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RESUMO 

Exercícios físicos possuem comprovados benefícios, como ativar cascatas celulares e 

moleculares podendo induzir expressão de genes associados à plasticidade, promover 

sinaptogênese e neurogênese e aumentar a vascularização e o metabolismo cerebral, além de 

estarem diretamente relacionados à prevenção e tratamento de diversas patologias 

neurodegenerativas, cardiovasculares e osteomusculares. Aliado a este componente, têm-se os 

hábitos alimentares, envolvendo aspectos nutricionais, anti-inflamatórios, antioxidativos e 

neuroprotetores. O óleo de linhaça aparece como uma proposta interessante nesta perspectiva.  

Estes componentes interferem direta e indiretamente em funções metabólicas incluindo 

recompensa, aprendizagem, motivação, resposta a estímulos e movimento, que possuem a 

dopamina como principal neurotransmissor mediador destes processos. Os neurônios do 

sistema dopaminérgico se interligam com diferentes áreas do cérebro, destacando-se três 

núcleos principais de atuação destes no mesencéfalo: a Área Tegmentar Ventral (A10), 

Substância Negra (A9) e Zona Retrorrubral (A8). Esta pesquisa tem como objetivo analisar a 

influência do exercício físico e suplementação nutricional com Linum usitatissimum L. na 

plasticidade neuronal de Rattus norvegicus. Para tanto, foram avaliados os referidos núcleos 

dopaminérgicos dos animais estudados, utilizando-se de imunoistoquímica contra a tirosina-

hidroxilase e calbindina. A aprovação pela Comissão de Ética em Experimentação Animal se 

deu através do parecer Nº 001/17. Foram utilizados dezoito (18) ratos da linhagem Wistar, 

machos, com idade média de três meses e peso médio entre 250g e 300g, dispostos em três 

grupos de estudo. Realizaram-se experimentos compostos por nado forçado intervalado e 

administração via orogástrica de óleo de linhaça por 28 dias consecutivos. Seguiram-se a 

perfusão animal e microtomia dos encéfalos. Após obtenção das imagens, foi realizada a análise 

morfométrica do perímetro e área por meio do ImageJ e utilizada a análise de variância ANOVA 

com o pós-teste de Bonferroni para comparação dos grupos. Ficou constatado que a calbindina, 

apesar de lograr êxito como marcador em determinadas áreas, não seria o mais recomendado 

para imunoistoquímicas envolvendo núcleos dopaminérgicos, a exemplo da TH, potente 

marcador destas estruturas; o exercício físico representado pelo nado forçado pode induzir à 

neuroplasticidade, porém esta atua limitadamente, pelos níveis gerados de estresse e/ou 

overtraining decorrentes desta prática; o óleo de linhaça administrado regularmente por via oral 

é capaz de produzir efeitos antiinflamatórios, neuroprotetores e neuromoduladores e diminuir 

os possíveis efeitos de perturbação neuronal em situações adversas. 

Palavras-chave: Exercício Físico; Óleo de Linhaça; Dopamina; Tirosina-hidroxilase; 

Calbindina. 



 

 

ABSTRACT 

 

Physical exercises have proven benefits, such as activating cellular and molecular cascades, 

which can induce expression of genes associated with plasticity, promote synaptogenesis and 

neurogenesis, increase cerebral vascularization and metabolism, and are directly related to the 

prevention and treatment of various neurodegenerative, cardiovascular and musculoskeletal. 

Allied to this component, are the eating habits, involving nutritional, anti-inflammatory, 

antioxidative and neuroprotective aspects. Flaxseed oil linseed as an interesting proposal from 

this perspective. These components interfere directly and indirectly in metabolic functions 

including reward, learning, motivation, response to stimuli and movement, which dopamine as 

the main neurotransmitter mediator of these processes. The neurons of the dopaminergic system 

interconnect with different areas of the brain, with three main nuclei acting in the midbrain: 

Ventral Tegmentar Area (A10), Substantia Nigra (A9) and Retrorrubral Zone (A8). This 

research aims to analyze the influence of physical exercise and nutritional supplementation with 

Linum usitatissimum L. on the neuronal plasticity of Rattus norvegicus. To do so, the 

aforementioned dopaminergic nuclei of the animals studied were evaluated using tyrosine 

hydroxylase and calbindin immunohistochemistry. The approval by the Committee on Ethics 

in Animal Experimentation was given through Opinion Nº 001/17. Eighteen (18) male Wistar 

rats, with mean age of three months and mean weight between 250g and 300g, were used in 

three study groups. Compound experiments were performed by interval forced swimming and 

orogastric administration of linseed oil for 28 consecutive days. This was followed by animal 

perfusion and microtomy of the brains. After obtaining the images, the morphometric analysis 

of the perimeter and area was performed using ImageJ and the analysis of variance ANOVA 

with the Bonferroni post-test was used to compare the groups. It was found that calbindin, 

although successful in certain areas, would not be the most recommended for 

immunohistochemistry involving dopaminergic nuclei, such as TH, a potent marker of these 

structures; the physical exercise represented by the forced swim can induce the neuroplasticity, 

but this acts limitedly, by the generated levels of stress and / or overtraining resulting from this 

practice; linseed oil regularly administered orally is able to produce anti-inflammatory, 

neuroprotective and neuromodulatory effects and to reduce the potential effects of neuronal 

disturbance in adverse conditions. 

 

 

Keywords: Physical exercise; Linseed oil; Dopamine; Tyrosine hydroxylase; Calbindin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EXERCÍCIO FÍSICO E PLASTICIDADE NEURONAL 

 

Mundialmente os processos de transição demográfica, nutricional e epidemiológica vêm 

sofrendo transformações em seu perfil de forma notória. Demograficamente, detecta-se 

importante decréscimo nas taxas de natalidade, consequentemente gerando situação favorável 

para o envelhecimento populacional. Alia-se a este cenário o avanço na medicina e tecnologia, 

o que proporciona ainda um maior controle sobre as doenças infecto-contagiosas e aumento da 

expectativa de vida (Hallal e Knuth, 2011). 

Quanto aos perfis nutricionais, destacam-se os países de renda média e alta, com 

mudanças significativas em quadros de desnutrição para obesidade, gerando uma adversidade 

complexa nutricional a ser trabalhada. Por sua vez, a transição epidemiológica, que mostra que 

desde a metade do século passado vem ocorrendo atenuação de patologias infecciosas e 

crescimento proporcional de agravos não-transmissíveis, como doenças cardiovasculares, 

cânceres e causas externas, incluindo violências e acidentes (Monteiro, 2000). 

Neste cenário, mediante as diversas transições que remodelam os perfis de 

morbimortalidade, a atividade física (AF) se alicerça e se reafirma no índice de prioridades na 

saúde pública em todo o mundo, por estar diretamente relacionada a efeitos benéficos em 

tratamento de agravos não-transmissíveis, como as doenças crônicas e neurodegenerativas 

(Hallal e Knuth, 2011). A AF pode ser uma forma de prevenir e tratar muitas dessas doenças 

devido a seus efeitos de estimulação da neurogênese, modulação da inflamação e melhora da 

microcirculação (Vasques e Fonseca, 2018). 

A atividade física regular está associada a uma diminuição do risco de muitas condições 

de saúde crônicas, incluindo obesidade, diabetes mellitus, doenças cardíacas e patologias 

mentais. Contudo, a maioria dos adultos e jovens de todo o mundo não é suficientemente ativa. 

Conseqüentemente, a inatividade física é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

mundial (Morgan et al., 2016).  

Faz-se necessário distinguir claramente os termos “atividade física (AF) ” e “exercício 

físico (EF) ”, visto que possuem significados distintos: atividade física consiste em qualquer 

movimento corporal que resulta em um gasto energético maior que em níveis de repouso, já o 

exercício físico representa uma atividade física planejada, estruturada e regular, que tem como 

objetivo final ou intermediário promover ou manter a saúde/aptidão física (Rodrigues, 2012). 
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Quanto à mencionada “aptidão física”, esta se remete ao atributo biológico concernente 

à capacidade de se realizar movimentos específicos, mediante instruções e acompanhamento 

adequado em busca de benefícios significativos (Flausino et al., 2012).  

Os efeitos crônicos do EF, também denominados adaptações, resultam da exposição 

frequente e regular as sessões de exercícios e representam aspectos morfofuncionais que 

diferenciam um indivíduo fisicamente treinado de outro sedentário, tendo como exemplos 

típicos: bradicardia relativa de repouso, hipertrofia muscular, hipertrofia ventricular esquerda 

fisiológica e o aumento do consumo máximo de oxigênio (Monteiro, 2003). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou no ano de 

2015 uma publicação sobre os principais indicadores referentes às práticas de esporte e 

atividade física, obtidos a partir de investigação suplementar da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD 2015), realizada em parceria com o Ministério do Esporte. Os resultados 

demonstram que 28,1 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, praticaram alguma 

atividade física no período de um ano, o que representou 17,4% da população investigada. 

Desse total, 15,7 milhões eram mulheres e 12,5 milhões, homens. Na distribuição por faixa 

etária, os grupos de 18 a 24 anos e 25 a 39 anos apresentaram os maiores percentuais de pessoas 

praticantes de atividade física (18,9% e 18,2%, respectivamente). Estes números, frente à 

população total brasileira, ainda são considerados ínfimos, ou seja, necessitam-se de 

intervenções e atividades que tornem reais a rotina da prática dos EF, melhorando o quadro 

geral de saúde e bem-estar, com vistas à prevenção de patologias e agravos (Brasil, 2016). 

Quanto aos processos neurológicos, pesquisadores defendem que o exercício aeróbio 

regular pode influenciar os processos celulares e moleculares, alterando assim os loci 

hipocampais e subcorticais, bem como níveis crescentes de fatores neurotróficos chave, como 

o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), que medeia neuroplasticidade. Além disso, a 

função executiva, como inibição de resposta e velocidade de processamento, é aumentada em 

indivíduos fisicamente ativos. Assim, o exercício a longo prazo parece facilitar a função 

cognitiva e a memória através da neuroplasticidade e dos mecanismos neuroprotetores (Lulic 

et al., 2017). 

Destaca-se nesta perpectiva o termo “neuroplasticidade”, relativo à capacidade do 

sistema nervoso, especialmente a dos neurônios, em adaptar-se às alterações nas condições 

ambientais que ocorrem ao longo da vida dos indivíduos. Consiste, portanto, em um processo 

de reorganização neural fundamental para facilitar a recuperação de funções, podendo ser 

influenciada por experiências, comportamentos, prática de tarefas e em resposta a lesões 

cerebrais. Assim, presume-se que o treinamento motor é capaz de influenciar na neurogênese, 
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sinaptogênese, angiogênese, modulação pré e pós sináptica, entre outros, além de resultados 

positivos na recuperação em resposta a estas atividades (Borella e Sacchelli, 2009). 

A atividade física tem sido relatada para melhorar a perfusão, facilitar a neurogênese e 

a sinaptogênese, reduzir a perda neuronal e preservar o volume cerebral em regiões vulneráveis. 

Também influencia favoravelmente processos patológicos relacionados a patologias como a 

Doença de Alzheimer, tal como a acumulação de b-amilóide e a fosforilação da proteína Tau.  

Esses mecanismos podem explicar ligações relatadas entre atividade, cognição e demência 

(Stephen et al., 2017). 

Os efeitos benéficos relacionados à prática de exercício físico (EF) podem estar 

diretamente associados a vários mecanismos capazes de modular a liberação e utilização de 

neurotransmissores (Herholz et al., 1987; Petruzzello et al., 1991), tais como as monoaminas 

(Strüder et al., 1996),  os fatores neurotróficos endógenos (Neeper et al., 1995, 1996; Vaynman 

et al., 2003), os peptídeos opióides (Arentz et al., 1986) e o sistema endocanabinóide (Fuss; 

Gass, 2010; Sparling et al., 2003). Desta maneira, o exercício físico ativa cascatas celulares e 

moleculares que aumentam e mantém a plasticidade cerebral, induz expressão de genes 

associados à plasticidade, promove sinaptogênese e neurogênese, e aumenta a vascularização e 

o metabolismo cerebral (Christie et al., 2008; Cotman; Berchtold, 2002; Vaynman e Gomez-

Pinilla, 2005). 

