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RESUMO 

 

Doenças vasculares encefálicas estão entre as maiores causas de morbidade e 
mortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento, problema que tem 
como principal causa a alimentação hipercalórica. Estudos anteriores 
demonstraram que antioxidantes proporcionam benefícios sobre doenças que 
cursam com o estresse oxidativo, protegendo o organismo. O extrato etanólico da 
casca de pequi (Caryocar brasiliense) apresenta ação antioxidante in vitro e criou-
se a hipótese de que este poderia auxiliar na redução de lesões de isquemia e 
reperfusão cerebral. Objetivou-se com este estudo verificar o efeito do extrato 
etanólico da casca de pequi diante de isquemia e reperfusão cerebral focal 
induzida experimentalmente, em ratas Wistar submetidas à dieta hipercalórica. 
Foram selecionados 24 animais distribuídos em quatro grupos de seis, de acordo 
com a dieta e o tratamento que foi administrado: o grupo GN recebeu dieta 
normocalórica e consistiu no grupo controle, o grupo GH recebeu dieta 
hipercalórica, o grupo GNP recebeu dieta normocalórica associada ao extrato 
etanólico da casca de pequi e o grupo GHP recebeu dieta hipercalórica associada 
ao extrato etanólico da casca de pequi. Todos os animais receberam os 
tratamentos e dietas por 45 dias. Após este período, foi realizada a obstrução 
cirúrgica da origem da artéria cerebral média, por meio de um monofilamento 
endovascular, por 30 minutos para induzir isquemia, seguida de reperfusão por 24 
horas. Após este procedimento realizou-se a eutanásia e colheita do cérebro dos 
animais para avaliação histológica e imunoistoquímica. Foi observado durante o 
exame macroscópico dos animais dos grupos GH, GHP e GNP acúmulo 
exacerbado de gordura na cavidade abdominal. Os grupos GNP e GHP 
apresentaram neurônios isquêmicos em áreas menores e mais delimitadas, 
enquanto os grupos GH e GN apresentavam áreas maiores com presença de 
neurônios isquêmicos e consequentemente de lesão. Na imunoistoquímica, 
notou-se marcação acentuada pelo anticorpo phospho-ERK1/2 no grupo GH 
quando comparado aos outros. Os grupos GHP e GNP apresentavam 50% dos 
animais com marcação discreta, e o grupo GN foi o que menos apresentou 
marcação acentuada. A p38 fosforilada apresentou comportamento diferenciado 
apresentando marcação discreta em 83,3% dos animais dos grupos GHP e GH, já 
os grupos GN e GNP apresentaram marcações em sua maioria discreta ou 
moderada. Houveram evidências de um possível efeito neuroprotetor promovido 
pela utilização do extrato etanólico da casca de pequi em animais submetidos à 
dieta hipercalórica e lesão de isquemia e reperfusão cerebral focal. 
  
Palavras-chaves: antioxidante, Caryocar brasiliense, estresse oxidativo, lesão 
vascular cerebral. 
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ABSTRACT 

 

Cerebrovascular diseases are the major causes of morbidity and mortality in 
developed and developing countries, this problem is caused mainly by the high 
calorie diet. Previous studies have shown that antioxidants provide benefits over 
the oxidative stress. The extract of the shell of pequi (Caryocar brasiliense) has 
antioxidant activity in vitro and can be used to reduce the lesions of cerebral 
ischemia and reperfusion. The objective of this study is to verify the effect of 
ethanol extract from the shell of pequi on focal cerebral ischemia and reperfusion 
induced experimentally in Wistar rats subjected to hipercaloric diet. It was select 
24 animals divided into four groups of six, according to diet and treatment was 
administered: GN group received normocaloric diet and consisted in the control 
group, the GH group received high calorie diet, the GNP group received a 
normocaloric diet associated with the ethanol extract of shell of pequi, GHP group 
received high calorie diet combined with etanolic extract of shell of pequi. All 
animals received the treatments and diets for 45 days. After this period the 
occlusion of middle cerebral artery origin was made by an endovascular 
monofilament for 30 minutes, to induced ischemia, followed by reperfusion for 24 
hours. Then the animals were sacrificed and the brains harvested for histological 
and immunohistochemical analyzes. It was observed during gross examination of 
the animals tested GH GHP GNP an exacerbated accumulation of fat in the 
abdominal cavity, and because of the diets providing extract for a long period of 
time. Through the Histopathology showed that the groups submitted GHP GNP 
and ischemic neuronal cells into smaller areas and more defined and the groups 
and GN GH had larger areas of injury. In immunohistochemistry, the antibody 
phospho-ERK1 / 2 showed strong labeling in GH when compared to others. The 
GNP and GHP groups behaved similarly with 50% of the groups presenting 
lightweight markup, the GN group was the least showed strong labeling. The 
phosfo-p38 behaved differently featuring lightweight markup in 83.3% of the 
animals of GHP and GH groups, and the groups GN and GNP had markings 
mostly mild or moderate. The researchers concluded that neuroprotective effect 
was promoted by use of the extract of the shell of pequi in animals subjected to 
caloric diet and lesion of focal cerebral ischemia and reperfusion. 
  
Keywords: antioxidant, Caryocar brasiliense, oxidative stress, vascular brain 
injury. 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cerebrovasculares são importantes causas de 

incapacidade física e morte de homens e mulheres em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. No Brasil, estudos epidemiológicos apontam estas como a 

terceira principal causa de óbitos registrados, sendo a primeira causa em 

mulheres. Dentre estas os conhecidos como acidentes vasculares encefálicos, 

com ênfase os que cursam com isquemia, são os mais comuns. (BRASIL, 2005; 

TRUELSEN, 2006; MANSUR et al., 2009; LAVOR et al., 2011). 

Aproximadamente 85 a 90% destas enfermidades ocorrem por 

mecanismos isquêmicos que provocam variados graus de lesões no sistema 

nervoso central (SNC). Dentre estas, a obstrução da artéria cerebral média, 

ocasionada por ateromas, trombos ou êmbolos, é uma das formas mais 

prevalentes e, corresponde a aproximadamente 60% das isquemias cerebrais 

(DIAS et al., 2000; MUNIZ et al., 2004; HOSSMANN, 2008). 

Os principais fatores de risco que predispõem às doenças 

cerebrovasculares isquêmicas são a hipertensão, tabagismo, obesidade, diabetes 

e dislipidemias, sendo que, a maioria deriva de uma alimentação desbalanceada 

e rica em gorduras (TRUELSEN et al., 2006). Segundo SAUVAGET et al. (2004), 

existe uma correlação entre o consumo de alimentos ricos em gorduras e a 

doença cerebrovascular isquêmica em adultos, que apresentam os índices de 

isquemia cerebral são maiores quando o consumo de gordura também é maior, 

devido ao aumento dos fatores de risco.  

O cérebro pode ser considerado alvo especialmente susceptível a 

danos oxidativos como os que ocorrem na injúria por isquemia seguida por 

reperfusão (I/R), devido ao encéfalo possuir elevado conteúdo de ácidos graxos, 

alto consumo de oxigênio e baixos níveis de defesas antioxidantes (GILGUN-

SHERKI et al., 2002; POSSER, 2009).  

Durante a isquemia cerebral, a ausência do aporte sanguíneo e a 

consequente falta de oxigenação para as células nervosas, faz com que as 

mesmas iniciem o processo de respiração anaeróbica, composto por reações 

bioquímicas que geram metabólitos danosos. Embora faça parte do tratamento da 
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enfermidade, a reperfusão – processo de reestabelecimento do fluxo sanguíneo 

para a área afetada - faz com que a presença repentina de oxigênio e nutrientes 

exacerbe as reações bioquímicas presentes, levando a formação de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio (EROS e ERNS). Estas podem causar disfunção 

ou morte celular por meio da peroxidação lipídica e oxidação de proteínas que 

levam a danos na estrutura celular e no DNA, além da ativação da transcrição de 

proteínas pró-apoptóticas (LOVE et al., 2000; CHAN, 2001; HONG et al., 2001; 

TARDINI et al., 2003; HENNINGER et al., 2006; CALLONI et al., 2010).  

Sabe-se que durante a I/R cerebral focal as EROS ativam a cascata 

das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), um grupo de proteínas 

sinalizadoras que regulam estresse, inflamação, morte, sobrevivência e 

proliferação celular. Uma das proteínas deste grupo, a proteína quinase 

reguladora de sinal extracelular (ERK 1/2) é atuante na proteção celular, e regula 

os níveis de fatores pró-apoptóticos. A elevação da ativação de forma transiente 

desta proteína, durante o estresse oxidativo cerebral, ocorre como uma tentativa 

do cérebro em se manter íntegro (LIEBELT et al., 2010). Já a proteína p38, 

quando ativada, pode ocasionar a morte celular por transcrição de fatores pró-

apoptóticos, e demonstra aumento na ativação durante o estresse oxidativo 

cerebral, apresentando-se como um indicador da fase inicial do processo de 

morte das células cerebrais (MAHERA & SCHUBERTB, 2000; OTANI et al., 2002; 

MADDAHI & EDVINSSON, 2010).  

