente no óleo de linhaça demonstrou efeito sobre 

a neuroplasticidade, assim como efeito neuroprotetor. Sua falta na dieta pode alterar 

estruturas e funções das membranas das células, como também, causar disfunções no 



45 
 

 

cérebro (Blondeau et al., 2009; Kidd and others, 2007). Nosso Estudo também corrobora 

com (Blondeau et al., 2009; Kidd and others, 2007), visto que o grupo OLSE, 

suplementado com óleo de linhaça e sedentário, apresentou alteração estrutural 

significativa de área na SNCM e SNCV, e de perímetro na SNCV, sugerindo assim, 

fenômenos plásticos nessas subunidades da SNpc. 

Experimentos vêm demonstrando que a administração de ALA resulta em um 

aumento dos ácidos graxos ômega-3 7,10,1,3,16,19-docosapentaenóico e ácido 

4,7,10,13,16,19-docosahexaenóico no cérebro (Cocchi et al., 1983). Os seres humanos e 

ratos têm a capacidade de metabolizar ALA para formar EPA e DHA, mas a conversão 

geral parece ser limitada em seres humanos (Plourde and Cunnane, 2007) e em ratos 

(Lin and Salem, 2007). O DHA atua como agente neuroprotetor para as células nervosas 

e é primordial para manter em níveis ideais, as funções cognitivas. Sua suplementação, 

diminui o dano oxidativo cerebral (Sugasini and Lokesh, 2015a). No entanto, o efeito 

neuroprotetor que parece ter relação com o aumento do DHA encefálico, provocado 

pelo consumo do óleo de linhaça, não foi observado no grupo OLEX quando comparado 

ao OLSE, uma vez que o grupo OLEX foi submetido a exercício extenuante e o óleo  

não exerceu seu efeito máximo nesse grupo, mostrando resultados plásticos não 

significativos, onde teve seu efeito mais reduzido em decorrência do dano neuronal 

causado pelo exercício extenuante, que pode ter gerado estresse oxidativo, em 

comparação ao OLSE que apresentou resultados plásticos significativos, como citado 

anteriormente. 

Estudo atual avaliou a relação desse óleo com o comportamento cognitivo e o 

estado depressivo em pessoas adultas. Ao partir do pressuposto que essas duas variáveis 

levavam a distúrbios metabólicos, eles suplementaram ratos pré-diabéticos com óleo de 

linhaça e fizeram sua análise. Ao final do estudo, perceberam que o óleo de linhaça e 

óleo de peixe podem ter exercido uma ação neuroprotetora nos ratos suplementados em 

relação ao comprometimento cognitivo e índices depressivos, pois houve redução nos 

ratos estudados (Guo et al., 2018). Essa ação neuroprotetora vem sendo discutida em 

estudos anteriores como o de (Mark et al., 2001), que discorreu sobre os papel 

preventivo das lignanas e já relatou na época a necessidade de estudos posteriores sobre 

a linhaça e seu efeito neuroprotetor. Os efeitos relacionados a neuroproteção, assim 

como os relacionados à plasticidade neuronal, ainda necessitam de aprofundamento. 

Desse  modo, faz - se necessário estudos posteriores no sentido de aprofundar o 

conhecimento  a cerca dessa temática, e assim contribuir com a saúde encefálica. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados expostos permitem compreender que os grupos CP e OLSE 

obtiveram os melhores resultados a nível estrutural dos neurônios quanto à área e 

perímetro, o que nos leva a algumas hipóteses conclusivas. 

É certo que o exercício físico isolado causa benefícios encefálicos importantes a 

nível plástico e são formuladas ao longo dos estudos, várias hipóteses para eles, como a 

possibilidade de ser decorrentes do aumento neuronal de BDNF ocasionados pelo 

exercício, assim como aumentos dos níveis de neurotransmissores como a DA. Porém, os 

estudos ainda não são firmemente conclusivos nessas hipóteses. De fato o exercício 

parece ter influenciado, sozinho, as modificações estruturais de área dos neurônios na 

SNCM e SNCL e em relação ao perímetro na SNCM, SNCL e SNCV, no grupo CP, não 

apresentando significância nas demais subunidades da SNpc. O grupo CN apresentou 

significância quanto ao perímetro na SNCM e SNCD. 

Concluiu-se também que o óleo de linhaça sozinho, grupo OLSE, sofreu alterações 

significativas de área na SNCM e SNCV e de perímetro na SNCV, corroborando com 

diversos estudos que discorrem sobre seus efeitos na plasticidade. Todavia, o grupo 

OLEX não apresentou diferença significativa comparado aos demais, o que nos leva a 

diversas hipóteses conclusivas, visto que os dois grupos isolados, tiveram seu efeito 

máximo a nível neuronal. 

Partindo de estudos anteriores e deste em questão em que demonstram os efeitos do 

exercício e do óleo de linhaça, podemos sugerir algumas sugestões para estudos 

posteriores no sentido de entender a razão pelo qual o grupo OLEX, suplementado e com 

exercício, não obteve significância quando comparado aos demais. Podemos partir da 

compreensão de que no grupo OLEX, o estresse oxidativo causado pelo nado forçado foi  

atenuante, que impediu a ação do óleo. Desta forma, o óleo não agiu como neuroprotetor. 