Observa-se ainda nos estudos que a prática de EF pode ainda “aumentar a liberação de 

fatores neurotróficos, Potenciação a Longo Prazo (LTP), neurogênese (Cotman et al., 2007; 

Radahmadi et al., 2016; Yang et al., 2015), bem como aumentam a expressão da proteína glial 

ácida fibrilar (GFAP) (Biedermann et al., 2016; Li et al., 2005). O treinamento físico aumenta 

a ramificação dos astrócitos e seus processos (Fahimi et al., 2016; Saur et al., 2012; Theodosis 

et al., 2008; De Senna et al., 2017). 

 Em roedores, estudo apontado por Praag (2009), mostra que o efeito do exercício 

sobre a neurogênese é mantido durante a vida. Em ratos que exerceram continuamente desde a 

idade jovem até a meia-idade, o declínio na gênese celular foi significativamente menor do que 

suas contrapartes sedentárias. Além disso, em camundongos que começaram a executá-lo em 

idade média ou idade avançada, novo número de neurônios foi elevado. 

 Nas patologias neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson (DP), por exemplo, 

causada por uma combinação de fatores relacionados ao envelhecimento, genéticos e 

ambientais, o estilo de vida como atividades físicas são modificáveis e possíveis alvos de 

intervenção. Na última década, experimentos com animais sugeriram que o exercício pode 
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atenuar os sintomas da DP, influenciando na neuroplasticidade no sistema dopaminérgico 

nigroestriatal (Shih et al., 2017). 

 Evidências em estudos anteriores sugerem os EF como terapia adequada para o 

tratamento de doenças crônicas. No caso da DP, trazem impactos positivos e agem na melhoria 

dos sintomas depressivos, apatia e na cognição, tendo ainda papel terapêutico no desempenho 

motor e não-motor, a partir de propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias (Viana et 

al., 2017). 

 Além dos benefícios citados, pesquisas apontam que a neuroplasticidade, a 

aprendizagem e a memória também sofrem influência positiva dos exercícios físicos (Cassilhas 

et al., 2016). O hipocampo, área altamente plástica (mesmo em idade adulta), é uma das mais 

estudadas estruturas neurológicas associadas à memória espacial e é uma região central para a 

consolidação da memória declarativa. Localizada no lobo temporal mediano do Sistema 

Nervoso Central (SNC), é formado por duas áreas principais: o Cornus Ammonis (CA1, CA2, 

CA3) e o Giro Denteado (GD). Cada uma destas apresenta neuroplasticidade e abriga tipos 

específicos de células que podem responder distintamente ao EF, contribuindo para a 

aprendizagem espacial e processos de memória no hipocampo (Leuner e Gould, 2010; Leahey 

e Harris, 2001; Lent, 2010). 

 É importante destacar que o GD é a única região do hipocampo capaz de gerar novos 

neurônios, podendo dobrar ou triplicar em tamanho após exercícios físicos em experimentos 

realizados com roedores, por exemplo (Voss et al., 2013). Hoje já se sabe que a zona 

subventricular dos ventrículos laterais, a zona subgranular do giro denteado e o bulbo olfatório 

são capazes de gerar novos neurônios por toda a vida adulta dos mamíferos (Zhao et al., 2008). 

 Assim, a partir da prática de atividades físicas regulares, estudos destacam a 

ocorrência de alterações positivas: no hipocampo, pelo aumento dos níveis protéicos de 

sinapsina I (SYN), neurofilamento 68kDa (NF68), proteína associada ao microtúbulo 2 (MAP2) 

e proteína glial fibrilar ácida (GFAP), além do aumento dos níveis de neurogênese hipocampal 

(como supracitado). Para as regiões motoras, foi observado no cerebelo acréscimo dos níveis 

de SYN e NF68, na substância negra de NF68 e NF160, no estriado de SYN, sinaptofisina 

(SYP) e NF8, no córtex motor de NF68 e na formação reticular dos NFs de todos os pesos 

moleculares. Ainda houve efeitos sobre expressão de ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) 

para alguns destes marcadores (Ferreira, 2011).  

 Quando o exercício é praticado regularmente são produzidas adaptações estruturais e 

funcionais em áreas motoras do córtex e nos núcleos da base que persistem mesmo após a 

interrupção do treinamento (Fernandes, 2017). Além disso, tem se apresentado como uma 
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ferramenta de suma importância como auxílio no tratamento de transtornos 

emocionais/psicológicos. Pesquisas apontam que pessoas fisicamente ativas, praticantes de 

exercícios de forma regular e sadia, apresentam uma redução significativa de sintomas 

ansiolíticos e antidepressivos, com melhora inclusive em sua percepção de imagem, autoestima 

e, consequentemente, qualidade de vida (Zuntini et al., 2018).  

 Faz-se extremamente necessário adentrar, nesse contexto, na atuação da dopamina, 

alvo da atenção de inúmeras pesquisas relacionadas a mecanismos neurais, associando-os a 

atividades motoras. Durante a prática do exercício ocorre liberação da endorfina e da dopamina 

pelo organismo, propiciando um efeito tranquilizante e analgésico no praticante regular, que 

frequentemente se beneficia de um efeito relaxante pós-esforço e, em geral, consegue manter-

se num estado de equilíbrio psicossocial mais estável (Rodrigues, 2012). 

 A dopamina (DA)/3-hidroxitiramina é mencionada por Cavalcanti (2011) como “uma 

monoamina do grupo das catecolaminas e consiste na substância precursora da síntese de 

noradrenalina e adrenalina, tendo a enzima tirosina-hidroxilase (TH) como reguladora deste 

processo”. A DA age no cérebro como neurotransmissor, sendo responsável por múltiplas 

funções excitatórias. 

 A modulação da liberação de DA é realizada por receptores pré-sinápticos localizados 

no corpo celular, dendritos ou terminais nervosos de células dopaminérgicas, identificados 

como auto-receptores. A estimulação de auto-receptores da região somatodendrítica reduz a 

taxa de disparos destes neurônios, ao passo que a estimulação de auto-receptores dos terminais 

nervosos inibe a síntese e a liberação de DA (Meurer, 2012)  

 Os neurônios do sistema dopaminérgico se interligam com diferentes áreas do 

cérebro, atuando em muitas funções centrais, incluindo recompensa, aprendizagem, motivação, 

resposta a estímulos e movimento (Knab e Lightfoot, 2010). Estes, originam-se em duas áreas 

distintas: os advindos da substância nigra pars compacta projetam-se para o estriado dorsal 

através do trato nigrostriatal, enquanto que os que provêm da área tegmentar ventral projetam 

no córtex e no estriado ventral (núcleo Accubens) através do trato mesolímbico (Dziedzicka, 

2004; Lewis, 2000).  

  Dez núcleos encefálicos produtores de dopamina e que a utilizam como 

neurotransmissor foram identificados em pesquisas anteriores, sendo codificados de A8 a A17, 

sendo estas A8: Zona Retrorubral (RRF); A9: Substância Negra pars Compacta (SNc); A10: 

Área Tegmental Ventral (VTA); A11 – A14: Grupos hipotalâmicos; A15: Tubérculo Olfatório; 

A16: Bulbo olfatório e A17: Células interplexiformes da retina (Kubis, 2000; Halbach e 

Dermitzel, 2006; Sanchez, 2008; Machado, 2014). É importante destacar que cerca de 80% 
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dos neurônios que sintetizam DA são encontrados em núcleos específicos, no mesencéfalo, bem 

como, no diencéfalo e telencéfalo (Coelho, 2016), como especificados na figura a seguir. 

 

Figura 1 - Representação esquemática da distribuição dos núcleos dopaminérgicos no encéfalo 

do rato. Distinguem-se na imagem nove grupos celulares, do mesencéfalo ao bulbo olfatório 

(Modificado de Björklund e Dunnett, 2007) 

 

 Os grupamentos A8, A9 e A10 são os localizados no mesencéfalo que emitem 

projeções dopaminérgicas, participando diretamente de funções como determinação do 

comportamento, motivação, cognição, recompensa e inclusive desordens 

neurológicas/psiquiátricas (Kubis, 2000; Björklund e Dunnett, 2007). 

 Os núcleos mencionados formam circuitos complexos, designados como 

mesoestriatal (nigrostriatal), mesocortical e mesolímbico. O grupamento A9 encontra-se com 

projeção para o striatum (via nigroestriatal) e o A10 para a área límbica (via mesolímbica) e 

cortical (via mesocortical), constituindo vias bem definidas (Fallon e Moore, 1978). Entretanto, 

já se constatou que a SNc possui eferências para as três áreas em questão e a VTA também 

apresenta projeções para o striatum (Loughlin e Fallon, 1984; Björklund e Dunnett, 2007). O 

grupamento A8 forma uma extensão dorso-caudal do grupamento A9, projetando-se para as 

três áreas supracitadas (Bentivoglio e Morelli, 2005).  

 A via mesoestriatal (a maior) é responsável pela modulação dos núcleos da base, 

caracterizados por estruturas subcorticais que modulam os impulsos córtico-espinais para início 

dos movimentos motores (Obeso et al., 2000). A via mesolímbica modula respostas 

comportamentais e o sistema de recompensa, associando-se ainda, às bases fisiopatogênicas da 

esquizofrenia (Braak e Braak, 2000; Ang, 2006). Por sua vez, a via mesocortical liga-se às 

funções cognitivas, atenção, recompensa, memória, aprendizagem e também sintomas 
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relacionados à esquizofrenia, como pensamentos desordenados e alucinações (Halbach e 

Dermitzel, 2006).  

 Os neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo formam ainda dois sistemas que 

inervam compartimentos estriatais distintos. O dopaminérgico dorsal, que inerva a matriz do 

estriado, inclui a Área Tegmentar Ventral (VTA); o Núcleo Retrorubral e a Substância Negra 

pars Compacta (SNc). Já o dopaminérgico ventral, inclui a Substância Negra Compacta Ventral 

e neurônios dopaminérgicos localizados na Substância Negra Reticulada, distribuindo-se 

predominantemente para os estriossomos do estriado (Lima, 2010). Assim, destacam-se três 

núcleos dopaminérgicos: A Substância Negra (SN), a Área Tegmentar Ventral (VTA) e a Zona 

Retrorubral (RRF). 

 A substância negra, também denominada de substância nigra é constituída por uma 

camada grande de células situadas dorsalmente ao pedúnculo cerebral. Nesta área existe 

concentração de dopamina, principalmente do grupamento A9. A SN é formada por dois grupos 

celulares. A parte compacta, mais dorsal, apresenta a maioria das células que produzem a 

dopamina. Uma substância pigmentada denominada melanina, derivada da dopanina, faz com 

que o tecido tenha um aspecto escuro e é responsável pelo nome “substância negra ou nigra”. 

A parte reticulada é pálida e juntamente ao globo pálido interno forma a principal via de saída 

de informação dos gânglios da base. Funcionalmente, esses dois núcleos podem ser 

considerados uma estrutura conhecida como “núcleos de saída” (Fernandes, 2017) 

 A VTA contém neurônios dopaminérgicos do grupamento A10, enviando projeções 

consideravelmente densas para o estriado ventral, circuito crucialmente envolvido em 

mecanismos de recompensa, atividade locomotora e ação de drogas de abuso. Está localizada 

na região ventro-medial do mesencéfalo entre o núcleo interpeduncular, a substância negra e o 

núcleo rubro. Os núcleos localizados na linha média da VTA têm baixa concentração do 

transportador de dopamina (DAT), responsável pela recaptação do neurotransmissor pelo 

terminal pré-sináptico. O gradiente de DAT no mesencéfalo ventral diminui na região caudo-

ventrolateral para a região rostro-dorsomedial (Lima, 2010) 

 Já a  Zona Retrorubral, é caracterizada pelo grupamento A8, formado por numerosos 

e dispersos neurônios localizados na metade inferior do tegmento médio do mesencéfalo  

(Cavalcanti et al., 2015). É importante mencionar que esta área não deve ser confundida com o 

Núcleo Retrorubral, cuja caracterização é um grupo de células não-dopaminérgicas (Medeiros, 

2015). 
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Figura 2 - Representação esquemática dos principais grupos neuronais dopaminérgicos no SNC 

do camundongo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Há décadas já se aponta que os sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos e 

serotonérgicos centrais sofrem influência dos exercícios físicos. Uma série de estudos avaliaram 

a noradrenalina cerebral (norepinefrina), serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) e dopamina 

com o exercício e seus resultados indicaram que há evidências em favor de mudanças na síntese 

e metabolismo das monoaminas durante o exercício (Meeusen e De Meirleir, 1995). 