Os antioxidantes vegetais são bastante investigados e mostram cada 

vez mais efeitos benéficos, tornando-se uma área de estudo muito interessante, 

são substâncias que podem apresentar uma importante abordagem terapêutica 

para a redução das lesões no SNC durante a I/R cerebral por minimizarem a 

formação de EROS, o que reduz o estresse celular e, consequentemente, a 

necessidade da ativação de proteínas responsáveis pela proteção ou morte 

celular (STANCIU et al., 2000; BARREIROS & DAVID, 2006; LI et al., 2008; 

MIRANDA-VILELA et. al., 2009; SHETTI et al., 2009; SPADAFRANCA et al., 

2009; KHAN et al., 2010; SZYDLOWSKA et al., 2010, MIGUEL, 2011;). 

O pequi (Caryocar brasiliense) é um fruto do cerrado com grande 

importância na região Centro-Oeste do Brasil, responsável por ganhos financeiros 

e muito apreciado na culinária regional. O óleo e a polpa deste fruto são utilizados 
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na medicina popular para o tratamento de doenças bronco-pulmonares em geral. 

Porém, não tem recebido a devida atenção dos pesquisadores para estabelecer a 

sua atividade biológica e a viabilidade de seu uso na medicina (ROESLER et al., 

2007).  

Estudos realizados por KHOURI et al. (2007) e ROESLER et al. (2008) 

mostraram que a polpa, a amêndoa e casca do pequi possuem alta concentração 

de fenóis antioxidantes, como o gálico, ácido quínico, quercetina e quercetina 3-

O-arabinose. Estes fenóis também se mostraram presentes e com elevada 

capacidade de neutralizar EROS in vitro, tornando-se uma alternativa viável para 

estudos do efeito antioxidante deste extrato sobre doenças que envolvam o 

estresse oxidativo (ROESLER et al., 2008; ROESLER et al., 2010).  

Devido à casca do pequi ser a única parte descartada da fruta, a 

utilização desta como matéria-prima seria uma alternativa economicamente viável 

para a saúde e bem-estar da população, além de reduzir a produção de lixo 

orgânico, estimular a conscientização da importância do pequizeiro, do bioma 

cerrado, e da necessidade da exploração econômica sustentável da região.  

Diante do exposto, criou-se a hipótese de que ratas alimentadas com 

uma dieta hipercalórica, quando induzidas a I/R cerebral focal, apresentariam um 

grau de lesão cerebral maior do que aquele observado em animais que estejam 

recebendo dieta balanceada, devido a hiperlipidemia induzir ao estresse oxidativo 

no organismo. Além disso, a utilização do extrato etanólico da casca de pequi 

associado a essas dietas poderia proporcionar neuroproteção, por este 

apresentar capacidade de neutralização de EROS in vitro. O objetivo com este 

trabalho foi avaliar o efeito do extrato etanólico da casca de pequi em ratas 

alimentadas com uma dieta hipercalórica e submetidas à isquemia e reperfusão 

cerebral focal experimental. 
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2 Revisão da literatura 

 

 

2.1 Fisiopatogenia da lesão de isquemia e reperfusão cerebral 

 

A isquemia cerebral consiste na ausência abrupta do fluxo sanguíneo 

pelas artérias que nutrem o cérebro, podendo ocorrer de forma global ou focal. A 

isquemia cerebral global consiste em uma queda generalizada da perfusão 

cerebral, como em casos de parada cardíaca ou hipotensão severa, observadas 

em hemorragias graves. Já a isquemia cerebral focal é ocasionada pela perda do 

fluxo sanguíneo em determinada região do cérebro, normalmente provocada por 

êmbolos, trombos e ateromas, alojados principalmente na bifurcação da artéria 

carótida comum e na origem da artéria cerebral média (TARDINI & YOSHIDA, 

2003; KUMAR et al., 2008). 

Quando ocorre a isquemia inicia-se a formação de uma área de infarto, 

cujo tamanho depende do tempo de ausência de fluxo sanguíneo. Há também a 

formação de uma área denominada “penumbra”, localizada nas margens da área 

isquêmica. Na área de penumbra, o fluxo sanguíneo e o metabolismo oscilam, 

mas ainda há viabilidade do tecido. Contudo, esta área é bastante sujeita à 

formação de reação inflamatória pela ativação da micróglia e à ocorrência de 

apoptose e morte celular por excitotoxicidade (ARANGO-DÁVILA et al., 2008). 

A isquemia cerebral focal (ICF) segue um padrão microscópico 

característico nos neurônios, com presença de retração do núcleo (que adquire 

forma triangular), seguido de picnose, cariólise e hipereosinofilia citoplasmática, 

caracterizando o chamado neurônio isquêmico. Já a visualização macroscópica 

da necrose encefálica demanda mais tempo para se instalar. Nas primeiras horas 

pode ser imperceptível, porém, decorridas 48 horas, já se observa a formação de 

um tecido pálido, inchado e macio. Com o tempo há a liquefação do mesmo, 

restando apenas um espaço vazio (BRASILEIRO FILHO, 2006; KUMAR et al., 

2008). 

Outra fase que caracteriza a doença cerebrovascular isquêmica 

consiste na reperfusão, devido ao desbloqueio do fluxo sanguíneo na área 
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afetada do cérebro. Porém, o retorno abrupto do sangue para a região afetada, 

embora necessário para recuperação do paciente, é um procedimento que traz 

consequências sérias, pois exacerba reações bioquímicas e dá início à formação 

excessiva de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (EROS e ERNS), que são 

danosos às células por causarem alterações na estrutura celular e no DNA 

(HENNINGER et al., 2006; CALLONI et al., 2010; FRANCO et al., 2010). 

A formação excessiva de EROS e ERNS durante a reperfusão pode 

causar morte celular, tanto por necrose quanto por apoptose. 

Macroscopicamente, a lesão se mostra similar à morte tecidual no sistema 

nervoso, às vezes com formação de área hemorrágica por extravasamento de 

sangue na área afetada, por ter havido lise do trombo ou êmbolo que impedia o 

fluxo sanguíneo anteriormente. Microscopicamente, entretanto, pode-se observar, 

dependendo do tempo de lesão, os neurônios isquêmicos, picnose, cariólise e 

sinais de apoptose, como a formação de corpos apoptóticos. Estes podem ser 

vistos englobados pela microglia ou dispersos no tecido, pode-se encontrar áreas 

com presença de sangue por causa da reperfusão. Outra importante informação é 

a formação de vacuolização no neurópilo e aumento no espaço de Virchow-Robin 

caracterizando edema (FRANCO et al., 2010; WHELAN et al., 2010; MIGUEL, 

2011). 

A isquemia seguida de reperfusão promove alterações bioquímicas e 

estruturais nas células nervosas, o que provoca disfunções metabólicas graves, 

alterações estruturais e, consequentemente, a morte celular. O cérebro é um 

órgão com poucas reservas metabólicas, representadas por uma quantidade 

mínima de glicogênio e fosfocreatina (HOMI et al., 2000). 

Com a falta de energia ocorre falência da bomba de sódio-potássio 

(Na+/K+). Este evento altera a entrada e saída de íons que mantém o equilíbrio 

celular, havendo o influxo de sódio (Na+), cálcio (Ca++) e água (H2O), e saída de 

K+, causando a tumefação celular e também a despolarização da membrana 

neuronal.  Com o aumento do Ca++ citosólico, neurônios glutaminérgicos liberam 

glutamato, um aminoácido excitatório, no espaço extracelular, com isso ocorre 

ativação de receptores ionotrópicos extracelulares excitatórios como N-metil-D-

aspartato (NMDA) e α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazole (AMPA), e a liberação 

dos canais de Ca++ voltagem-dependente o que permite um maior influxo de Ca++ 



6 

para célula. Estes eventos culminam em um processo de excitotoxidade que pode 

estimular a inflamação e a apoptose de células não afetadas pela isquemia, 

principalmente na área de penumbra o que amplifica a lesão nervosa (GILGUN-

SHERKI et al., 2002; OHTAKI et al., 2005; HARUKUNI et al., 2006; KUNZ et al., 

2010). 

Quando ocorre isquemia, as reservas celulares são rapidamente 

esgotadas e inicia-se o consumo de glicose de forma anaeróbica. Com isso, há 

formação de grandes quantidades de lactato, aumentando os íons hidrogênio (H+) 

na célula e reduzindo o pH. As células nervosas são extremamente sensíveis a 

essas mudanças (MUNIZ et al., 2004).  

A diminuição de ATP associada à perda de K+ resulta na redução da 

síntese de proteínas e aumento da permeabilidade das membranas de 

mitocôndrias e lisossomos, levando ao extravazamento de enzimas para o citosol 

que, ao entrarem em contato com o excesso de Ca++ presente, se ativam e 

iniciam um processo de degradação das membranas resultando em uma célula 

irreversivelmente lesionada (HOMI et al., 2000; JONES et al., 2000; MAKAZAN et 

al., 2007; WHELAN et al., 2010). 