Outra hipótese, é que pode ter relação com o metabolismo do rato no momento do nado 

forçado, já que este necessita de energia para ocorrência do exercício, e o óleo é fonte de 

gordura e seria utilizado para tal fim. Poderia ser o caso de aumentar a dosagem do óleo 

para manter o efeito plástico. Uma hipótese bioquímica também poderia ser levantada, no 

sentido de investigar a peroxidação lipídica. 

Desse modo, o presente estudo demonstrou que as subunidades da SNPc parecem 

funcionar de forma distinta, visto que houve diferença significativa dos neurônios quanto 

à área e perímetro, quando comparados os grupos em cada subunidade. O que nos leva a 

crer, que os neurônios em cada subunidade que compõe a SNPc apresentam-se de forma 

diferenciada, do contrário, não teríamos encontrado significância entres as subunidades. 
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Portanto, tornam-se relevantes estudos posteriores nesse enfoque, para uma melhor 

compreensão de como agem os fatores isolados e em conjunto na SNpc, quanto as suas 

subunidades, visto que nosso estudo revelou que essas áreas podem apresentar 

funcionamentos neuronais diferenciados no tocante à estrutura e função. 
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8. APÊNDICES 

 

 
8.1 APÊNDICE 1 - Ficha de Códigos de Identificação 

 

-Controle: Negativo 
-Descrição: Animais sedentários com gavagem de veículos (Água destilada + Tween 80 + 

Carboximetilcelulose). 

-Codificação: 
Controle Negativo Número 

C N 1 

CN1 – A3 

CN2 – A4 

CN3 – A7 

CN4 

CN5 

CN6 

 

-Controle: Positivo 

-Descrição: Animais sob exercício físico com gavagem de veículos (Água destilada + Tween 80 + 

Carboximetilcelulose). 

-Codificação: 

Controle Positivo Número 

C P 1 

 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP5 

CP5 

CP6 

 

-Tratamento: Ácido alfa-lipóico sedentário 
-Descrição: Animais sem exercício físico com gavagem de ácido alfa-lipóico em veículo (Água destilada + 

Carboximetilcelulose). 

-Codificação: 
Ácido alfa-lipóico Sedentário Número 

Al Se 1 

AlSe1 

AlSe2 

AlSe3 

AlSe4 

AlSe5 

AlSe6 
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-Tratamento: Óleo de linhaça sedentário 

-Descrição: Animais sem exercício físico com gavagem de óleo de linhaça em veículo (Água destilada + 

Tween 80). 

-Codificação: 
 

 

 
 

Óleo de Linhaça Sedentário Número 

Ol Se 1 

OlSe1 

OlSe2 

OlSe3 

OlSe4 

OlSe5 

OlSe6 

 

-Tratamento: Ácido alfa-lipóico ativo 
-Descrição: Animais sob exercício físico com gavagem de ácido alfa-lipóico em veículo (Água destilada + 

Carboximetilcelulose). 

-Codificação: 
Ácido alfa-lipóico Exercício Número 

Al Ex 1 

AlEx1 

AlEx2 

AlEx3 

AlEx4 

AlEx5 

AlEx6 

 

-Tratamento: Óleo de linhaça ativo 

-Descrição: Animais sob exercício físico com gavagem de óleo de linhaça em veículo (Água destilada + 

Tween 80). 

-Codificação: 
Óleo de Linhaça Exercício Número 

Ol Ex 1 

OlEx1 

OlEx2 

OlEx3 

OlEx4 

OlEx5 

OlEx6 

 

-Tratamento: Ácido alfa-lipóico e Óleo de linhaça sedentário 
-Descrição: Animais sem exercício físico com gavagem de ácido alfa-lipóico em veículo (Água destilada + 

Carboximetilcelulose) e óleo de linhaça em veículo (Água destilada + Tween 80). 

-Codificação: 
Ácido alfa-lipóico Óleo de Linhaça Sedentário Número 

Al Ol Se 1 

AlOlSe1 

AlOlSe2 

AlOlSe3 
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AlOlSe4 

AlOlSe5 

AlOlSe6 

 

-Tratamento: Ácido alfa-lipóico e Óleo de linhaça ativo 

-Descrição: Animais sob exercício físico com gavagem de ácido alfa-lipóico em veículo (Água destilada + 

Carboximetilcelulose) e óleo de linhaça em veículo (Água destilada + Tween 80). 