 Quanto à recompensa, como já mencionado, esta é regida pela via mesolímbica e 

envolve caminhos dopaminérgicos. As associações entre essas vias e as atividades físicas foram 

encontradas tanto em modelos animais como em humanos. Está bem estabelecido que os 

exercícios físicos afetam o sistema dopaminérgico de alguma forma. (Huppertz et al., 2014).  

 Pesquisadores como Greenwood et al. (2011), mostraram que em roedores, os efeitos 

a) Em corte sagital. b) Uma seção coronal (na posição mostrada pela linha vertical no painel  a) 

destacando a distribuição anatômica de neurônios na substância segra pars compacta (SNc) e 

na área tegmentar ventral (VTA). Na posição mais rostral, apenas a SNc está presente em um 

posição lateral. Na posição mais caudal, apenas a VTA é presente em posição medial junto com 

a zona retrorubral (RRF) localizada dorsalmente à VTA. Os seguintes grupos podem ser 

distinguidos: bulbo olfatório (OB) dendrítico neurios periglomerulares (A16); a zona incerta 

(A13); a grupos celulares hipotalâmicos (Hyp; A12, A14 e A15), dos quais o grupo A12 é o 

maior e fornece projeções tuberoinfundibulares e tubero-hipofisárias envolvidas na regulação 

neuroendócrina; na porção caudal grupos celulares na substância cinzenta periaquedutal; e o 

tegmentar mesodiencefálico Grupos celulares (A8-A10) (dopaminérgico mesodience-

neurônios (mdDA) 7. Este grupo de neurônios compreendem à SNc (grupamento A9), a VTA 

(grupamento A10) e a RRF (grupamento A8) (Modificado de Smidt & Burbach, 2007). 
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agudos do exercício físico estavam ligados a mudanças no funcionamento dopaminérgico. Em 

ordem inversa, o que também ocorre, o funcionamento dopaminérgico afeta o comportamento 

da atividade física, atuando desta forma, como um determinante potencial do comportamento 

do exercício. 

 Como citado anteriormente, o exercício também induz alterações no Fator 

Neurotrófico (BDNF). O BDNF é considerado importante para a sobrevivência dos neurônios 

dopaminérgicos no Estriado. Assim, a falta de BDNF no corpo estriado tem implicações para a 

transmissão de dopamina, bem como disfunção de mobilidade relacionada a deficiências, tais 

como a DP (Morgan et al., 2015). 

 Constata-se ainda que o impacto gerado pelo exercício físico em regiões mais 

primitivas do cérebro, incluindo o tronco encefálico, o hipotálamo e os gânglios da base atua 

em importantes funções para a saúde, como a regulação do ritmo diurno, função circadiana, 

ingestão alimentar, função cardiovascular e respostas aos estressores (Morgan et al., 2015).  

Desta forma, os exercícios e a atividade física moderada a vigorosa permanecem 

como os pilares de pesquisas em prol da prevenção de doenças e promoção da saúde. Inclusive, 

considera-se hoje, o comportamento sedentário, a inatividade ou exercício físico insuficiente 

como um risco para a saúde (Hadgraft e Owen, 2017). 

1.2 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ALIADA AO EXERCÍCIO FÍSICO E SUAS 

IMPLICAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO 

 

 Assim como os exercícios físicos, hábitos alimentares também são capazes de agir no 

organismo, influenciando em suas funções, inclusive no sistema nervoso. Uma dieta rica em 

Ômega 3, por exemplo, pode dar suporte cognitivo em humanos e regular positivamente genes 

relevantes para a função e plasticidade sináptica em roedores (Ferreira, 2011). 

 O consumo de alimentos derivados de vegetais são constantemente apresentados em 

estudos epidemiológicos associando-os ainda à diminuição de riscos de diferentes doenças 

crônico-degenerativas, como câncer e doenças cardiovasculares (Hooper et al., 2008). A 

maioria dos benefícios observados ocorrem devido aos antioxidantes, incluindo vitaminas, 

minerais e fitoquímicos, que podem ser encontrados em frutas, vegetais e grãos (Wang et al., 

2013). 

 Estudos executados anteriormente relataram que a realização de exercício de alta 

intensidade ou exaustivo pode levar a danos musculares, como lesões, fadiga crônica e 

overtraining, em parte devido à alta síntese de espécies reativas de oxigênio. Exemplificam que 

alguns óleos e outros compostos naturais atuam como potentes antioxidantes e eliminam os 
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radicais livres. Apesar de depender do tipo de exercício e suplementação, estudos com animais 

e humanos mostram benefícios da suplementação com antioxidante na recuperação de danos 

causados pelo exercício exaustivo, seja restaurando os níveis de antioxidantes ou diminuindo 

os danos (Portari et al., 2017). 

 Tratando-se de sistema nervoso, estudos mostraram que a restrição calórica (RC) e 

suplementos nutricionais como óleo de peixe, chás, frutas, folato, especiarias e vitaminas têm 

o potencial de afetar positivamente o funcionamento cognitivo (Gómez-Pinilla, 2008). As 

investigações sobre os efeitos da nutrição sobre a função cerebral geralmente se concentraram 

nas propriedades neuroprotetoras dos suplementos nutricionais, focando em mecanismos 

subjacentes como sinalização neuronal (Praag, 2009). De fato, a suplementação nutricional e a 

RC parecem afetar caminhos celulares e moleculares similares ao exercício físico (Schattin et 

al., 2016). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da interação entre as funções físicas e cognitivas, 

influenciadas pelo exercício físico e nutrição. (Modificado de Schattin et al., 2016). 

 

 Ácidos graxos ômega e polifenóis vegetais também são muito citados aliados aos 

efeitos do exercício físico sobre o cérebro, podendo ser aumentados pelo consumo 

concomitante de produtos naturais. A sinergia potencial entre dieta e exercício pode envolver 

caminhos celulares comuns importantes para a neurogênese, sobrevivência celular, plasticidade 

sináptica e função vascular. A manutenção ótima da saúde do cérebro pode depender do 

exercício e da ingestão de produtos naturais (Praag, 2009). 
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 Uma notável substância com propriedades antioxidantes, cujos estudos têm se 

expandido progressivamente é o Óleo de Linhaça (Linum usitatissimum L.). Consiste em uma 

oleaginosa amplamente estudada por seus efeitos benéficos para a saúde. É uma fonte de ácidos 

alfa-linolênicos, compostos fenólicos e fibras solúveis, possui propriedade anti-inflamatória e 

tem sido relacionada à redução do risco de doenças crônicas, como câncer, obesidade e diabetes. 

(Silva et al., 2007)  

 A origem da linhaça é Unani, sendo a mesma utilizada em várias condições 

patológicas, principalmente suas sementes e o óleo. Da família Linacae, consiste em uma erva 

anual de cerca de 0,7m de altura, possuindo sementes ovaladas e achatadas, obliquamente 

apontadas e são praticamente inodoras. O óleo é mucilaginoso e viscoso, com odor e sabor 

pungente, cor castanho amarelada e sabor suave. Em algumas culturas e países, como a Índia, 

é utilizada com diversos fins terapêuticos, sendo citada como anti-bacteriana, anti-inflamatória, 

expectorante, laxante, analgésica, diurética, emoliente, afrodisíaca, sedativa e lipolítica (Khan 

et al., 2017). 

 Linum usitatissimum L. é conhecida pelo mundo, apresentando centenas de diferentes 

denominações, variando de acordo com a localidade, idioma e costumes da população.  Khan 

et al. (2017) citam alguns destes: Bazrul Katan, Buzruk, Bazen, Katan (Arábia); Tisi, Tusi, 

(Assamês); Chikna, Tisi (Behar); Masina, Tisi, Alasi (Bengali); Alasi, Javasa, Javas (Bombay); 

Linho, Linhaça (Brasil); Alashi, Alsi (Canarese); Hou la Tse (Chinês); Alshi, javas (Deccan); 

Blaebows, Common Flax, Flax, Flix, Linseed, Lint Bells (Inglês); Lin chaud, Lin commun, Lin 

cultive, Grins de Lin (Francês); Flachs, Haarlinsen, Lein, Saatlein (Alemão); Linon (Grego); 

Alshi, Arasi (Gujarati); Alsi, Tisi (Hindi); Lino (Italiano); Agasebeeja, Semeegara, Agasi, Kain 

Atish, Agashi (Kannada); Alish, Kenu (Kashmir); Agastha, Cheruchana‐Vittintevilta 

(Malayalam); Alashi, Javas (Marathi); Atushi, Peso (Oriya); Bazarug, Kuman, Tukhm‐e‐Katan, 

Zaghir, Zaghu (Persa); Alish, Alsi, Tisi (Punjabi); Len, Lyon (Russo); Atasi, Atima, Chanaka, 

Devi, Haimwati, Kshauma, Kshaumi, Kshuma, Madagandha, Madotkata, Malina, Masina, 

Masrina, Masruna, Nilapushpi, (Sânscrito); Lino (Espanhol); Bari Aala (Suryani); Bazrag 

(Sherazi); Alshi, (Tamil); Atasi, Madanginjalu, Ullusulu (Telugu); Ziggar (Turki); Keten 

(Turkish); Alsi, Katan (Urdu); Lisfermoon, Lifertus (Unani). 
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Figura 4 - Representação gráfica da Linum usitatissimum L. e seus componentes. 

 

 

  

 

 

 Quanto ao consumo humano, existem duas variedades de linhaça: a marrom e a 

dourada. A variação da cor determina-se pela quantidade de pigmentos no revestimento externo 

da semente, sendo que essa quantidade é determinada por fatores genéticos e ambientais 

(Coskuner e Karababa, 2007; Morris, 2007). A linhaça marrom e a dourada são semelhantes em 

sua composição química, possuindo ambas bioatividade similar. Entretanto, estudos que 

investigaram fatores como composição química e capacidade antioxidante, demonstraram que 

a linhaça marrom se destaca, contendo maior conteúdo de ácido esteárico, maior teor de 

tocoferóis, maior capacidade antioxidante e maior estabilidade oxidativa. Este tipo é consumido 

A: Raiz, talo e folhas (de baixo para cima); B: Talo, folhas, infrutescência e inflorescência1: 

Sépala; 2: Broto sem cálice; 3: Pétala; 4 e 5: Estames vistos de diferentes ângulos; 6: Grão de 

pólen; 7: Ovário com estiletes retorcidos; 8: Flor sem cálice ou corola (sem os estaminódios); 

8a: Flor sem cálice ou corola (com os estaminódios); 9: Corte longitudinal da figura 8; 10 e 11: 

Fruto imaturo (cápsula) vista de diferentes lados; 12: Corte transversal do fruto imaturo (10 e 

11); 13: Fruto maduro; 14: Semente normal e ampliada; 15: Corte longitudinal em planos 

sagital (esquerda) e frontal (direita) da semente ampliada (Modificado de Köhler, 1887). 
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no Brasil em maior escala e com menor valor comercial (Barroso et al., 2014). 

 O vegetal em questão é cultivado em mais de 50 países, contém compostos fenólicos, 

proteínas, carotenóides, antocianinas, flavonóides, estrógeno, vitamina E, vitamina C, prolina 

e fibras. A semente de L. usitatissimum é uma fonte apropriada de ácidos graxos insaturados, 

incluindo principalmente omega-6 e omega-3, na proporção de 0,3/1; ácido alfa-linolênico 

(LNA) em 57% de sua constituição; lignanas (com atividades antioxidantes); fibras e proteínas 

(30% e 20%, respectivamente); minerais e vitaminas. O ácido linolênico, encontrado nos ácidos 

graxos do óleo essencial de L. usitatissimum, exerce efeitos úteis na diminuição da 

colesterolemia, lipoproteínas de baixa densidade (LDL), aterosclerose e cardiopatia associada 

a aterosclerose. (Sedighi et al., 2017). Possui ainda benefícios relatados em doenças 

cardiovasculares, cânceres, distúrbios neurológicos e hormonais e também pela sua ação 

antioxidante (Sreeremya, 2017). 