Com a ruptura da membrana celular devido à degradação desta pelas 

enzimas liberadas, há liberação de substâncias químicas irritantes no espaço 

extracelular e maior indução de inflamação, o que aumenta a lesão tecidual 

alterando células ainda vivas que estão ao redor (JONES et al., 2000; MAKAZAN 

et al., 2007; WHELAN et al., 2010). 

O tratamento primário para a ICF consiste no restabelecimento do fluxo 

sanguíneo para a área afetada o mais rapidamente possível. Porém este evento, 

apesar de fazer parte do tratamento, traz consequências deletérias ao tecido. O 

retorno abrupto do fluxo sanguíneo e a oferta aumentada de nutrientes e oxigênio 

exacerba reações bioquímicas que estavam ocorrendo durante a isquemia e 

promove a formação de EROS e ERNS. Estas podem lesionar ainda mais o 

tecido nervoso, pois são causadoras de disfunção e morte celular por meio da 

peroxidação lipídica e oxidação de proteínas que levam a danos na estrutura 

celular e no DNA, além da ativação da transcrição de proteínas pró-apoptóticas 

(LOVE et al., 2000; CHAN, 2001; HONG et al., 2001; TARDINI & YOSHIDA, 2003; 

HENNINGER et al., 2006; CALLONI et al., 2010).  
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A estimulação dos receptores NMDA e o influxo de Ca++, que houve 

durante a isquemia, propiciam a liberação de citocinas pró-inflamatórias como o 

fator de necrose tumoral (TNF), interleucina 1 beta e óxido nítrico sintetase 

(NOS). Estas são responsáveis por atrair e ativar células de defesa da micróglia 

como astrócitos e leucócitos (OHTAKI et al., 2005), promovendo a lesão citotóxica 

pela liberação de mediadores inflamatórios e metabólitos tóxicos, além do 

aumento na formação de EROS e ERNS (COTRAN et al., 2000). 

 

 

2.2  O estresse oxidativo após isquemia e reperfusão cerebral focal 

 

As EROs e ERNs são produzidas naturalmente no organismo, 

derivadas do metabolismo do oxigênio e nitrogênio respectivamente, e são 

geradas no interior de células e mitocôndrias (BIANCHI & ANTUNES, 1999; 

BARREIROS & DAVID, 2006). As principais EROs e ERNs são: radical 

superóxido (O2
-), oxigênio singlet (1O2), radical hidroxila (OH), peroxila (ROO), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), alcoxila (RO), ácido hipocloroso (HCLO), óxido 

nítrico (NO), óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2
-), nitratos 

(NO3
-) e peroxinitritos (ONOO- ). Dentre estes átomos e moléculas, existem 

diferenças de reatividade, sendo uns mais reativos que outros, e nos sítios de 

ação, alguns atuam em lipídeos, outros em proteínas e alguns diretamente no 

DNA (FERREIRA & MATSUBARA, 1997; BIANCHI & ANTUNES, 1999; 

BARREIROS & DAVID, 2006; SHETTI et al., 2009). 

O excesso de EROs e ERNs no organismo é combatido de forma 

eficaz por antioxidantes. Estes podem ser produzidos pelo corpo ou absorvidos 

por meio da alimentação, e promovem a neutralização das espécies reativas por 

meio da remoção ou adição de elétrons, de acordo com a necessidade, 

promovendo a estabilização do átomo ou molécula. Quando há demasiada 

formação de ERNs e EROs e a quantidade de antioxidantes no organismo não é 

suficiente para neutralizá-las, ocorre o estresse oxidativo (BARREIROS & DAVID, 

2006; MAKAZAN et al., 2007). 
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EROs e ERNs iniciam reações autocatalíticas, reagindo com moléculas 

estáveis para se estabilizar, retirando ou doando os elétrons desemparelhados de 

suas órbitas, com isso a molécula da qual foi retirado ou doado o elétron torna-se 

um ERO ou ERN, formando assim um círculo vicioso e estabelecendo o estresse 

oxidativo, caso não haja antioxidantes para neutralizar a formação exagerada 

destes (KUMAR et al.,2008).  

Durante a isquemia cerebral ocorre degradação do ATP (adenosina 

trifosfato) em ADP (adenosina trifosfato), AMP (adenosina monofosfato), 

adenosina, inosina e hipoxantina. Estas se acumulam na célula e no momento da 

reperfusão, com a presença de O2, a hipoxantina é oxidada e origina a xantina 

que forma o ácido úrico e culmina na formação de ânion superóxido, peróxido de 

hidrogênio e radicais hidroxila (FERREIRA & MATSUBARA, 1997; BARREIROS & 

DAVID, 2006; MOREIRA, 2008; PERCÁRIO, 2010). 

Outra via de formação de EROS é a produção de radicais superóxido 

pela alteração no sistema de transporte de elétrons na mitocôndria, que começa a 

utilizar o oxigênio molecular disponível proveniente da reperfusão, como aceptor 

final de elétrons e com isso ocorre a formação de 1O2 que é uma ERO altamente 

reativa, e a partir de reações químicas como esta ocorre a formação de O2-, H2O2 

e OH, esta reação durante o estresse oxidativo forma um círculo vicioso e há 

excessiva produção de EROs (FERREIRA & MATSUBARA, 1997; BARREIROS & 

DAVID, 2006; VASCONCELOS et al., 2007; PERCÁRIO, 2010). As EROs 

associadas às alterações isquêmicas e ao excesso de Ca++ geram danos à 

membrana da mitocôndria, como a despolarização e o aumento da 

permeabilidade, e com isso ocorre a liberação de moléculas pró-apoptóticas, 

como o citocromo c (GILGUN-SHERKI et al., 2002; MERGENTHALER et al., 

2004; BARREIROS E DAVID, 2006; VASCONCELOS et al., 2007; PERCÁRIO, 

2010). 

Um ponto chave nas lesões de isquemia e reperfusão são as 

alterações ocorridas nos vasos durante o estresse oxidativo. A NADPH oxidase 

tem papel importante na regulação da formação de NO. Este é um gás de enorme 

importância fisiológica, que possui funções como a vasodilatação, inibição da 

agregação plaquetária, inibição da proliferação e migração de células musculares 

lisas dos vasos, inibição da quimiotaxia de leucócitos e do crescimento endotelial. 
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Além disso, devido o NO ter o mesmo sítio de ligação do O2 há indícios que pode 

ter atuação na regulação da respiração celular. Durante o estresse oxidativo, há a 

produção do O2
-, que possui alta afinidade pelo NO e ao reagir com o mesmo 

inibe sua ação e forma ONOO- que é altamente lesivo (LACCHINI, 2004; 

WALSHE & D’AMORE, 2008).  

Outro fator importante durante o processo de I/R cerebral focal é a 

ativação de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), que são 

proteínas sinalizadoras que regulam funções associadas a proliferação, estresse 

e morte celular, estas podem atuar na proteção ou morte celular de acordo com 

seu nível de ativação e  são ativadas por estímulos como a presença excessiva 

de EROs e ERNs (LIEBELT et al., 2010). 

Todos estes eventos podem culminar na morte celular por necrose ou 

apoptose, seja por esgotamento das reservas energéticas, citotoxicidade, 

ativação de proteínas pró-apoptoticas ou mesmo perda irreversível da estrutura e 

funcionalidade da célula, o que demonstra a importância do entendimento sobre a 

fisiopatogenia da lesão de I/R no cérebro (CONNEL & SALEH, 2010).  

 

 

2.3 As MAP-quinases e a lesão de isquemia e reperfusão cerebral 

 

As MAPKs são um grupo de proteínas sinalizadoras que regulam 

funções ligadas à proliferação, desenvolvimento, estresse e morte celular. Em 

geral, essas proteínas são ativadas por fosforilação, após estímulos 

extracelulares que ativam uma MAPKKK que fosforila uma MAPKK em seus 

resíduos de serina/treonina, e esta ativa uma MAPK por meio da fosforilação de 

seus resíduos de serina/treonina (SEGER & KREBS, 1995; ROUX & BLENIS, 

2004).  

Dentre as MAPKs, destacam-se dois grandes grupos: as quinases 

reguladas por sinal extracelular 1 e 2 (ERK1/2) e  a p38. As ERK1/2 são 

responsáveis por migração, diferenciação e controle de apoptose, caracterizando-

as atuantes na sobrevivência e proteção celular. Estas se encontram 

normalmente distribuídas no citoplasma celular, porém quando estimuladas a 

ativação, podem ser encontradas em quantidade significativa no núcleo. A 
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ativação das ERK1/2 é um importante mecanismo de defesa contra lesões 

celulares decorrentes de hipóxia e isquemia transiente, mediante a neutralização 

da morte celular e reparação de danos. Além disso, auxilia na tolerância celular a 

episódios de isquemia em neurônios corticais de ratos (ROUX & BLENIS, 2004; 

TRACHOOTHAM et al., 2008; LIEBELT et al., 2010). 

Apesar de alguns estudos demonstrarem que a ERK1/2 também tem 

atuação na morte celular após lesão de I/R cerebral, os mesmos concordam que 

sua ativação é necessária para que haja neuroproteção durante e após a I/R 

cerebral focal, e que sua inibição pode acarretar no aumento do tamanho da área 

lesionada no SNC (SZYDLOWSKA et al., 2010; ORTEGA et al., 2011). 