-Codificação: 
Ácido alfa-lipóico Óleo de Linhaça Exercício Número 

Al Ol Ex 1 

AlOlEx1 – A5 

AlOlEx2 – A6 

AlOlEx3 – A8 

AlOlEx4 

AlOlEx5 

AlOlEx6 
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8.2 APÊNDICE 2 - Ficha de Controle de Procedimento 
 
 

Data:  /  /   
 

Responsáveis:    
 
 

-Gavagens: 
Substância Início: Término: 

Óleo de Linhaça + Água destilada + Tween 80   

Animal       

Dose       

 
Substância Início: Término: 

Ácido alfa-lipóico + Água destilada + Carboximetilcelulose   

Animal       

Dose       

 
Substância Início: Término: 

Água destilada + Tween 80   

Animal       

Dose       

 
Substância Início: Término: 

Água destilada + Carboximetilcelulose   

Animal       

Dose       

 

Substância Início: Término: 

Água destilada + Tween 80 + Carboximetilcelulose   

Animal       

Dose       

 

-Nado forçado 

Ciclo = 4 minutos de natação + 1,5 minutos de pausa 

 
Grupo:    Início: Término: 

1° Ciclo Exercício Pausa 2° Ciclo Exercício Pausa 

3° Ciclo Exercício Pausa 4° Ciclo Exercício Pausa 

5° Ciclo Exercício Pausa 6° Ciclo Exercício Pausa 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1 - Parecer CEEA/UERN 
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9.2 ANEXO 2 - CERTIFICADO DE ANÁLISE 

 
Insumo: Caps.Oleo Linhaca-1Gr Data de Análise: 07-07-2017 

Lote Interno: 17G03-B030-020225 Lote Fabricante: P17336LIN-10 

Data de Fabricação: 01-04-2017 Data de Validade: 01-04-2019 

Origem: Brasil Procedência: Brasil 

Condições de 

Armazenamento: 

Temperatura Ambiente, Umidade 

30-60% 
Ordem de 

Fracionamento: 
020225 

 
DCB: - DCI: - 

CAS: - Peso Molecular: - 

Fórmula Molecular: -   

 
Testes Especificações Resultados Unidade Referências 

Descrição Cápsula mole de gelatina, molde oblongo 18, cor natural    

 Suspensão oleosa de cor amarela e livre de 

material estranho. 

Conforme  Fabricante 

Peso Médio Bruto 

Seco 

Informativo 1405,8 mg/caps Fabricante 

Peso Médio Bruto 
Úmido 

Informativo 1612,2 mg/caps Fabricante 

Peso Médio Conteúdo Médio = 1000,00 1002,5 % Fabricante 

Peso Médio Conteúdo Máximo = 1075,00 1002,5 mg/caps Fabricante 

Peso Médio Conteúdo Mínimo = 925,00 1002,5 mg/caps Fabricante 

Peso Médio Conteúdo RSD <= 7,5 0,25 mg/caps Fabricante 

Desintegração <= 45 07:40 minutos Fabricante 

Acidez (g de ác. 

oléico/100g) 

<= 1,0 0,68 % Fabricante 

Índice de Iodo 150 - 170 162,5 wijs Fabricante 

Índice de Peróxido <= 10 0,76 meq/kg Fabricante 

Densidade (25ºC) 0,925 - 0,936 0,928 g/mL Fabricante 

Ácido Palmítico (16:0) 4,0 - 7,0 6,8 % Fabricante 

Ácido 
Palmitoléico(C16:1,cis 

0,1 - 0,3 0,1 % Fabricante 

Ácido Esteárico 
(C18:0) 

2,0 - 6,0 5,3 % Fabricante 

Ácido Oléico (C18:1, 

Cis 9) 
12,0 - 34,0 18,5 % Fabricante 

Ácido Vacênico 

(C18:1, Cis 11) 

0,6 - 1,0 0,8 % Fabricante 

Ácido 

Linoleíco(C18:2,cis9,1 

12,0 - 20,0 16,0 % Fabricante 

Á.Linolênico(C18:3,cis 35,0 - 60,0 58,4 % Fabricante 

Ácido Araquídico 

(C20:0) 

0,1 - 0,8 0,4 % Fabricante 
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CERTIFICADO DE ANÁLISE 
 

Insumo: Caps.Oleo Linhaca-1Gr Data de Análise: 07-07-2017 

Lote Interno: 17G03-B030-020225 Lote Fabricante: P17336LIN-10 

Data de Fabricação: 01-04-2017 Data de Validade: 01-04-2019 

Origem: Brasil Procedência: Brasil 

Condições de 

Armazenamento: 

Temperatura Ambiente, Umidade 

30-60% 
Ordem de 

Fracionamento: 
020225 

 
DCB: - DCI: - 

CAS: - Peso Molecular: - 

Fórmula Molecular: -   

 
Testes Especificações Resultados Unidade Referências 

Testes 

Microbiológicos 

    

Cont. total aeróbios 
viáveis 

<= 1000 < 10 UFC/g Fabricante 

Bolores e leveduras <= 100 < 10 UFC/g Fabricante 

Escherichia coli Ausente Ausente 
 

Fabricante 

Staphylococcus 
aureus 

Ausente Ausente  Fabricante 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ausente Ausente  Fabricante 

Salmonella sp Ausente Ausente  Fabricante 

* Resultados obtidos em análises realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade SM 

EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA. E os demais foram transcritos conforme 

certificado de análise do fabricante. 

 

Conclusão: 
 

Aprovado 

Reprovado 

 

 
(X) 

( ) 
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