O ácido α-linolênico (LNA - C18:3 n-3) pode ser alongado até cadeias de, pelo menos, 

20 ou 22 carbonos, dando origem aos ácidos Eicosapentaenóicos (EPA - C20:5 n-3) e o ácido 

Docosahexaenóico (DHA - C22:6 n-3). Este processo metabólico é mediado pelas enzimas 

chamadas elongases e dessaturases, as quais participam da formação dos ácidos graxos 

poliinsaturados, ômega-6 e ômega-3 (Salem, 1999).  

É importante destacar que na extração do óleo da linhaça, por se tratar uma substância 

rica em LNA, seu conteúdo é suscetível à auto oxidação. Desta forma, é realizada através de 

prensagem a frio e métodos de extração por solvente. Mesmo após extração a frio, é altamente 

recomendável que o óleo seja armazenado em garrafas de vidro escuro (frascos âmbar), e/ou 

suplementado com antioxidantes para evitar a deterioração da qualidade (Kajla et al. 2015) 

O DHA, que é um Ácido Graxo de Cadeia Longa, por sua vez interfere na formação das 

bainhas de mielina, estruturas que permitem a condução dos impulsos elétricos ao longo da 

fibra nervosa com velocidade e precisão, sendo este processo de incorporação já comprovado 

em pesquisas no tecido nervoso de ratos (Almeida et. al., 2009). O DHA, proveniente do ácido 

α-linolênico, é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso. Está presente no cérebro 

e retina em proporção mais alta que em outros órgãos, havendo inclusive mecanismos que 

mantêm esta quantidade alta durante períodos de deficiência. Este ácido graxo é ricamente 

incorporado durante o crescimento cerebral, em maior intensidade no período perinatal, com 

30% dos ácidos graxos que compõem os fosfolipídios, principalmente fosfatidiletanolamina e 

fosfatidilserina que enriquecem o tecido neural do cérebro, sendo DHA (Hartvigsen et al., 2003; 

Almeida et. al., 2009)  
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 A linhaça é ainda conhecida por ser a fonte mais rica de lignanas vegetais, devido ao 

seu alto conteúdo de secoisolariciresinol diglucoside (SDG). Nesta semente, SDG juntamente 

com não-lignano, compostos fenólicos, como os ácidos ferúlico, p-cumárico e cafeico, são 

constituintes de um estrutura oligomérica denominada macromolécula de lignano. Estes 

compostos fenólicos têm propriedades fitoestrogênicas e antioxidantes e, portanto, podem 

exercer potenciais benefícios para a saúde humana. (Silva et al., 2007). 

Por ser considerada rica fonte de ácidos graxos ômega-3, a linhaça tem aplicação no 

tratamento de vários distúrbios neuropsiquiátricos. Caracterizaram as sementes de linho como 

constituídas por muitos compostos polifenólicos, tais como ácidos fenólicos, flavonóides e 

lignanos, vitamina C e E. Assim, foi pesquisado em ratos que o extrato de sementes de linho 

aumenta o consumo de sacarose e diminuição do nível de cortisol. Apresenta alta concentração 

de polifenóis e flavonóides, pode ser eficaz na inibição de peroxidação de lípidos, mediada pela 

formação de radicais. O efeito do extrato de sementes de linho com ácidos graxos ômega-3, pode 

ser considerado na superação do estresse, indicando a importância de ácidos graxos ômega-3 

para a manutenção da integridade e função cerebral (Naveen et al., 2013). 

Substâncias antioxidantes caracterizam-se pela capacidade de prevenir os efeitos 

deletérios da oxidação pela inibição da lipoperoxidação, sequestro de radicais livres e/ou 

quelação de íos metálicos. Podem se dividir em duas classes: os com atividade enzimática, cujas 

enzimas bloqueiam a iniciação da oxidação, removendo as espécies reativas ao oxigênio e a 

classe das moléculas que causam interação com as espécies radicalares, sendo consumidas 

durante a reação. Neste grupo estão os antioxidantes naturais, tendo como exemplo os compostos 

fenólicos (Moreira; Mancini Filho, 2003). A linhaça, portanto, possui esta propriedade, podendo 

ainda exercer um efeito positivo na redução da oxidação lipídica quando processada e 

transformada em suplementos alimentares (Galvão et al., 2008). 

A seguir, apresenta-se uma tabela nutricional especificando os compostos bioativos 

que compõem a linhaça e sua quantidade contida em cada 100g de sementes. 
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Tabela 1 - Composição Nutricional da Linhaça 

NUTRIENTES/ 

COMPOSTOS 

BIOATIVOS 

QUANTIDADE/ 

100G DA 

SEMENTE 

NUTRIENTES/ 

COMPOSTOS 

BIOATIVOS 

QUANTIDADE/ 

100G DA 

SEMENTE 

ENERGIA 450 kcal Biotina 6 mg 

PROTEÍNA 20.0 g Carotenos Não detectado 

CARBOIDRATOS 29.00 g α-Tocoferol 7 mg 

GORDURAS TOTAIS 41.00 g β-Tocoferol 10 mg 

ÁCIDO 

LINOLÊNICO 

23.00 g γ-Tocoferol 552 mg 

FIBRAS 28.00 g Cálcio 236 mg 

LIGNANAS 10-2600 mg Cobre 1 mg 

ÁCIDO ASCÓRBICO 0.50 mg Magnésio 431 mg 

TIAMINA 0.53 mg Manganês 3 mg 

RIBOFLAVINA 0.23 mg Fósforo 622 mg 

NIACINA 3.21 mg Potássio 831 mg 

PIRIDOXINA 0.61 mg Sódio 26 mg 

ÁCIDO 

PANTOTÊNICO 

0.57 mg Zinco 4 mg 

ÁCIDO FÓLICO 112 mg   

    

Modificada de Carraro et al., 2012. 

 

 Mediante o exposto, subtende-se que a suplementação alimentar com o óleo de 

linhaça (Certificado de Análise da substância utilizada em Anexo II) aliada à prática regular de 

exercícios físicos, pode trazer inúmeros benefícios ao metabolismo. Pesquisas apontaram esta 

combinação de elementos como responsáveis por respostas anti-inflamatórias, diminuição do 

estresse, otimização do sistema imunológico (Buta, 2013; Farias, 2015), além dos controles dos 

níveis de glicemia e colesterol e suas frações (Saldanha, 2018). 

1.3 A CALBINDINA E O SEU PAPEL BIOLÓGICO 

 

A Calbindina (CBD28k) consiste em uma proteína ligante de cálcio (Ca2+), observada 

pela primeira vez no ano de 1966, na mucosa intestinal (duodeno) de aves (Wasserman & Taylor, 

1966). Sua sequência, geneticamente codificada por CALB1, é altamente conservada em 

mamíferos e predominantemente expressa em neurônios. Constitui até 1,5% das proteínas 

cerebrais solúveis totais. A CBD28k encontra-se particularmente abundante nas células 

cerebelares de Purkinje, hipocampo e interneurônios neocorticais, mas também foi relatada em 

ossos, rins, pâncreas e em outros tecidos. Foram relatados como estimulantes da expressão da 

calbindina o calcitriol, neurotrofinas (NT-3, BNDFa), Fator de Crescimento Insulina-1 (IGF-1) 

e fator de crescimento de fibroblastos (Lohmeier, 2018). 
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Em se tratando de uma visão dimensional desta proteína, o termo ‘EF hand’ é 

frequentemente mencionado. Os sítios das proteínas EF hand se caracterizam por uma região 

contínua de 29 aminoácidos, contendo duas α-hélices dispostas perpendicularmente uma em 

relação a outra. Assim, a organização espacial das α-hélices e da alça no sítio, pode ser comparada 

à uma mão direita com o indicador estendido apontando para o alto, correspondendo à primeira 

hélice (formada por 9 aminoácidos), o dedo médio dobrado, correspondendo à alça (formada por 

12 aminoácidos), e o polegar estendido, correspondendo à hélice de saída (formada por 8 

aminoácidos). Esta representação foi mencionada inicialmente para a parvalbumina, de onde se 

originou o termo ‘EF hand’ (Kretsinger e Nockolds, 1973; Silva, 2011). 

 

Figura 5 - Representação de EF Hand: O cálcio é quelado em um ‘loop’ (cor vermelha, falanges 

3 a 5), conectando a hélice F (cor azul, polegar) e a hélice E (cor amarela, dedo indicador), 

sendo orientados perpendicularmente uns em relação aos outros (Modificado de Jasper, 2012) .  

 

A partir da formação com 6 EF-hands, dos quais 4 são consideradas funcionais, a 

CBD28k forma um domínio globular único, facilitando a ligação de cálcio com cooperatividade, 

afinidade média e cinética mais rápida. Assim, em estado de repouso, os seus sítios de ligação 

são ocupados principalmente por magnésio, enquanto que com o aumento da concentração de 

cálcio intracelular, este se liga ao magnésio, limitando aumentos intracelulares nos níveis de 

cálcio. Desta forma, a calbindina é considerada um sensor de cálcio, tampão e transportador, uma 

vez que o regula, controla sua dinâmica espaço-temporal e homeostase, transportando cálcio livre 

dentro dos compartimentos intracelulares (Schmidt, 2012). 

Além da calbindina, proteínas ligantes de cálcio como a calretinina e parvalbumina, 

apresentam um grande interesse do ponto de vista neuroanatômico, sendo possível sua 

observação em subpopulações bem definidas de neurônios ao longo de diferentes sistemas 

sensoriais em um grande número de espécies, tais como roedores (Silva, 2011). Assim, 
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principalmente a CBD28k é largamente utilizada como marcador para estudos anatômicos em 

desenvolvimento (Kook et al., 2014). 

Os papéis biológicos da Calbindina D-28k incluem, regulação do cálcio (incluindo o 

transporte de cálcio e absorção, a calcificação dos ossos e dentes) e sinalização relacionados 

com o cálcio nos neurônios e transitoriamente no desenvolvimento embrionário. Também tem 

um papel na proteção dos neurônios contra a morte celular por apoptose. A desregulação desta 

proteína refere-se a vários estados de doenças neurodegenerativas, como a Doença de 

Alzheimer, degeneração do estriado e paralisia supranuclear progressiva. O declínio na 

calbindina D-28K em células granulares do hipocampo se correlaciona com a epilepsia. Já a 

perda substancial de neurônios que contêm esta proteína ocorre em pacientes com doença de 

Huntington. Calbindina configura-se ainda como biologicamente importante e necessária para 

a função neuronal normal e para o transporte de cálcio em células epiteliais do intestino e do 

rim (Venyaminov et al., 2004). 

Supõe-se que no transporte transcelular, o movimento de cálcio (e fósforo) para dentro 

das células epiteliais é realizado através de canais de cálcio ou um transportador, respondendo 

a um gradiente negativo, não exigindo energia. O processo ocorre quando há o aumento no 

1,25-dihidroxicalciferol (1,25(OH)2D3) no organismo. Este caracteriza-se como o principal 

regulador do transporte através da célula epitelial contra gradiente de energia.  Ele regula a 

síntese de calbindina por transcrição de ácido desoxirribonucleico (DNA) quando há ligação da 

vitamina com receptores do núcleo. Isso afeta a tradução do Ácido Ribonucleico mensageiro 

(RNAm) da calbindina. Esta opera ligando cálcio na superfície da célula, internalizando os íons 

via vesículas endocitóticas que possivelmente fundem-se com lisossomos. Depois da liberação 

do cálcio ligado no interior lisossômico ácido, a calbindina retorna à superfície da célula, e os 

íons cálcio saem pela membrana basolateral (Shils et al., 2003).  