Ainda assim, há controvérsias sobre a atividade de proteção celular 

pela ativação da ERK1/2. Porém, trabalhos que visam comprovar a ação de 

possíveis agentes neuroprotetores a serem utilizados para a minimização da I/R 

cerebral, utilizam o grau de ativação da ERK 1/2 como fator determinante na 

comprovação da presença ou não de proteção neuronal. Pois sabe-se que a 

ativação destas regula a transcrição de genes envolvidos na sobrevivência de 

neurônios à episódios de I/R cerebral focal (JIA et al., 2008; MUKERJI et al., 

2009; ORTEGA et al., 2011). 

A p38 tem papel importante em casos de inflamação e morte celular, e 

está diretamente relacionada a respostas celulares ao estresse. É responsável 

pela transcrição de fatores pró-apoptóticos. A ativação da p38 está ligada a 

estímulos de estresse como lesão de I/R e citocinas inflamatórias, como a 

interleucina 1 (IL1) e o fator de necrose tumoral α (TFNα), e esta participa 

diretamente na resposta inflamatória da micróglia durante a I/R cerebral focal 

(NOZAKI et al., 2001; BRANCHO et al., 2003). 

Existem evidências de que a p38 auxilia na promoção de apoptose em 

casos de I/R cerebral focal, pois esta transloca a proteína Bax, presente no 

citoplasma, para a mitocôndria, onde inicia o processo de liberação de citocromo 

c que é pró-apoptótico (KURATA, 2000; GRIVICICH et al., 2007). 

Sabe-se que a p38 normalmente está presente no núcleo e citoplasma, 

porém há controvérsias sobre a sua localização quando ativa. A hipótese mais 

aceita é que a p38 migra do citoplasma para o núcleo (ROUX & BLENIS, 2004).  
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Quando ocorre o estresse oxidativo, a p38 pode ser responsável pela 

ativação da via intrínseca e extrínseca da apoptose. Porém este fato depende do 

tempo de ativação e do grau do estresse oxidativo, pois há evidências de que 

esta proteína também esteja relacionada à sobrevivência celular em caso de 

ativação transiente e estresse leve ou moderado (ROUX & BLENIS, 2004; LAN et 

al., 2011). 

Contudo, a ICF é um evento agudo e, quando é seguido de reperfusão, 

o estresse oxidativo é grave, pois envolve uma ampla produção de EROs e ERNs. 

Nestes casos a p38 é ativada de forma significativa e acaba implicando em morte 

celular. A maioria das pesquisas com agentes neuroprotetores visa que estes 

venham a inibir ou reduzir ao máximo a ativação desta proteína para que se evite 

a morte celular e, com isso reduzir a área irreversivelmente lesionada do tecido 

cerebral (FERRER et al., 2003; MUKERJI et al., 2009; LEE et al., 2012; MOON et 

al., 2012). 

 

 

2.4 Dietas hipercalóricas e a isquemia cerebral 

 

A isquemia cerebral é uma alteração multifatorial, aguda e grave. 

Algumas condições como a hipertensão, obesidade, aterosclerose e 

hiperlipidemia são implicados como fatores de risco para a sua ocorrência 

(MORGENSTERN et al., 2009).  

Alimentação rica em carboidratos e gorduras associada ao 

sedentarismo podem levar à obesidade devido a um balanço negativo da queima 

de calorias quando comparada a aquisição destas (ESTADELLA et al., 2004). 

Obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura no corpo, 

é a desordem nutricional mais comum encontrada em humanos e animais de 

companhia e tem caráter multifatorial. A dieta desbalanceada e o sedentarismo 

são as principais causas, porém sabe-se que existem fatores genéticos e 

reprodutivos envolvidos (GERMAN, 2006a; MARIATH et al., 2007).  

A obesidade é o principal fator desencadeante do quadro de síndrome 

metabólica, esta é uma condição caracterizada pelo surgimento alterações no 
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metabolismo de carboidratos e gorduras cursando com resistência a insulina, 

leptina, liberação exacerbada de citocinas inflamatórias, e alterações no centro 

cerebral do apetite. É considerada como causa do desenvolvimento de fatores de 

risco associados a doenças do sistema circulatório e diabetes mellitus 

(BALISTRERI et al., 2010). 

 Em humanos a obesidade associada à síndrome metabólica já é 

considerado um problema grave de saúde pública na maioria dos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento no mundo (COBAYASHI et al., 2010). Esta 

enfermidade também se tornou um problema crescente dentro da Medicina 

Veterinária, pois normalmente os proprietários de animais com o quadro de 

obesidade não reconhecem este estado como doença e chegam a considerar 

sinal de saúde. Além disso, é um problema subestimado por clínicos veterinários, 

que consideram apenas o físico destes animais como problema e a perda de peso 

imediata como tratamento (LAZZAROTTO, 1999; GUIMARÃES & TUDURY, 

2006). 

Vários estudos mostram que a obesidade gera alterações físicas, 

hormonais e consequentemente metabólicas, que podem acarretar em problemas 

à saúde e a longevidade de humanos e animais, como diabetes mellitos tipo 2, 

pancreatites, hepatopatias, nefropatias, dermatopatias, cânceres e transtornos 

articulares (KIM et al., 2003; GERMAN, 2010; KIL & SWASON, 2010). 

A obesidade central, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

na cavidade abdominal, é mais associada ao surgimento de alterações 

metabólicas como a diabetes mellitus e a hipertensão que a deposição de gordura 

no tecido subcutâneo. Este tipo de deposição está diretamente relacionado ao 

surgimento de alterações cardiovasculares (MARIATH et al., 2007; SÁ & MOURA, 

2010). 

A aterosclerose e a hipertensão são as doenças que mais estão 

ligadas a isquemia cerebral, por promoverem lesões vasculares que culminam 

diretamente na enfermidade em questão (SINGH et al., 2005; BRASILEIRO 

FILHO et al., 2009). A aterosclerose tem altíssima prevalência mundial e é a 

principal causadora de doenças isquêmicas cardíacas e cerebrais. Dietas ricas 

em gorduras, obesidade, diabetes mellitus e predisposição genética a doenças 

cardiovasculares são fatores determinantes para o desenvolvimento da desta, 
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porém sua origem se dá principalmente por causa do estresse oxidativo 

(DANESH, 2009; GIEHL et al., 2007). 

A aterosclerose decorre principalmente do aumento das taxas de 

colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) no organismo, que normalmente 

é causada por dietas ricas em gorduras saturadas. Nos vasos, essas 

lipoproteínas atravessam o endotélio e chegam à camada íntima da parede, onde 

sofrem oxidação e estimulam a quimiotaxia de monócitos circulantes. Na camada 

íntima do vaso, os mesmos se diferenciam em macrófagos liberando citocinas 

citotóxicas, estimulando a formação de EROs e inibindo a enzima óxido nítrico 

endotelial sintase (ENOS), que gera o NO, e resulta em vasoconstrição e adesão 

de monócitos, que liberam citocinas, como a IL-1, capazes de aumentar a 

agregação plaquetária (WITZUM & STEINBERG, 1991; JIALAL, 1998; SINGH et 

al., 2005; HOENSELAAR, 2012).  

O estresse oxidativo acima descrito culmina em um processo 

inflamatório por lesão na camada íntima, que se projeta para o lúmen e para a 

camada média do vaso. Esta projeção leva a tentativa de cicatrização, que 

normalmente acarreta no fibrosamento do tecido e formação de uma placa 

ateromatosa que causa o estreitamento da luz vascular. A consequência mais 

grave da aterosclerose é lesão ao endotélio gerando trombose, isquemia e infarto, 

além da possibilidade de formação de aneurisma, por queda da resistência da 

parede vascular e ruptura do trombo que pode levar a embolia (JONES et al., 

2000). 

A hipertensão é decorrente de alterações na homeostase do sódio 

renal, e há indicativos que o aumento do consumo deste esteja diretamente 

relacionado, além de evidências do envolvimento de fatores genéticos e 

ambientais. Para a instalação da doença, ocorre uma redução na excreção de 

sódio, o que causa aumento no volume de líquidos, no débito cardíaco e a 

elevação da pressão sanguínea. O rim tentará excretar mais sódio para balancear 

o organismo e evitar a retenção de líquido, porém isso será conseguido às custas 

de uma pressão sanguínea elevada. A hipertensão causa alterações vasculares 

como a vasoconstrição funcional, espessamento estrutural permanente dos 

vasos, degeneração da parede arterial e diminuição da resistência (KUMAR et al., 

2008). 
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Apesar de não haver ainda um consenso entre os pesquisadores de 

que uma dieta hipercalórica possa causar isquemia cerebral diretamente, sabe-se 

que esta pode culminar no início de eventos que desencadeiam os principais 

fatores de risco dessa enfermidade. Pesquisas demonstram a associação do 

sedentarismo e do aumento no consumo de alimentos gordurosos ao crescimento 

exponencial das taxas de hospitalizações e óbitos devido a episódios de doença 

cerebrovascular isquêmica (SAUVAGET et al., 2004; BODEN-ALBALA et al., 

2009; MORGENSTERN et al., 2009). 