 Retornando ao papel da calbindina como importante marcador de neurônios, devido 

ao fato desta ser altamente aplicada para destacar subpopulações de neurônios em culturas 

primárias de fetos em ratos e em células cerebrais, esta será utilizada nos processos de 

imunohistoquímica da presente pesquisa. Importante ressaltar ainda que tais sistemas de cultura 

podem ser instrumentos para elucidar a função ainda enigmática da calbindina no sistema 

nervoso, permitindo a aplicação direcionada de compostos bioquímicos, farmacológicos, 

métodos biológicos e eletrofisiológicos celulares (Pfeiffer et al., 1989; Lohmeier, 2018). 

 É notável que pesquisas envolvendo fatores de crescimento neuronal, exercício físico 

e função cognitiva são de grande interesse para determinar a influência do exercício sobre a 

plasticidade cerebral. Para este estudo, adotou-se a calbindina como marcador, visto que 
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constantemente os pesquisadores têm sugerido que a expressão de calbindina e também a 

parvalbumina (PV) sugerem um efeito protetor e de aumento de resistência à lesão excitotóxica 

(Maciel, 2007).  

 A calbindina ainda foi apontada em relevante estudo quando, induzida pelo exercício 

físico, demonstrou um aumento no número de neurônios calbindina-positivos nas células 

granulares do giro denteado e nas regiões de Corno de Ammon (hipocampo) CA1 e CA3 de 

ratos após atividade locomotora em roda (Eilam et al., 1999; Maciel, 2007). 

 

  

Figura 6 - A: Imagem de Imunoistoquímica de coloração de neurônios para a calbindina na 

amígdala do rato (esquerda); B: Imagem de Imunoistoquímica de coloração de neurônios para 

a calbindina no córtex de ratos (direita). (Extraído de 

http://www.immunostar.com/shop/antibody-catalog/calbindin-d-28-antibody/ Acesso em 

21.10.2018). 
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http://www.immunostar.com/shop/antibody-catalog/calbindin-d-28-antibody/
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Analisar a influência do exercício físico e suplementação nutricional com Linum 

usitatissimum L. na plasticidade neuronal de Ratos Wistar (Rattus norvegicus). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar os efeitos do óleo de linhaça na plasticidade de neurônios dopaminérgicos dos núcleos 

do mesencéfalo (Substância Negra, Área Tegmentar Ventral e Zona Retrorubral) de ratos 

submetidos a um programa de exercício físico; 

- Analisar a expressão de TH dos núcleos dopaminérgicos dos ratos que serão submetidos ao 

tratamento com a suplementação de óleo de linhaça e exercício físico; 

- Verificar a expressão da proteína ligante de cálcio Calbindina referente à plasticidade neuronal 

nos núcleos dopaminérgicos em ratos submetidos aos testes e ao grupo controle; 

- Realizar comparação morfométrica dos núcleos dopaminérgicos a partir da imunoistoquímica 

para a Calbindina e TH entre animais submetidos aos testes e ao grupo controle. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 

 Nesta pesquisa foi utilizado como modelo animal a linhagem não-endogâmica Wistar 

(Rattus norvegicus), uma das mais utilizadas para este propósito, sendo visada para 

experimentos por seu pequeno porte, ciclo biológico curto, baixo custo de criação e grau de 

similaridade genética com seres humanos. Aproximadamente 80% de seu DNA assimila-se ao 

humano (Rat Genome Sequencing Project Consortium, 2004). 

A escolha do modelo experimental também foi baseada na viabilidade para a avaliação 

de fenômenos biológicos naturais, induzidos ou comportamentais, que permitam comparações 

aos fenômenos humanos em questão. É importante ainda destacar que, quanto maior a 

uniformidade dos animais em relação às variáveis ambientais, genéticas e experimentais, menor 

será a quantidade amostral mínima necessária para o estudo. No contexto atual, o trabalho com 

modelos experimentais é extremamente relevante, não somente para o aperfeiçoamento e 

comprovação de técnicas e/ou procedimentos já existentes, como também para o 

desenvolvimento inovações (Ferreira et al., 2005). 

Foram utilizados dezoito (18) ratos, machos, dispostos em três grupos de estudo, todos 

com idade média de três meses: 1) grupo CTRL (controle) - sedentário e sem dieta 

suplementar); 2) grupo OLSE - dieta suplementar com óleo de linhaça; 3) grupo OLEX 

com dieta suplementar com óleo de linhaça e exercício físico. Todos os grupos possuíram 

um número de 06 animais, com três meses de idade e peso médio entre 250g e 300g. Os animais 

foram advindos do biotério central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

e do biotério do Laboratório de Neurologia Experimental da Faculdade de Ciências da Saúde - 

DCB/FACS/UERN, após a aprovação pela Comissão de Ética em Experimentação Animal - 

CEEA, através do parecer Nº 001/17 e protocolo de mesmo número (ANEXO). 

Todas as precauções foram providenciadas afim de se evitar dor e sofrimento aos 

animais, conforme preconiza o Código de Ética, 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”.  

Os animais foram acomodados em estante ventilada, com temperatura média de 24 ± 

2°C, alocados em gaiolas-padrão de polipropileno, medindo 49x34x16cm, forradas por 

maravalha, contendo até três animais por gaiola. Proporcionou-se controle de luminosidade, 

com ciclos claro/escuro de 12 horas cada, umidade natural e comida/água ad libitum.  
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3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

a. Testes comportamentais 

Programa de Exercício Físico (Nado intervalado) 

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

ativos (n = 06) foram submetidos a um programa de nado forçado intervalado, dispostos 

individualmente em reservatórios plásticos com dimensões de 57 cm de comprimento e 40 cm 

altura (Figura 8), em um circuito fechado de água circulante com aproximadamente 50 cm de 

profundidade, a uma temperatura média entre 32 ± 1º C, por um período de 07 dias por semana, 

durante 28 dias consecutivos. Os animais foram colocados e removidos em cada reservatório 

separadamente (Figura 8), utilizando-se os pesquisadores para tal etapa, de equipamentos de 

proteção individual, como luvas em látex e máscaras descartáveis. 

Todos os animais ativos foram submetidos a um protocolo de adaptação que consistiu 

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

(turno vespertino, a partir de 14:00h) intervalados em 6 ciclos de 4 minutos de nado e 1,5 minuto 

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

peso seguindo ciclos de 4 min de nado e 1,5 minuto de descanso repetindo por 3 ciclos 

aumentando gradativamente os ciclos até o sétimo dia de treino. Na segunda semana (8º ao 14º 

dia) foi adicionado peso de 2,5% da massa corporal preso ao corpo do animal com faixa elástica 

(figura 3), concluindo os 6 ciclos de nado. Na terceira e quarta semanas (15º a 28º dia) foram 

adicionados pesos de 3,5% da massa corporal (protocolo adaptado de Santos, 2004). Os ratos 

foram pesados semanalmente e ajustados os pesos proporcionalmente às suas massas corporais. 

Ao final de cada experimento diário, os animais foram secados com o auxílio de toalha 

e secador em temperatura média e readaptados às gaiolas nas estufas. 
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Figura 7 - Exercício físico (nado) em treinamentos individuais. 

 

 

Figura 8 - Faixas elásticas com os respectivos pesos, calculados individualmente, de acordo 

com a massa corpórea dos animais. 

 

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

Animal, que não possibilitaram aos animais experiências desagradáveis, como dor e/ou estresse 

de um modo geral. 

 

b. Dieta Suplementar: 

O óleo de linhaça foi administrado por gavagem, utilizando-se como veículo água 

destilada (proporção de 1ml para cada 100g de peso animal) e tween 80. As dosagens foram de 

500mg/kg (500 mg de óleo de linhaça para cada 1.000g de peso animal), administradas uma 

vez ao dia (30 min antes do exercício de nado), por um período de 28 dias. O volume 

administrado por gavagem foi de 1% da massa corporal do animal (Figuras 11 e 12). (protocolo 

adaptado de Gorriti et al., 2010). 

As soluções para gavagem eram preparadas a cada 07 (sete) dias e conservadas em 

frasco âmbar, em refrigerador (geladeira). 
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Figura 9 - Administração orogástrica do suplemento de óleo de Linum usitatissimum L. pelo 

método de gavagem, utilizando-se cânula de metal e seringa de 3 ml. 

 

Procedimentos de Análise: 

3.2.1 Anestesia 

 

O primeiro passo consistiu na pesagem ordenada dos animais, de acordo com 

identificações realizadas em suas caudas com algarismos romanos, para se operacionalizar os 

cálculos de dosagem anestésica. 

Por via intraperitoneal, foram administrados os medicamentos Cloridrato de Ketamina 

(na dose de 10 mg/Kg) e Xilazina (na dose de 05 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. 

Após atingir o plano anestésico, ou seja, 3º. plano do 3º. estágio de Guedel (Massone, 

2008), iniciou-se o processo de perfusão, mediante a verificação da total ausência de reflexos. 

3.2.2 Perfusão e Remoção dos encéfalos  

 

Anestesiados, cada animal foi submetido à perfusão transcardíaca, que compreendeu os 

seguintes passos:  

1. Posicionamento do animal em decúbito dorsal sobre tela de arame e sob ponto de água.  

2. Toracotomia, com incisão de pele, músculos e arco costal, sendo estes removidos em bloco, 
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para exposição do coração.  

3. 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 300 ml de solução salina a 

0,9% em 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 300 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 (71) 

4. 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). 

3.2.3 Microtomia 

 

Os encéfalos foram submetidos à microtomia, sendo a espessura dos cortes padronizada 

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

deslizamento, obtendo-se secções coronais. Estas foram coletadas 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 dos 

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

utilização posterior em procedimentos de imunoistoquímica.  

3.2.4 Imunoistoquímica  

 

Por se tratar de uma amostra de 18 animais, foram realizadas três rodadas de 

imunoistoquímica, cada uma com 6 compartimentos. Para evitar resultados falso positivos, 

todos os anticorpos foram testados para controle negativo. 

Iniciando-se a imunoistoquímica, foi realizado o pré-tratamento com a finalidade de 

eliminar a concentração de aldeídos contidos no fixador e quaisquer outros artefatos existentes 

nos tecidos. Para tal, utilizou-se Tampão Fosfato 0,1M, pH 7,4, aproximadamente 200 ml, em 

um recipiente de vidro contendo os tubos com filtro, onde foram acondicionados os cortes 

cuidadosamente, com auxílio de um pincel macio, de acordo com a identificação 

correspondente entre o compartimento e o tubo preparado para receber os cortes. Em um 

agitador orbital, foram realizadas 5 lavagens de 5 minutos cada, a 70 RPM, trocando o Tampão 
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Fosfato 0,1M a cada lavagem. Após isso, incluiu-se uma etapa de incubação em peróxido de 

hidrogênio (H2O2) a 0,3% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 por vinte minutos, com a finalidade 

de abolir artefatos causados pela liberação de peroxidases endógenas, evitando-se marcações 

inespecíficas. 

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

solução formada pelos anticorpos (anti-TH e anti-Calb) obtido em camundongo em diluição de 

1:10000 para TH e 1:200 para a Calbindina. 

Após colocar o anticorpo primário, soltando lentamente pelas paredes com o auxílio 

de uma pipeta, os tubos de ensaio receberam a solução de BSA 5% com Triton X-100 e 

imediatamente após, os cortes foram transferidos para esses tubos, onde permaneceram em 

incubação em homogeneizador com rotação lenta à temperatura ambiente por um período de 

12 horas (Overnight). 

Ao final do overnight, os cortes foram transferidos dos tubos de ensaio para os tubos 

com filtro, desprezando a solução contendo o anticorpo primário e sucedendo a mais 5 lavagens 

de 5 minutos em Tampão Fosfato 0,1 M, pH 7,4 para em seguida realizar a incubação no 

anticorpo secundário. 

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 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 (H2O2) como substrato e a 3,3’,4,4’tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DAB), 

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

uma reação em que a primeira agindo sobre a segunda libera H2O2. Esta reação dura em torno 

de 15 minutos e após esta, os cortes foram submetidos a mais cinco lavagens em tampão fosfato 

0,1 M em agitador orbital.  

Para assegurar o procedimento livre de danos ambientais, foi realizada a neutralização 

da DAB, onde foi preparada uma solução de 1 litro de água sanitária para cada 4 litros de água. 
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Todo o material que teve contato com a DAB foi imerso nesta solução, em recipiente 

devidamente identificado, por um período de 24 horas e só então a solução com a DAB já 

neutralizada foi desprezada em rede de esgoto e os materiais foram lavados e guardados. 

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.  

3.2.5 Obtenção das imagens  

 

As secções do mesencéfalo submetidas à imunoistoquímica para TH e Calbindina foram 

examinadas ao microscópio óptico (Olympus BX41) em campo claro. Imagens digitais foram 

obtidas de secções representativas usando uma videocâmera digital (Nikon DXM1200). As 

imagens foram analisadas, corrigidas minimamente para brilho e contraste, montadas usando o 

programa Adobe Photoshop CS5® e os desenhos esquemáticos foram montados no software 

Adobe Illustrator CS5®. Os resultados foram documentados em fotomicrografias e esquemas 

construídos a partir das mesmas.  

3.2.6 Morfometria  

 

Usando o programa Image J (versão 1.48i, NIH) foram feitas contagens de células nos 

núcleos dopaminérgicos e de morfometria para verificar possível aumento de plasticidade 

neuronal nas áreas estudadas. 

3.2.7 Análise Estatística  

 

Para confirmar se há diferença entre os grupos animais, sendo possível a descrição de 

medidas de área e perímetro celular foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA), 

procedimento usado para comparar a distribuição de três ou mais grupos em amostras 

independentes. As análises seguiram-se através do método Bonferroni, cuja proposta consiste 

em controlar o nível de confiança simultâneo para um conjunto completo de intervalos de 

confiança.  
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4 RESULTADOS  

4.1 Morfologia 

 

 As fotomicrografias foram classificadas e armazenadas em pastas distintas, sendo as 

imagens separadas por grupo e nível (rostral, médio e caudal). Para análise, as imagens foram 

agrupadas conforme estas divisões: Controle (CTRL); Óleo de Linhaça sem Exercício Físico 

(OLSE) e Óleo de Linhaça com Exercício Físico (OLEX). Cada grupo com uma imagem 

representante dos níveis de apresentação, em cortes coronais. 

  Montou-se, portanto, a relação de imagens contendo uma de cada nível (rostral, 

médio e caudal), sendo uma representando imunoistoquímica representativa para TH, 

mostrando onde os neurônios dopaminérgicos estão localizados no mesencéfalo e a outra 

imunoistoquímica para Calbindina, para que se possibilite a comparação entre as duas no 

mesmo nível.  

 O padrão geral de imunorreatividade da TH (figura 10) nos núcleos A8 (Zona 

Retrorrubral); A9 (Substância Negra) e A10 (Área Tegmentar Ventral) nos permitiu definir seus 

limites e subdivisões através do eixo rostrocaudal nos grupos avaliados. Percebe-se nas imagens 

que a imunoistoquímica para Calbindina (figura 11) caracteriza-se por uma marcação mais 

generalizada e inespecífica, ao contrário da imunoistoquímica para TH, que enfatiza mais 

especificamente as áreas que contém células dopaminérgicas. 

 Utilizando-se do Atlas Paxinos e Watson (2007), realizaram-se equiparações entre as 

áreas, onde foi possível identificar a localização dos núcleos dopaminérgicos presentes nas 

imagens e destacá-los para se viabilizar o processo comparativo. Foram usadas as terminologias 

indicadas no próprio atlas, em busca de facilitar a identificação dos objetos de estudo. 

 Nas imagens que se seguem (figuras 10 a 16) é possível identificar os núcleos em 

questão (A8, A9 e A10) bem como algumas de suas subunidades, diferenciando-se pela 

densidade na distribuição e morfologia dos neurônios. É importante ressaltar que a Zona 

Retrorubral se evidencia nos cortes, de acordo com o atlas e nas figuras apresentadas a seguir, 

somente em níveis mais caudais. 

A Área Tegmentar (VTA/A10) está localizada na região ventro-medial do 

mesencéfalo entre o núcleo interpeduncular, a substância negra e o núcleo rubro. Sua 

delimitação exata ainda é inconclusiva na literatura, sendo frequentemente vista como um 

território heterogêneo, composto por diferentes núcleos. Estes se identificam por: Área 

Tegmentar Ventral Rostral (VTAR) e Núcleo Parabraquial Pigmentado (PBP) em porção 

dorsolateral; Núcleo Paranigral (PN) e Parainterfascicular (PIF) na zona intermediária e o 
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núcleos Interfascicular (IF), Linear Rostral da Rafe (Rli) e Linear Caudal da Rafe (Cli) em 

área da linha média. O aparecimento do núcleo interpeduncular é utilizado como critério 

topográfico para demarcar a VTA rostral da VTA caudal. 

Quanto à Substância Negra pars Compacta, complexo A9, observam-se subdivisões 

(figuras 14 e 16) em Substância Negra Camada Dorsal (SNCD); Substância Negra Lateral 

(SNL); Substância Negra Camada Ventral (SNCV) e Substância Negra Camada Média 

(SNCM). Apesar desta pesquisa se referir especificamente aos núcleos dopaminérgicos, é 

curioso ressaltar a marcação da Calbindina em imagens a seguir apresentadas (figuras 13 e 

15), evidenciando claramente a Substância Negra Reticulada, tornando-se a posteriori objeto 

para estudos mais específicos  nesta subárea em resposta ao mencionado marcador, proteína 

ligante de cálcio. 

No tocante à Zona Retrorrubral (A8), é importante não confundir esta estrutura com 

o Núcleo Rubro, que consiste em conjunto de células não-dopaminérgicas e se localiza 

anteriormente. A8 não é composta por subdivisões (figuras 14 e 16), apresentando-se como 

um grupo neuronal difuso, sem padrão organizacional em seus dendritos e em níveis mais 

caudais. 

As ilustrações que se seguem (figuras 10 a 16) expressam os distintos padrões visíveis 

nos núcleos pesquisados, podendo indicar diferenças intergrupos de animais dos 

experimentos, entre níveis rostrocaudais das secções coronais apresentadas. Estas 

modificações de padrão em número e distribuição celular, densidade, conformação, aparenta 

variar de acordo com o procedimento realizado no grupo (CTRL, OLSE e OLEX), 

modificando-se conforme o tratamento que lhes foram aplicados (administração orogástrica 

de óleo de linhaça e/ou exercício físico ou controle). 
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Figura 10 - Imagens de secções coronais do encéfalo do rato, com imunoistoquímica para TH. 

Barra de Escala: 200µm. 

 

 

 

Destacam-se os núcleos dopaminérgicos e suas subdivisões nos níveis rostrocaudais e abaixo 

ilustrações correspondentes aos sítios em questão, no Atlas Paxinos (2006). 

 



44 

 

 

Figura 11 - Imagens de secções coronais do encéfalo do rato, com imunoistoquímica para 

Calbindina. Barra de Escala: 200µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacam-se os núcleos dopaminérgicos e suas subdivisões nos níveis rostrocaudais e abaixo 

ilustrações correspondentes aos sítios em questão, no Atlas Paxinos (2006). 
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Grupo CTRL / Controle – TH 

 

 

 

Figura 12 - Imagem representativa de secção coronal em nível rostral de animal do grupo 

Controle - CTRL (A), com imunoistoquímica para TH. Barras de Escala: 200µm em A e 50µm 

em C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenciam-se o Núcleo Parabraquial Pigmentado da VTA – PBP (B) e a Substância Negra 

Camada Dorsal e Lateral (C). Em D, ilustração correspondente nível no Atlas Paxinos: Bregma 

-5.16mm. 
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Grupo CTRL / Controle – Calbindina 

 

 

 

Figura 13 - Imagem representativa de secção coronal em nível rostral de animal do grupo 

Controle - CTRL (A), com imunoistoquímica para Calbindina. Barras de Escala: 200µm em A 

e 50µm em C. 

Evidenciam-se o Núcleo Parabraquial Pigmentado da VTA – PBP (B) e a Substância Negra 

Camada Dorsal e divisão para a Substância Negra Reticulada (C). Em D, ilustração 

correspondente nível no Atlas Paxinos: Bregma -5.16mm. 
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Grupo OLSE / Óleo de Linhaça, Sedentário – TH 

 

 

 
 

 

Figura 14 - Imagem representativa de secção coronal em nível caudal de animal do grupo OLSE 

(A), com imunoistoquímica para TH. Barras de Escala: 200µm em A e 50µm em C. 

Evidenciam-se o Núcleo Parainterfascicular da VTA – PIF (B); Substância Negra Camada 

Dorsal (C) e Zona Retrorrurbral (D). A letra E na ilustração correspondente nível no Atlas 

Paxinos: Bregma -6.36mm. 
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Grupo OLSE / Óleo de Linhaça, Sedentário – Calbindina 

 

 

 

Figura 15 - Imagem representativa de secção coronal em nível médio de animal do grupo OLSE 

(A), com imunoistoquímica para Calbindina. Barras de Escala: 200µm em A e 50µm em C. 

Evidencia-se área entre PBP e PIF da VTA (B) e Substância Negra Camada Dorsal e sua 

subdivisão para a Substância Negra Reticulada (C). A letra D na ilustração correspondente nível 

no Atlas Paxinos: Bregma -5.52mm. 
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Grupo OLEX / Óleo de Linhaça e Exercício Físico – TH 

 

 

 

 

Figura 16 - Imagem representativa de secção coronal em nível caudal de animal do grupo OLEX 

(A), com imunoistoquímica para TH. Barras de Escala: 200µm em A e 50µm em C. 

Evidencia-se área entre o Núcleo Paranigral da VTA – PN e Núcleo Parabraquial Pigmentado - 

PBP (B); Substância Negra Camada Dorsal e Ventral (C) e Zona Retrorrurbral (D). A letra E na 

ilustração correspondente nível no Atlas Paxinos: Bregma -6.36mm. 

 

 

 

 

 

D 
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4.2 Dados Estatísticos 

 

Tabela 2 - Análise estatística entre os grupos CTRL, OLSE e OLEX de neurônios dos núcleos 

VTA, SN e RRF com imunoistoquímica para TH. 

Expressas Médias e Desvio Padrão dos valores de Área e Perímetro de A8, A9 e A10. 

 

TH 

GRUPO CTRL OLSE OLEX 

VTA Área 64,25 ± 80,17 a 62,96 ± 77,36 a 66,30 ± 75,97 a 

Perímetro 42,03 ± 23,09 a 37,70 ± 20,08 b 41,39 ± 21,95 a 

SN Área 74,75 ± 75,88 a 75,41 ± 99,42 a 94,99 ± 123,36 b 

Perímetro 48,82 ± 25,23 a 41,22 ± 24,89 b  48,82 ± 30,05 a 

RRF Área  70,22 ± 93,57 a 70,61 ± 90,77 a 

Perímetro  38,57 ± 22,46 b 44,06 ± 26,02 a 

 

Médias seguidas de letras diferentes (a, b) na linha significam diferença estatística, onde “a” 

representa significância maior e “b” menor (p < 0,05 – Bonferroni). 

 

 

Tabela 3 - Análise estatística entre os grupos CTRL, OLSE e OLEX de neurônios dos núcleos 

VTA, SN e RRF com imunoistoquímica para Calbindina. 

Expressas Médias e Desvio Padrão dos valores de Área e Perímetro de A8, A9 e A10. 

 

CALBINDINA 

GRUPO CTRL OLSE OLEX 

VTA Área 50,50 ± 53,46 ab 65,76 ± 97,88 a 41,82 ± 22,11 b 

Perímetro 39,37 ± 19,51 a 40,15 ± 21,86 a 33,83 ± 10,31 b 

SN Área 45,76 ± 49,71 b 52,66 ± 51,10 a 45,80 ± 46,62 b 

Perímetro 38,20 ± 17,57 b 40,27 ± 18,87 a  33,56 ± 14,33 c 

RRF Área  37,02 ± 25,04 a 70,61 ± 90,77 a 

Perímetro  33,07 ± 9,41 a 32,45 ± 15,49 a 

 

Médias seguidas de letras diferentes (a, b) na linha significam diferença estatística, onde “a” 

representa significância maior e “b” menor (p < 0,05 – Bonferroni). 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Considerações Gerais 

 

 Esta pesquisa analisou morfometricamente os neurônios dopaminérgicos na Substância 

Negra, Área Tegmentar Ventral e Zona Retrorrubral do mesencéfalo do rato, utilizando-se de 

imunoistoquímica para TH e Calbindina. Foram comparados grupos de animais sob a ação de 

exercício físico, sendo este o nado forçado e também ratos nos quais se administrou dieta 

suplementar com óleo de linhaça. 