A utilização de dieta hipercalórica é muito difundida no meio científico, 

especialmente para induzir obesidade em ratos, para acompanhar as alterações 

metabólicas que esta doença traz, e avaliar formas de tratamento, especialmente 

a nível metabólico (SAMPEY et al., 2011). 

 

 

2.5 Antioxidantes 

 

Antioxidantes são substâncias que, em baixas concentrações quando 

comparadas a do substrato oxidável, atrasam ou inibem a oxidação deste de 

maneira eficaz. Os antioxidantes protegem as células contra o efeito de EROs e 

ERNs produzidas durante o metabolismo celular e podem ser classificados em 

enzimáticos e não-enzimáticos, sendo produzidos no organismo ou absorvidos 

pela dieta (BIANCHI & ANTUNES, 1999). Estes atuam por meio de doação ou 

retirada de elétrons de acordo com a necessidade da molécula ou átomo instável, 

com isso ocorre a estabilização desta, o que impede que o sequestro de elétrons 

de proteínas e lipídios presentes no DNA e nas membranas, evitando assim o 

dano celular (SHETTI et al., 2009).  

As principais enzimas endógenas com ação antioxidante são a 

superóxido dismutase, glitationa peroxidase e a catalase. As reações químicas 

provenientes destas enzimas resumem-se na catalização para a decomposição 

de EROs e ERNs em água e componentes não lesivos à célula, que servem como 

substrato para que novamente ocorra a formação destas enzimas. Já os 

antioxidantes exógenos consistem principalmente nas vitaminas E, A e C e o β-
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caroteno, estas tem capacidade de bloquear a formação de moléculas instáveis 

ou remover estas caso haja a formação (KUMAR et al., 2008). 

A vitamina C tem alto poder redutor, o que mostra seu valor 

antioxidante já que este doa elétrons com muita facilidade para moléculas 

instáveis, estabilizando-as e impedindo sua ação deletéria ao organismo. Estudos 

indicam que a vitamina E quebra a cadeia de peroxidação lipídica. Com relação à 

vitamina A, os estudos ainda são muito controversos quanto sua ação 

antioxidante, mas algumas pesquisas demonstram sua grande capacidade de 

neutralizar o 1O2 (AMAYA-FARFAN et al., 2001, SHETTI et al., 2009). 

Além disso, há vários estudos demonstrando a presença de 

antioxidantes em alimentos como chocolate preto, vinho, uvas, azeite de oliva e 

subprodutos, e que comprovam que a utilização destes dentro de uma dieta 

balanceada, é capaz de reduzir o estresse oxidativo promovido por doenças como 

aterosclerose, enfermidades cardiovasculares e diabetes (GIEHL et al., 2007; 

SPADAFRANCA et al., 2009; ALLOUCHE et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011). 

A aplicabilidade da utilização de antioxidantes não se restringe a área 

médica, mas também a outras como a conservação de alimentos e estética. 

Porém, o interesse médico aumenta o número de pesquisas na área, pois apesar 

de alguns resultados controversos, a maioria consiste em trabalhos promissores 

na área de tratamento e prevenção de doenças emergentes como a obesidade, 

diabetes e enfermidades vasculares (MONTERA, 2007; SHETTI et al., 2009). 

 

 

2.5.1 O pequi como fonte antioxidante 

 

O Cerrado brasileiro possui uma enorme biodiversidade, com plantas 

de alto potencial medicinal, alimentício, madeireiro e melífero. Este bioma 

apresenta diferentes tipos de solo, relevo e fitofisionomias, com diferentes 

formações florestais, como savanas e campos. Porém, toda essa riqueza 

encontra-se ameaçada devido ao ritmo acelerado em que o mesmo vem sendo 

devastado (ROESLER et al., 2007). 

Muitas plantas pertencentes a esse bioma apresentam algum potencial 

terapêutico, em meio a estas se destaca o pequi (Caryocar brasiliense), 
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tradicionalmente apreciado na culinária regional e responsável por ganhos 

financeiros à população. As folhas, frutos e o óleo da polpa de pequi são 

utilizados para tratamento de doenças respiratórias, oftalmológicas e hepáticas, e 

as sementes são usadas como afrodisíacos (ROESLER et al., 2007).  

O pequi apresenta alta concentração de fenóis, substâncias 

antioxidantes capazes de neutralizar EROs e ERNs, fazendo deste fruto uma 

alternativa economicamente viável em estudos que o utilizem de forma medicinal, 

na redução do estresse oxidativo presente em doenças que cursam com este 

processo (ROESLER et al., 2008).   

Apesar da presença de antioxidantes com alta capacidade 

neutralizante de EROs e ERNs ter sido evidenciada na casca, poupa e amêndoa 

do pequi in vitro (ROESLER et al., 2007), há alguns estudos demonstrando que, 

in vivo, o mesmo apresenta resultados promissores quanto ao controle do 

estresse oxidativo induzido (MIRANDA-VILELA et al., 2009; MIGUEL, 2011). O 

extrato etanólico da casca de pequi vem demonstrando grande atividade 

antioxidante in vitro por ser rico em fenóis e derivados. O mesmo demonstra alta 

capacidade de neutralização de espécies reativas e consequentemente reduz 

danos à cadeia de DNA de células induzidas ao estresse oxidativo (ROESLER et 

al., 2007; ROESLER et al., 2008).  

Isto ocorre porque os fenóis e seus derivados podem atuar na quebra 

da cadeia reativa, interrompendo a propagação das reações que manteriam a 

formação de mais EROs ou ERNs, e também podem funcionar como “varredores” 

eliminando as mesmas. Os fenóis também se ligam a íons metálicos, 

transicionando-os para uma forma menos ativa, o que promove menor ou 

nenhuma reação para formação destas moléculas instáveis (BIANCHI & 

ANTUNES, 1999). 

ROESLER et al. (2010) em estudo para a avaliação do potencial 

citotóxico do extrato etanólico da casca de pequi, demonstrou que o mesmo 

apresenta baixo potencial citotóxico, e a pesquisa concluiu que com o isolamento 

do fator que causa essa toxicidade o extrato demonstra alto potencial para uso 

medicinal como antioxidante.  

MIGUEL (2011) demonstrou, em estudo realizado in vivo, que pode 

haver um fator neurotóxico em células do hipocampo de ratos, porém ainda não 
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foi isolada a substância causadora dessa toxicidade. Ainda assim, a mesma 

pesquisa indicou que o extrato etanólico da casca de pequi pode apresentar 

neuroproteção, em caso de isquemia e reperfusão cerebral global em ratos. 

Diante de todos os fatos citados o presente estudo visa demonstrar que 

o extrato etanólico da casca de pequi exerce função neuroprotetora em ratas que 

foram submetidas à cirurgia para indução de estresse oxidativo cerebral, mesmo 

que estas tenham sido submetidas à uma dieta hipercalórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Local de realização do experimento e animais de estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

nas dependências da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ). Os animais foram 

alojados no Biotério de Experimentação em Roedores e os procedimentos 

cirúrgicos para indução de isquemia e reperfusão cerebral foram realizados no 

bloco cirúrgico da disciplina de Técnica Operatória no Hospital Veterinário. Os 

exames macroscópicos, histológicos, moleculares, e a ração hipercalórica foram 

feitos no Setor de Patologia Animal. As cascas de pequi foram adquiridas no 

comércio local da região de Goiânia, a preparação destas foi realizada no 

Departamento de Nutrição Animal. O extrato etanólico da casca de pequi (EECP) 

foi produzido no Instituto de Química da mesma Universidade. 

Foram utilizadas 24 ratas Wistar (Rattus novergicus albinus), adultas, 

com peso médio de 215 g, fornecidas pelo Biotério Central da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás. Estas foram distribuídas aleatoriamente 

em quatro grupos de seis animais cada, de acordo com o tratamento e a dieta, 

conforme disposto no Quadro 1.  

 

QUADRO 1 – Descrição dos grupos experimentais. 

Grupos Dietas Tratamentos Tempo de reperfusão 

GN 

N=6 

Ração normocalórica 
comercial* 

Veículo oleoso 

24 horas 

GH 

N=6 
Ração hipercalórica Veículo oleoso 

GNP 

N=6 

Ração normocalórica 
comercial* 

EECP** 

GHP 

N=6 
Ração hipercalórica EECP** 

* Ração específica para roedores 

** Extrato etanólico da casca de pequi 



19 

Os animais foram alojados em gaiolas com capacidade máxima para 

seis indivíduos e submetidos à aclimatação mínima de 15 dias antes do início dos 

tratamentos e dietas experimentais, com ciclos de claro e escuro de 12 horas, 

temperatura ambiente com variação entre 22 e 26°C, fornecimento de água e 

ração específica para a espécie ad libitum, higienização das gaiolas a cada 72 

horas e foram observados quanto às condições gerais de saúde durante todo 

período experimental, de 45 dias.  

 

 

3.2 Dieta hipercalórica  

  

A dieta hipercalórica consistiu de uma mistura previamente 

padronizada por ESTADELLA et al. (2004), contendo por peso: 19% de proteína, 

47% de carboidrato, 16% de lipídeos, 3% de celulose, 5% de vitaminas e minerais 

com 4,79 kcal/g. Os ingredientes foram moídos e misturados na proporção de 

37,5% de ração normocalórica comercial específica para a espécie, 25% de 

amendoim torrado, 25% de chocolate branco e 12,5% de bolachas maisena, 

preparada a cada 10 dias e armazenada separadamente em embalagens 

plásticas lacradas e pesadas, para que cada pacote fosse o suficiente para 

fornecer alimentação diária para cada gaiola. As embalagens de ração eram 

guardadas em caixa de papelão fechada em local limpo e seco, protegidas de 

outros animais. Para cada animal foi fornecida em média 20g de ração 

hipercalórica diariamente. 

Os animais foram pesados um dia antes de iniciar as dietas e 

tratamentos (dia 0), e ao fim de 45 dias, para avaliação do ganho de peso e 

avaliação deste de acordo com as dietas e tratamentos fornecidos. 

 

 

3.3 Extrato etanólico da casca de pequi (EECP) 

 

O EECP foi obtido seguindo a técnica descrita por LIMA (2008). 

Inicialmente as frutas foram selecionadas e realizou-se a separação manual das 

cascas, estas foram picadas e levadas à estufa com ar forçado, a 60°C, por 72 
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horas. Após a secagem, o conteúdo foi triturado em moinho analítico padronizado 

em granulometria de 60 mesch (0,25mm) e armazenado a -20°C. 

Para a obtenção do extrato foram utilizadas 1000g de farelo de casca 

de pequi, e adicionado 1000 ml de etanol aquoso a 95% (5:95 de água:etanol), a 

mistura resultante passou por percolação a frio e agitação por 1h, posteriormente 

o produto foi centrifugado a 4000 rpm, o sobrenadante foi filtrado e o solvente 

evaporado à pressão reduzida, resultando no extrato bruto, que passou por 

liofilização para produção do EECP ideal para uso, e este foi armazenado a -4°C 

protegido da luz.   

O EECP foi fornecido aos animais diluído em um veículo oleoso 

comercial preparado em farmácia de manipulação, este consistiu de uma mistura 

de ácido cítrico a 0,2%, BHT 0,05%, tween 1%, óleo de gergelin 2%, nipagin 

0,1%, sacarose e água qsp.    

Durante um período de 45 dias, foi administrada a dose diária de 

600mg de EECP por quilograma de peso vivo, diluída em 0,5ml de veículo oleoso, 

por meio de gavagem, aos animais dos grupos tratados, GHP e GNP. Apenas o 

veículo oleoso, na dose de 0,5ml, pelo mesmo período e utilizando a mesma 

técnica para os grupos não tratados GN e GH. A dose do EECP era ajustada para 

os grupos tratados de acordo com a variação de peso observada e registrada 

quinzenalmente. 

 

 

3.4 Indução à isquemia e reperfusão cerebral focal experimental 

 

Após 45 dias do início dos tratamentos e dietas, os animais foram 

submetidos à cirurgia para oclusão da origem da artéria cerebral média e indução 

a isquemia focal no córtex cerebral seguida de reperfusão.  

Para o procedimento anestésico, os animais receberam cloridrato de 

xilazina 2% (10mg/kg) por via intraperitonial como medicação pré-anestésica no 

intuito de garantir hipotensão. Após 10 minutos da aplicação, foi realizada a 

indução anestésica com isofluorano em câmara, seguida da intubação 

endotraqueal. Com auxilio de um laringoscópio adaptado para a cavidade oral da 

espécie, fez-se a identificação da glote e instilação de cloridrato de lidocaína a 2% 
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sem vasoconstritor, para facilitar a passagem do tubo endotraqueal (que consistia 

em um cateter 18G). Durante todo o procedimento, a anestesia geral foi mantida 

com isofluorano em fluxo diluente de 0,3L/min de O2 em circuito sem reinalação 

de gases. O animal foi posicionado em decúbito dorsal com um apoio na região 

dorsal do pescoço, similar a um travesseiro, com o intuito de expor o campo 

operatório e facilitar o procedimento cirúrgico. Os membros eram fixados com 

esparadrapo e realizou-se a tricotomia do campo cirúrgico, na região cervical 

ventral a partir da região mentoniana ao início do tórax. 

Após a tricotomia foi realizada a antissepsia do campo cirúrgico com 

iodopolivinilpirrolidona e álcool, e aplicação de cloridrato de lidocaína sem 

vasoconstritor a 2% em quatro pontos no tecido subcutâneo e pele. Após a 

constatação da perda da sensibilidade dolorosa por meio de pinçamento da 

cauda, com pinça hemostática, o procedimento cirúrgico foi iniciado.  

Foi realizada uma cervicotomia paramediana de aproximadamente 2cm 

no lado esquerdo a partir do ramo da mandíbula, seguida da divulsão do tecido 

subcutâneo com hastes plásticas flexíveis com extremidades de algodão, e 

afastamento mediano da tireóide e jugular para a visualização dos músculos 

digástrico, esterno-mastóideo e esterno-hióideo com auxílio de um blefarostato. 

Posteriormente foi realizada a divulsão no ponto de união entre esses músculos 

para visualização da artéria carótida comum esquerda e ramos externo e interno 

da mesma (Figura 1). 
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FIGURA 1 - Visualização da artéria carótida comum (seta 

vermelha), e seus ramos interno e externo 

(setas verde e amarela respectivamente) 

 

Após este procedimento, isolou-se a artéria carótida comum esquerda 

do nervo vago e realizou-se uma ligadura temporária da mesma com fio de seda 

2-0 na porção mais caudal, e uma segunda ligadura, esta permanente, no ramo 

externo da artéria, seguida da hemostasia preventiva e temporária da mesma, por 

meio de sua compressão na porção mais cranial, no ramo interno, com hastes 

plásticas flexíveis com extremidades de algodão (Figura 2a). Posteriormente foi 

introduzido 0,5cm de um cateter 24G na artéria carótida comum no sentido caudo 

cranial, e através do cateter foi introduzido um fio de polipropileno 0 

monofilamentar – fio obliterador. Após a penetração de 1cm do fio obliterador na 

artéria carótida comum, o cateter foi removido, sendo o fio guiado lateralmente em 

direção ao ramo interno do vaso. A partir do ponto de bifurcação da artéria 

carótida comum em artérias carótidas interna e externa, o fio foi introduzido 2cm 

no ramo interno para atingir a origem da artéria cerebral média (Figura 2b). 
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FIGURA 2 - a) Isolamento e preparo do vaso para a passagem do fio 

através do cateter; b) ilustração esquemática do 

posicionamento do fio na origem da artéria cerebral média. 

CCA a. carótida comum; ICA ramo interno da a. carótida 

comum; PPA a. pterigóide; MCA artéria cerebral média 

(adaptada de MIRANPURI et al.,2011) 

 

Após este procedimento foi aguardado o período 30 minutos para 

promoção da lesão isquêmica por meio da obliteração da origem da artéria 

cerebral média. Transcorridos os 30 minutos, o fio obliterador foi removido para 

promoção da reperfusão, e o orifício de punção da artéria carótida comum foi 

ocluído com adesivo a base de alfacianoacrilato e polimetacrilato, seguida da 

remoção da ligadura temporária da carótida comum, dermorrafia com fio de 

polipropileno 4-0 e limpeza da ferida cirúrgica com iodopolivinilpirrolidona. 

Foi aguardado o completo retorno anestésico dos animais, estes eram 

colocados nas suas respectivas gaiolas e aquecidos com um aquecedor de 

irradiação para evitar hipotermia, e iniciou-se o período de reperfusão cerebral de 

24 horas. Terminados os procedimentos de isquemia e reperfusão foi realizada a 

eutanásia dos animais com overdose de tiopental por via intraperitoneal para 

colheita dos encéfalos. 
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3.5 Obtenção das amostras 

 

Imediatamente após a eutanásia, foram colhidos os encéfalos dos 

animais para análises histológica e imunoistoquímica.  Estes foram fixados em 

formol tamponado a 10% por 24 horas e posteriormente conservadas em etanol 

70%.  

 

 

3.6 Histologia 

 

As amostras foram processadas como descrito por LUNA (1968) que é 

a técnica rotineira utilizada no Laboratório de Histopatologia da EVZ/UFG para 

coloração de hematoxilina e eosina. Os fragmentos de encéfalo foram avaliados 

em microscópio óptico de luz para determinar a presença de lesões 

características de isquemia e reperfusão cerebral focal na região do córtex. 

 

 

3.7 Imunoistoquímica 

 

A técnica utilizada foi a empregada rotineiramente no Laboratório de 

Imunopatologia da EVZ/UFG, semelhante à utilizada por ARAÚJO et al. (2001). 

Os fragmentos de tecido fixados foram processados de acordo com a técnica 

convencional de inclusão em parafina. 