 A escolha da tirosina hidroxilase (TH) justifica-se pelo motivo de diversas pesquisas 

farmacológicas, em biologia molecular, dentre outras, apontarem a TH como um marcador 

confiável para os grupamentos dopaminérgicos do mesencéfalo. Por ser uma enzima do grupo 

das catecolaminas, esta pode expressar neurônios dopaminérgicos, adrenérgicos ou 

noradrenérgicos, porém, estudos anteriores possibilitam assegurar que os grupamentos que 

apresentam imunorreação no mesencéfalo são produtores de dopamina (Margolis et al., 2006; 

Cavalcanti, 2012). 

 A Calbindina, sendo uma proteína ligante de cálcio, se destaca por sua interação com 

proteínas envolvidas nas cascatas de sinalização que usam o cálcio como segundo mensageiro. 

É comumente encontrada em neurônios gabaérgicos do SNC, com expressão evidenciada em 

pesquisas experimentais em áreas como as células cerebelares de Purkinje (Naizaque et al., 

2016); e Hipocampo (Castro et al., 2018). Na medula espinal, expressa-se na substância 

cinzenta, encontrada nas lâminas I, II, IV, VIII e X de Rexed e também no núcleo intermédio 

lateral (Cunha, 2008). Emergiu-se assim, a curiosidade de analisar a sua expressão nos núcleos 

dopaminérgicos do mesencéfalo em ratos, bem como características morfométricas e em que 

isso implica com bases nas condições mencionadas nos grupos de animais trabalhados. 

5.2 Área Tegmentar Ventral (VTA/A10)   

 

A área tegmentar ventral (VTA) tem despertado grande interesse por ser um elo crucial 

no circuito envolvido em mecanismos de recompensa (Ikemoto et al., 2006), atividade 

locomotora (Zangen et al., 2006) e ação de drogas de abuso (Ikemoto e Wise, 2004; Ikemoto 

et al., 2006). Tem como um dos principais alvos o estriado ventral, que participa destes 

mesmos processos (Lima, 2010). 

Os neurônios do grupamento A10 são de tamanho pequeno a médio. Esses neurônios 

podem ser visualizados na forma ovoide bipolar e piriforme multipolar, com organização 

dentrítica variando entre dorsoventral, dorsolateral ou sem um padrão de organização 
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específico, como demonstrado nas imagens desta pesquisa. Seus dendritos apresentam-se 

calibrosos, longos e pouco ramificados e recebem um grande número de aferências de 

múltiplos locais e seus axônios também emitem numerosos colaterais destinados a diversos 

alvos.  

Partindo da descrição acima quanto às características citoarquitetônicas dos neurônios 

que compõem o complexo VTA, percebeu-se nas análises das fotomicrografias duas 

constatações claras: a primeira, é que A10 é mais evidenciada nos cortes apresentados pelas 

suas subdivisões PBP e PIF, sendo o Núcleo Parabraquial Pigmentado o grande representante, 

destacando-se, nas imagens, tendo como comprovada a sua localização através das referências 

ao Atlas Paxinos nas ilustrações. Outra afirmação é a de que nas imagens relativas ao grupo 

OLEX, os neurônios apresentam-se nitidamente em maior número e com prologamentos 

dedríticos mais longos quando comparadas ao grupo controle.  

Associando-se estas observações à prática do exercício físico, numerosas pesquisas o 

associam à plasticidade neuronal, com destaque para o aumento nos níveis de BNDF, 

induzindo ainda à elevação em taxas de acetilcolina e serotonina. O BNDF regula a atividade 

de neurotransmissores como os que compõem os sistemas colinergético e dopaminérgico, 

sendo esta regulação um potente mecanismo que se associa às funções de base dos núcleos do 

complexo pontomesencefalotegmental e da área tegmental com a substância negra, 

configurando inclusive bases para a reestruturação de lesões cerebrais, como em patologias 

neurodegenerativas (Silva, 2012). Estudos anteriores em ratos já evidenciaram fortemente os 

efeitos do exercício em mecanismos relacionados à plasticidade cerebral via modulação de 

nerotrofina (Gómez-Pinilla et al., 2002). 

Existe ainda o efeito neuroprotetor ligado ao EF. Sendo de extrema relevância, 

resultados são consistentes com dados de roedores mostrando esta propriedade em neurônios 

dopaminérgicos na área tegmentar ventral, que se projeta para o estriado ventral. Isto, incusive, 

chama a atenção para uma diferença na magnitude dos efeitos da idade. Levanta-se a 

possibilidade de a atividade física ser impactante nas funções envolvendo o estriado ventral, 

como aprendizagem de reforço e tomada de decisões baseadas em valores, que demonstram-

se diminuir com a idade em alguns contextos (Dang et al., 2017). 

Seguindo análise das imagens, o grupo OLSE apresenta-se com intensidade de 

marcação ainda maior que nos grupos OLEX e CTRL na área em questão, principalmente nas 

imunoistoquímicas com TH. Isso também chama a atenção para uma possível maior 

quantidade e ação da dopamina como neurotransmissor, com vistas à evidente maior 

concentração das células na área. 
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Correlacionando o grupo de animais que recebeu administração do óleo de linhaça à 

estas visíveis modificações, são enumeradas várias funções relevantes aos ácidos graxos 

poliinsaturados,  dentre as quais podemos destacar a participação na composição das 

membranas celulares, a modulação da expressão gênica, o envolvimento nos processos de 

transdução de sinais, a geração de segundos mensageiros e regulação de canais iônicos e 

receptores, a redução da agregação plaquetária, geração de eicosanóides e sua importância no 

desenvolvimento neuronal (Delattre, 2008)  

Substâncias que compõem o óleo de linhaça, quando têm seus componentes e 

propriedades incorporadas às membranas dos neurônios, podem alterar suas características 

físico-químicas, além de participarem ativamente de processos de sinalização celular, na 

condução ou transmissão dos impulsos nervosos na regulação da atividade enzimática e 

apoptose. Ainda podem atuar na formação de espinhos dendríticos e crescimento neuronal 

(Mazza et al., 2007).  

Esta afirmação corrobora assim, com a hipótese de que a ação da administração do óleo 

de Linum usitatissimum pode ter atuado positivamente nestes casos, gerando ainda uma ação 

neuroprotetora quanto ao exercício físico forçado, já que o grupo OLSE aparenta inclusive 

uma maior expressão das marcações que o grupo OLEX (vide figuras 11 e 12). 

5.3 Substância Negra (SN/A9) 

 

 A substância negra (SN) localiza-se no mesencéfalo, entre o tegmento e a base do 

mesencéfalo, próximo dos pedúnculos cerebrais, sendo considerada o maior núcleo 

mesencefálico do SNC. Divide-se em Parte Reticulada (SNR), gabaérgica e a parte Compacta 

(SNc), dopaminérgica, sendo esta segunda, por ter esta caraterística, objeto de estudo da 

presente pesquisa. 

 Nas fotomicrografias apresentadas neste estudo, A9 consiste no núcleo dopaminérgico 

mais evidente, estando expresso em todas as secções apresentadas e em ambos os marcadores. 

Evidenciam-se, conforme mostrado nas figuras, como grupos neuronais mais densos e 

numerosos que os demais pela sua forte afinidade dopaminérgica, o que consequentemente 

amplia a sua intensidade de marcação pela TH, além de ser realmente o maior núcleo em área. 

Os neurônios neste complexo podem apresentar diferentes formatos de corpos e 

organizações dentríticas também, dependendo da subdivisão e do animal, sendo relatada a 

existência de neurônios ovoides, triangulares, piriformes, fusiformes, sendo bipolares ou 

multipolares, sem organização dentrítica, com orientação dendrítica, predominantemente, 

horizontal e orientação dorsoventral (Siqueira, 2018). 
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 As interconexões da SN com o corpo estriado apresentam grande relevância, pois são 

tanto aferentes (fibras estriatonigrais) como eferentes (fibras nigroestriatais dopaminérgicas). A 

via nigroestriatal desempenha função imprescindível no sistema de vias sinápticas reguladoras, 

excitatorias e inibitórias, com funções de modular a retroalimentação a partir do tálamo para o 

córtex motor (Alho, 2011). 

 Assim, para estudos envolvendo a prática regular de exercício físico, neste caso o nado 

forçado, a substância negra se apresenta como uma importante área a ser analisada, podendo 

ter respostas diretas e indiretas às realizações programadas e sistematizadas de repetições de 

movimentos. Este processo contribui certamente para a plasticidade neuronal, como exposto 

nas imagens, ao passo que o grupo submetido ao EF (OLEX) encontra-se com marcações mais 

intensificadas em imunoistiquímicas nos núcleos dopaminérgicos estudados do que no Grupo 

Controle. 

5.4 Zona Retrorrubral (RRF/A8) 

 

 O complexo A8 encontra-se projetando axônios a regiões da formação reticular do 

tronco cerebral. Esta área é composta por neurônios dopaminérgicos que surgem em níveis 

caudais e estão localizados em posição dorsolateral no tegmento mesencefálico, em 

continuidade com a SN. As células do grupo A8 apresentam processos que são mais curtos e 

não possuem uma orientação preferencial como na SN (Siqueira, 2018). 

Como pode ser observado nas imagens expostas, podem ser do tipo ovoide e fusiformes, 

do tipo bipolar ou multipolar, sem organização dentrítica especifica ou com organização no 

sentido ventrolateral e dorsolateral. 

Nas lâminas analisadas após às imunoistoquímicas a RRF, pela sua característica 

dopaminérgica, se destacou claramente na expressão em TH nas secções caudais, porém para a 

Calbindina, assim como os outros núcleos dopaminérgicos, esta estrutura não apresenta 

delimitações claras. 

5.5 A Calbindina como marcador neuronal 

 

 A expressão da Calbindina nos núcleos dopaminérgicos A8, A9 e A10, como 

representada nas figuras 12, 14 e 16 apresentou-se de forma mais compacta e inespecífica. As 

demarcações de áreas destes complexos dopaminérgicos não se demonstraram tão precisas 

quanto a imunoistoquímica para TH. Isto pode ser explicado pela forte afinidade da tirosina-

hidroxilase como anticorpo neste processo, em detrimento à Calbindina, por ser uma proteína 



55 

 

ligante de cálcio. 

 Apesar disso, a Calbindina vem sendo utilizada em algumas pesquisas como marcador, 

porém em outras áreas, como mencionado na introdução e início da discussão desta pesquisa 

(como hipocampo e cerebelo), obtendo sucesso e fidedignidade nas demarcações de estruturas 

neuronais.  

 Justamente pelo fato de ser uma proteína ligante de cálcio, tendo a propriedade de 

utilizar o cálcio como segundo mensageiro no processo, pode provocar atividades de 

neuroproteção, prevenindo a excitotoxicidade e apoptose celular. Isso pode ser claramente 

evidenciado na imagem 12, que explicita o grupo OLEX com marcação mais notória e intensa, 

justificando certamente o mecanismo neuroprotetor ao exercício de nado forçado, prevenindo 

reações adversas ou mesmo deletérias neuronais à provável exaustão pela atividade imposta aos 

animais. 

No grupo OLSE, ainda na figura 12, a marcação apresenta-se levemente mais clara que 

no grupo OLEX e mais intensa que no Controle. A explicação para este fato, pode estar na 

atividade antioxidante e também neuroprotetora das substâncias LNA e DHA 

comprovadamente contidas no óleo de linhaça, amenizando com sucesso os efeitos estressores 

causados pelo nado forçado. Assim, sendo a Calbindina uma proteína que provavelmente atuou 

como marcadora para este tipo de atividade, além de evidenciar a atividade que foi disparada 

para a prevenção da excitotocicidade, mostrou a amenização deste efeito pela neuroproteção 

aferida aos compostos contidos no óleo de linhaça administrados durante os experimentos. 