 Foram efetuados cortes de 5µm e estes foram aderidos a lâminas 

silanizadas. Posteriormente as lâminas foram desparafinados em estufa por 30 

minutos e hidratados em banhos com xilol e álcool. Após este procedimento, as 

mesmas foram colocadas em dodecil sulfato de sódio (SDS, detergente, 

permeabilizante) por cinco minutos e seguiram para o bloqueio da peroxidase 

endógena com uma solução de 30% de peróxido de hidrogênio e 70% de metanol 

por 15 minutos.  

Após estes procedimentos foi realizada a recuperação antigênica para o anticorpo 

primário monoclonal anti-fosfo-ERK1/2 (anti-fosfo-ERK 1/2 (Cell Signaling 

Technology, Beverly, MA, USA) em panela de pascal seguindo as normas de uso 
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especificadas pelo fabricante. Para o anticorpo monoclonal anti-fosfo-p38 (anti-

fosfo-ERK 1/2 (Cell Signaling Technology,Beverly, MA, USA) foi utilizado o 

cozimento dos fragmentos em solução de citrato de sódio em panela de pressão 

comum, quando a solução atingia 97°C era iniciado o procedimento de 

recuperação por 20 minutos. Em seguida foi realizado o bloqueio de reações 

inespecíficas com solução de leite desnatado a 20% por duas horas e com o fim 

do bloqueio realizou-se a colocação dos anticorpos primários p-ERK 1/2 e p-p38 

overnight a 4ºC em câmara úmida.  

Em seguida foi realizada a lavagem com PBS, e foi utilizado o 

complexo streptoavidina-biotina-peroxidase (kit LSAB) como anticorpo 

secundário, de acordo com as instruções do fabricante. A reação foi visualizada 

com a adição do substrato DAB (di-amino-benzidina peroxidase). Os tecidos 

foram submetidos à desidratação com passagem em baterias de álcool e xilol e 

montadas com lamínula de acordo com a rotina do laboratório de histologia. 

As lâminas foram analisadas em microscópio de luz para obtenção de 

fotomicrografias de seis campos de cada lâmina, no aumento de 40x, da região 

de córtex cerebral para avaliação do grau de ativação das proteínas p-ERK1/2 e 

p-p38 nas células nervosas. Foram estabelecidos graus de ativação destas de 

acordo com a coloração da marcação apresentada, estes variaram entre discreto, 

moderado e acentuado, e com isso foi realizada a contagem das células 

marcadas de acordo com o grau com auxilio do contador de células do programa 

ImageJ (Figuras 3 e 4). 

Após a contagem foi estabelecido um score final para cada animal de 

acordo com a marcação que havia se sobressaído, ou seja, qual marcação atingiu 

a maioria das células do córtex analisado. Estes foram divididos em graus onde 

grau 1 equivalia a maioria das células apresentando marcação discreta, grau 2 

equivalia a maioria da células apresentando marcação moderada e grau 3 a 

maioria das células apresentavam marcação acentuada.  
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FIGURA 3 - Fotomicrografias do córtex cerebral de ratas para ilustrar 

as variações encontradas quanto aos tipos de marcação 

imunoistoquímica relacionadas ao nível de ativação da 

ERK1/2: a) marcação discreta (setas azuis); b) marcação 

moderada (setas verdes); c) marcação acentuada (setas 

pretas). DAB, 40 X 

 
FIGURA 4 - Fotomicrografias do córtex cerebral de ratas para ilustrar as 

variações encontradas quanto aos tipos de marcação 

imunoistoquímica relacionadas ao nível de ativação da p38: a) 

marcação discreta (setas azuis); b) moderada (setas verdes); 

c) acentuada (setas pretas). DAB, 40 X 

c 

c 
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3.8 Análise estatística 

 

Foi utilizado o programa XLSTAT (versão 2011.1.01) com nível de 

significância de 5% para avaliar as variáveis qualitativas, referentes aos 

resultados da avaliação da ativação das MAPKs ERK1/2 e p38 no córtex cerebral, 

utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis seguido do teste de Dunn 

com a correção de Bonferrone com o valor de 0,0083. 

Para a avaliação das variáveis quantitativas, referentes à pesagem 

inicial e final dos animais, foram utilizados os testes paramétricos ANOVA seguida 

do teste de Tukey para determinar se houve diferença significativa entre os 

grupos e, quanto ao ganho de peso destes, nas diferentes fases do tratamento, e 

se ao final houve diferença estatística entre o peso dos grupos quanto ao tipo de 

dieta e tratamento aos quais os mesmos foram submetidos. Para tal foi utilizado o 

programa BioEstat versão 5.0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

 

4.1 Avaliação do ganho de peso dos animais 

 

A pesagem realizada no dia 0, que corresponde a um dia antes do 

início dos tratamentos e das dietas, demonstrou uniformidade nas médias de peso 

entre todos os grupos. Isto era esperado, pois todos os animais vieram de um 

mesmo biotério, onde os cuidados com alimentação, higiene e manejo são 

padronizados, além destes apresentarem idade similar. O teste de ANOVA, (p = 

0,05%), comprovou ausência de diferenças estatísticas significativas entre o peso 

dos grupos neste momento do experimento (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Distribuição dos animais em grupos e respectivos pesos individuais 

no dia 0. Médias de peso por grupo, indicando similaridades, e 

resultado do teste de ANOVA demonstrando ausência de diferença 

estatística entre os mesmos. 

Animal 
Grupos 

GN GH GNP GHP 

1 168 147 152 160 

2 170 166 180 170 

3 170 166 182 157 

4 171 176 160 162 

5 172 184 172 188 

6 188 189 180 190 

Média 173,16 171,33 171 171,16 

ANOVA p = 0,9894 

 

Ao avaliar o peso dos animais 45 dias após o início das dietas e dos 

tratamentos, notou-se um aumento significativo da média de peso entre os 

grupos. O grupo GN apresentou o menor ganho de peso quando comparado aos 

grupos GH, GNP e GHP (Figura 5). 
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FIGURA 5 - Gráfico representativo das médias de peso dos animais nas 

fases inicial (colunas azuis) e final (colunas vermelhas). GN 

(Grupo normocalórico, dia 0 = 173,1 e dia 45 = 213,8 ); GH 

(Grupo hipercalórico, dia 0 = 171,3 e dia 45 = 237,3); GNP 

(Grupo normocalórico associado ao extrato etanólico da 

casca de pequi, dia 0 = 171 e dia 45 = 232); GHP (Grupo 

hipercalórico associado ao extrato etanólico da casca de 

pequi, dia 0 = 171,1 e dia 45 = 233,1) 

 

O aumento significativo do peso observado com o passar do tempo não 

pode ser explicado apenas pelo avanço na idade dos animais, apesar dos 

mesmos terem iniciado as dietas e tratamentos ainda na fase jovem, na qual são 

mais leves que na fase adulta. O fato dos grupos terem apresentado padrões 

diferentes de ganho de peso sugere que este não foi o único fator relevante para 

esta variável (Figura 6). 
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FIGURA 6 - Médias de peso encontradas nos grupos após 45 dias 

de tratamentos e dietas. GN (Grupo normocalórico, 

213,8); GH (Grupo hipercalórico, 237,3); GNP (Grupo 

normocalórico associado ao extrato etanólico da casca 

de pequi, 232); GHP (Grupo hipercalórico associado ao 

extrato etanólico da casca de pequi, 233,1) 

 

A variação estatística entre os grupos, referente ao peso aos 45 dias, 

pode ser observada na tabela 2. Este resultado demonstra o efeito da dieta e dos 

tratamentos fornecidos diariamente para os animais. 

 

TABELA 2 - Diferença estatística entre as médias de peso dos grupos ao final de 

45 dias de dietas e tratamentos. Teste estatístico de ANOVA 

seguido pelo teste de Tukey. 

Grupos GN  GH GNP GHP 

GN - 
23,5 

p < 0.01 

18,16 

p < 0.01 

19,33 

p < 0.01 

GH 
23,5 

p < 0.01 
- 5,33 4,16 

GNP 
18,16 

p < 0.01 
5,33 - 1,16 

GHP 
19,33 

p < 0.01 
4,16 1,16 - 
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Nos animais dos grupos GH e GHP foi possível observar um ganho de 

peso maior quando estes foram comparados ao grupo GN. Isto ocorreu 

provavelmente devido ao fornecimento diário de uma dieta hipercalórica e a 

manutenção destes animais como sedentários. Nestes casos, diante do 

fornecimento de uma dieta hipercalórica contendo carboidratos e gorduras em 

excesso, associada ao sedentarismo, ocorre a quebra no balanço energético. O 

animal passa a ingerir mais energia do que pode gastar, e energia é armazenada 

na forma de gordura (MAROSTI, 2012; MONTOYA et al., 2006). Os animais dos 

grupos GH e GHP receberam a dieta hipercalórica por pouco mais de seis 

semanas. Porém, sabe-se que em ratos receber a dieta hipercalórica diariamente 

com associação ao sedentarismo pode levar a um ganho de peso significativo em 

apenas três semanas (EGUCHI et al., 2008).  