Ainda sobre a expressão da Calbindina em A8, A9 e A10, este estudo despertou um 

fato curioso que deve ser destacado e investigado com mais profundidade em posteriores 

pesquisas. A marcação da Substância Negra Reticulada ocorreu de forma intensa e notória, 

sobressaindo-se por vezes às demais estruturas. Nas figuras 14 e 16 percebe-se distintamente 

este fenômeno, que se repete nas análises microscópicas das lâminas produzidas para o estudo. 

Pesquisas bibliográficas apontam que a SNc e RRF têm sido identificadas como 

estruturas dopaminérgicas, porém também vem sendo demonstrada a presença de neurônios 

não dopaminérgicos nessas áreas. Alguns desses neurônios não-dopaminérgicos usam o GABA 

como sinalizador da neurotransmissão (Yamaguchi et al., 2013). A via nigroestriatal dos 

neurônios dopaminérgicos da SNc para o estriado dorsal é moderada por vários gabaérgicos 

inibitórios aferentes. O estriado, o globo pálido externo e a SNR são os que mais contribuem 

para o controle gabaérgico da atividade dopaminérgica na porção caudal da VTA (Bourdy et 

al., 2014; Arrais, 2018). Talvez este sistema justifique a marcação da Substância Negra 

Reticulada. Permite-se pressupor que o foco da marcação tenha se direcionado aos neurônios 
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não-dopaminérgicos ou pela atividade gabaérgica contida nesta estrutura. 

A constatação da expressão da calbindina na SNR é presumida em algumas pesquisas, 

como quando se afirma que a diferença entre as camadas da SN é que as células da camada 

dorsal (não se especifica se a referência indica a SN pars compacta - SNCD ou se apenas se 

refere à localização mais dorsal) têm dendritos orientados, principalmente, em direção 

mediolateral, são imunorreativas a TH e proteína ligante de cálcio, Calbindina-D28k e 

projetam, em grande parte, para a matriz do estriado. As células da camada ventral, por sua vez, 

têm uma conformação dentrítica de sentido predominantemente dorsoventral, não são 

imunorreativas a calbindina-D28k e inervam principalmente trechos estriatais (Smeets e 

González, 2000). 

O sucesso das imunoistoquímicas realizadas nesta pesquisa quanto ao potencial de 

marcação de estruturas pode ser questionado, porém improvavelmente revogado, visto que não 

apenas a SNR foi evidenciada, mas outras áreas como a Fossa Interpeduncular foram destacadas 

com precisão, o que se comprova a afinidade para a expressão da Calbindina nesta área em 

pesquisas anteriores (Rogers e Résibois, 1992) como característica do marcador. 

Deste modo, permanece a sugestão para aprofundamento em futuros estudos quanto a 

à Substância Negra Reticulada que, apesar que não ser o foco da presente pesquisa, visto que 

são os núcleos dopaminérgicos, apresentou-se como elemento fortuito, todavia que merece 

ênfase. 

5.6 Análise Estatística 

 

 Após obtenção das imagens, foi realizada a análise morfométrica do perímetro e área 

por meio do ImageJ e utilizada a análise de variância (ANOVA) com o pós-teste de Bonferroni 

para comparação dos grupos. Os dados foram expressos através de Médias e Desvio Padrão, 

através do Programa Estatístico SPSS 63.0, que após averiguação dos pressupostos 

paramétricos, diferentes estatísticas entre os grupos estudados foram analisadas. Valores de p < 

0,05 foram considerados significativos. 

 A Tabela 2 expressa estatísticas através das médias e desvios padrão das áreas e 

perímetros dos neurônios entre os grupos de animais estudados, com imunoistoquímica para 

TH. De acordo com a sua interpretação, percebe-se que a VTA nas áreas dos grupos CTRL, 

OLSE e OLEX se manteve estatisticamente igual em proporção para os três grupos, porém o 

perímetro destas apresentou valores com significância em CTRL e OLEX quando comparados 

a OLSE. O mesmo ocorreu para o perímetro celular das áreas SN e RRF, com a marcação 

específica para neurônios dopaminérgicos.  
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 Evidências significativas de redução perimétrica dos neurônios no grupo em que foi 

administrado óleo de linhaça (OLSE), comprovam uma das mais conhecidas funções atribuídas 

aos compostos presentes no óleo de Linum usitatissimum: o efeito anti-inflamatório. Robustos 

estudos, em número e complexidade, têm demonstrado os efeitos benéficos dos ácidos graxos 

à saúde: no metabolismo lipídico, promovendo redução nos níveis plasmáticos dos 

triacilgliceróis, aumento de HDL colesterol e ação anti-inflamatória ao reduzir a síntese de 

derivados do ácido araquidônico: prostaglandina E2 (PGE2), tromboxano A2 (TXA2), 

prostaciclina (PGI2) e leucotrieno B4. Portanto, há de se supor que a suplementação com ácidos 

graxos EPA e DHA, contidos no óleo da linhaça, pode atenuar os efeitos do processo 

inflamatório, partindo da redução da síntese dos eicosanoides (Mesquita et al., 2011). 

 Os valores com grau de significância evidenciando menor perímetro celular certamente 

presumem que o efeito anti-inflamatório gerado pela substância administrada foi alcançado. 

Este resultado aponta para a relevância da característica profilática e terapêutica da mesma, já 

conhecida como potente antioxidante, propriedade conferida ao ácidos graxos poli-insaturados, 

reiterando as suas atribuições anti-inflamatórias e imunomoduladoras. 

 Já a Tabela 3, expressa a análise estatística entre os grupos pesquisados para áreas e 

perímetros em A8, A9 e A10 em imunoistoquímica para a Calbindina. Através de valores de 

média e desvio padrão, sobressaiu-se o resultado: nos três complexos avaliados (VTA, SN e 

RRF) os valores obtiveram significância estatística indicando maior número para o grupo 

OLSE, tanto em áreas quanto em perímetros. 

 Foi constatado em pesquisas anteriores e no presente estudo que a Calbindina 

desempenha um papel primordial na regulação da concentração intracelular do Ca2+, sendo 

expressa em populações específicas do SNC. Assim como, também se comprova em análises 

que a Calbindina apresenta efeito de proteção em neurônios em processos de isquemia ou de 

excitotoxicidade, sendo expressa nesses processos tanto em neurônios quanto em astrócitos. 

 Aliando esta ótica pela perspectiva da neuroproteção ao efeito de neuroplasticidade 

provocado pelos componentes atuantes do óleo de linhaça, obtêm-se a seguir a explicação da 

elevação das médias de áreas e perímetros dos núcleos do mesencéfalo dos animais estudados. 

Os ácidos graxos possuem diferentes papeis fisiopatológicos no organismo, compondo 

substancialmente a estrutura da membrana celular e processos metabólicos. O mecanismo que 

se propõe para estes benefícios parece interligar-se com a sua incorporação às membranas 

celulares, alterando fluidez e função destas e ainda a expressão gênica e produção de 

eicosanoides. Os fosfolipídios EPA e DHA são disponibilizados na membrana celular pela ação 

da enzima fosfolipase A2 e uma vez sendo o DHA liberado, quando em situações de dano 
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neuronal, origina um composto denominado Neuroprotectina D1. Este consiste em um 

docosanoide com relevante aplicabilidade neuroprotetora (Riediger et al., 2009; Rosa, 2018). 

A preponderância dos glicerofosfolipídeos do cérebro é de compostos como o DHA e 

ácido araquidônico, atuando em funções fundamentais no desenvolvimento e funcionamento 

do SNC, tendo em vista que os ácidos graxos poliinsaturados conseguem atravessar a barreira 

hematoencefálica (Balanza-Martinez et al., 2011). Há evidências de que o acúmulo de DHA é 

crucial para o neurodesenvolvimento e pode exibir efeitos neurotróficos, neuroprotetores e 

antioxidantes no cérebro (McNamara et al., 2015).  

Pesquisas experimentais mostraram ainda que a suplementação de ω-3 obteve elevação 

de parâmetros em diferentes tarefas de memória e aprendizado em ratos Wistar (Chung et al., 

2008), enquanto que uma restrição dietética desses ácidos graxos leva a uma piora nesses testes 

comportamentais (Rosa, 2018).  

Portanto, constata-se que o EF representado pelo nado forçado pode ser considerado 

como agente estressor para os animais do experimento e que, por sua vez, o fator neuroprotetor 

e neurotrófico da substância administrada foi claramente desencadeado em prol da preservação 

celular, evidenciando o fenômeno da neuroplasticidade na circunstância desenvolvida. Deste 

modo, a expressão da Calbindina se revelou mais acentuada no grupo OLSE. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. A tirosina-hidroxilase consiste em importante marcador para os núcleos 

dopaminérgicos, através do processo de imunoistoquímica, possibilitando análises 

morfométricas precisas de neurônios com esta característica; 

2. A calbindina logra êxito como delimitador em determinadas estruturas, como a 

Substância Negra Reticulada, entretanto não seria a mais recomendada para 

imunoistoquímicas envolvendo os núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo; 

3. A Substância Negra Reticulada pode ser evidenciada com sucesso, assim como a fossa 

interpeduncular na imunoistoquímica para a calbindina, permitindo estudos mais 

aprofundados nestas áreas; 

4. O exercício físico representado pelo nado forçado pode induzir à neuroplasticidade, 

porém esta atua limitadamente, pelos níveis gerados de estresse e/ou overtraining 

decorrentes desta prática; 

5. O óleo de linhaça administrado regularmente por via oral é capaz de produzir efeitos 

antiinflamatórios, neuroprotetor e neuromodulador em neurônios “saudáveis” e 

diminuir os possíveis efeitos de injúria neuronal em situações adversas. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Este estudo propiciou explicações para questionamentos acerca de respostas do sistema 

nervoso ao exercício físico forçado; da administração oral do óleo de linhaça e da utilização 

dos marcadores TH e Calbindina nas imunoistoquímicas para as áreas estudadas. Como toda 

pesquisa que proporciona resultados, originou, por conseguinte, novas inquietações. 

Investigações posteriores podem ser realizadas nas vertentes: 

1. Análise detalhada da Substância Negra, Área Tegmentar Ventral e Zona Retrorubral 

em separado, abrindo a possibilidade para maior aprofundamento em cada um destes 

complexos; 

2. Estudo acerca da Substância Negra Reticulada utilizando-se da expressão da 

calbindina em busca de novos e diferentes resultados; 

3. Investigação acerca das propriedades do óleo de linhaça em diferentes áreas cerebrais, 

utilizando-se outros marcadores para as imunoistoquímicas; 

4. Publicação e utilização do protocolo de nado desenvolvido pela presente pesquisa 

para experimentos envolvendo respostas específicas para efeitos do exercício forçado; 

5. Aprimoração e desenvolvimeno de novos protocolos de exercício físico para 

experimentos animais em prol de estudos que envolvam a neuroplasticidade; 

6. Estudos envolvendo as premissas desta pesquisa envolvendo outros modelos animais. 
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ANEXO II – CERTIFICADO DE ANÁLISE – ÓLEO DE LINHAÇA 

  

 

 

  

 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,ci
s 

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

Ácido 
Esteárico 
(C18:0) 

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

 

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 
Microbiológico
s 

    

Cont. total 
aeróbios viáveis 

<= 1000 < 10 UFC/g Fabricante 

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

Escherichia coli Ausente Ausente 
 

Fabricante 

Staphylococcu
s aureus 

Ausente Ausente 
 

Fabricante 

Pseudomona
s 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 (X) Reprovado (   ) 
 

 
 

 



75 

 

APÊNDICE – PROTOCOLO DE EXPERIMENTOS 

 

Ficha de Controle de Procedimento (Modelo editável) 

 
  Data: ___/___/___ 

 

Responsáveis: 

_________________________________________________________________________ 

                           

_________________________________________________________________________ 

 

-Gavagens: 

Substância Início: Término: 

Óleo de Linhaça  + Água destilada + Tween 80   

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 

 