Neste trabalho foi realizado o fornecimento diário apenas da dieta 

hipercalórica, o que pode ter acelerado o processo de promoção da obesidade 

observada nos grupos GH e GHP. O estímulo à obesidade pelas dietas ricas em 

gorduras e carboidratos é dependente do tempo e da forma que os animais as 

recebem. O tempo adequado para se observar o quadro de obesidade associada 

à síndrome metabólica em ratos é de aproximadamente oito semanas, em 

animais alimentados em ciclos com a dieta hipercalórica associada à dieta 

normocalórica (ESTADELLA, 2004).  

O grupo GNP também mostrou ganho de peso significativo, muito 

próximo ao observado nos animais GH e GHP quando comparado ao grupo GN. 

Este fato pode ter ocorrido devido à quantidade de lipídeos e carboidratos 

encontrados no mesocarpo externo do pequi (SOARES JÚNIOR et al., 2010), 

utilizado para a preparação do extrato etanólico, o que pode ter influenciado no 

ganho de peso devido o tratamento ter sido realizado diariamente.  

 

 

4.2 Avaliação macroscópica dos animais 

 

Após a eutanásia dos animais, foi realizada a colheita e avaliação 

macroscópica dos encéfalos. Não foi observada em nenhum dos grupos presença 

de regiões de infarto cerebral característico, nem zonas hemorrágicas. Isto pode 
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ser parcialmente explicado devido ao pouco tempo decorrido entre a promoção da 

lesão de I/R e a eutanásia para a colheita das amostras. Infartos cerebrais 

característicos, com zona de necrose de liquefação, ou início da formação desta, 

com a presença notória de um tecido mais pálido, inchado e macio, tendem a 

surgir 48 horas após a isquemia. Mesmo em ratos, que tem metabolismo rápido, o 

surgimento das lesões características demanda mais do que 24 horas 

(BRASILEIRO FILHO, 2006; KUMAR et al., 2008). 

Ao avaliar a cavidade abdominal, notou-se que os animais dos grupos 

GH e GHP apresentavam notório acúmulo de gordura visceral quando 

comparados ao grupo GN (Figura 7). Estes achados demonstram que as ratas 

estavam passando por um desequilíbrio energético, e o acúmulo de quantidades 

significativas de gordura na cavidade abdominal pode indicar o processo de 

indução à obesidade (SAMPEY et al., 2011). Os mesmos autores defendem a 

teoria que a dieta hipercalórica, rica em carboidratos e gorduras, induz a 

hiperfagia, pois promove alterações hormonais e neuroendócrinas persistentes, 

como a resistência a leptina. Com isso, os animais comem mais, e ocorre 

acúmulo excessivo de gordura na cavidade abdominal. 

 

 

FIGURA 7 - a) Acúmulo de gordura visceral em rata do grupo GH (seta); b) 

quantidade normal de gordura visceral em rata do grupo GN (seta) 

 

Neste trabalho, não foi observado comportamento de hiperfagia nos 

animais. Segundo EGUCHI et al. (2008) e MAROSTI et al. (2012) esse 

comportamento não é necessário para a promoção da obesidade se houver 

sedentarismo associado a dieta hipercalórica.  
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Havia acúmulo excessivo de gordura principalmente na cavidade 

abdominal e não em outras regiões, nos animais dos grupos GH e GHP. Isto pode 

ter ocorrido pelo fato das dietas hipercalóricas reduzirem as taxas de lipogênese 

nos depósitos de gordura inguinal e retroperitoneal, e aumentarem a atividade da 

lipoproteína lípase no tecido adiposo visceral; como esta enzima é responsável 

pela distribuição tecidual de gordura, ocorre o maior acúmulo de lipídeos na 

cavidade abdominal. Esta também pode ser a explicação para o acúmulo de 

gordura na musculatura esquelética e no músculo cardíaco nos quadros de 

obesidade mórbida (SAMPEY et al., 2011).  

Os animais dos grupos GH e GHP apresentaram sinais macroscópicos 

de esteatose hepática (Figura 8). Existem evidências de que este tipo de dieta 

reduz o metabolismo e causa remodelação do tecido adiposo. Este se torna 

menos presente no tecido subcutâneo e mais localizado na cavidade abdominal, 

fígado e músculos esqueléticos (CATTA-PRETTA et al., 2012).  

 

 

FIGURA 8 - Esteatose encontrada no fígado de rata do grupo GH (seta) 

 

Devido à ração hipercalórica promover a ingestão exageradas de 

carboidratos e gorduras, e ter ocorrido à associação desta ao sedentarismo dos 

animais durante o período experimental, houve a deposição exagerada de 

gordura na cavidade abdominal o que caracteriza obesidade visceral. Quando 
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está na cavidade abdominal a gordura permanece em um estado lipolítico 

persistente, com alta produção de ácidos graxos livres que são transportados 

para o fígado, onde serão esterificados, transformando-se em triglicerídeos. Tais 

compostos, quando em excesso, podem se acumular principalmente nos 

hepatócitos e ocasionar a esteatose hepática. Por ser o responsável pela 

metabolização de gorduras, o fígado é um dos órgãos mais afetados pela 

degeneração gordurosa, sendo um achado comum em casos de obesidade 

(OLIVEIRA et al., 2004; KUMAR et al., 2008; SAMPEY, 2011).  

Não foram encontradas evidências de esteatose hepática ou acúmulo 

exagerado de gordura na cavidade abdominal dos animais do grupo GN. Isto era 

esperado, pois os mesmos receberam dieta normocalórica e com isso não houve 

promoção de alterações no balanço energético desses animais. 

O grupo GNP, além de ganho de peso, demonstrou acúmulo de 

gordura na cavidade abdominal e, em poucos casos (2/6), a presença de 

esteatose hepática. Este evento pode ter ocorrido devido ao extrato etanólico da 

casca de pequi ter sido fornecido diariamente por um longo período, em torno de 

seis semanas. É importante considerar a composição nutricional do mesocarpo 

externo do pequi, que segundo SOARES JÚNIOR et al. (2010) é rico em 

carboidratos. Além disso, a casca, também chamada de epicarpo, é formada por 

uma camada externa chamada cutícula, e esta possui uma quantidade 

significativa de lipídios (SOARES JÚNIOR et al., 2010). Portanto, o extrato 

poderia apresentar quantidades importantes de carboidratos e lipídeos que 

oferecidos diariamente por um longo período de tempo, aliados ao sedentarismo, 

poderiam ter contribuído para o desequilíbrio energético e acúmulo de gordura 

abdominal nesses animais do grupo GNP. 

Outro fator importante a ser considerado é que a casca do pequi é rica 

em taninos. Estes comprometem a atividade de algumas enzimas digestivas, 

como a tripsina e a α-amilase, podendo comprometer a absorção de alguns 

nutrientes. No entanto, mantém o funcionamento da lipase, não comprometendo a 

deposição da gordura no organismo (SILVA & SILVA, 1999), o que poderia 

justificar a deposição de gorduras concentrada na cavidade abdominal dos ratos 

do grupo GNP. 
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4.3 Avaliação histológica 

 

Os sinais histológicos clássicos de isquemia e reperfusão cerebral focal 

foram encontrados em todos os animais do experimento após a indução. Ao 

avaliar o córtex cerebral destes, foi notória a presença de neurônios isquêmicos, 

além de vacúolos no neurópilo. Não foram evidenciadas células inflamatórias 

ativas. O aparecimento destes sinais característicos de injúria de isquemia e 

reperfusão cerebral focal dependem muito do tempo e do tipo de modelo 

experimental de indução utilizado. Além disso, fatores como idade e condição 

nutricional também podem influenciar os resultados (FRANCO et al., 2010).    

O tempo escolhido, de 30 minutos, foi suficiente para a indução da 

lesão desejada. Segundo CALLONI et al. (2010) e TAPIA & TORRES (2004),  o 

tempo mínimo necessário para a promoção de isquemia cerebral focal pela 

técnica utilizada neste trabalho seria de 60 minutos, e normalmente o quadro só 

ocorreria em apenas 70% dos animais.  

Contudo, a privação de fluxo sanguíneo por 15 minutos já poderia 

causar danos isquêmicos importantes ao córtex cerebral. Além disso, o cérebro 

tem metabolismo alto e necessidades muito elevadas de oxigênio e nutrientes, e o 

mesmo apresenta poucas defesas antioxidantes, portanto pouco tempo de 

isquemia já seria suficiente para ocasionar danos no encéfalo. Esta hipótese 

poderia explicar o surgimento de áreas isquêmicas com apenas 30 minutos de 

oclusão da origem da artéria cerebral média (POSSER, 2009).   

A técnica cirúrgica apresentada mostrou-se eficaz em promover lesões 

isquêmicas cerebrais focais no córtex cerebral, apresentando-se como um modelo 

experimental interessante e de boa reprodutibilidade. A artéria cerebral média do 

rato tem sua origem do ramo interno da artéria carótida esquerda, desse ponto 

esta vai lateralmente para o hemisfério cerebral, passa sobre o trato olfativo e 

emite ramos maiores especialmente para a região de córtex. Portanto, ao se 

ocluir a origem desta, como realizado neste trabalho, ocorrerá a formação de uma 

área isquêmica focal no córtex cerebral  (HOSSMANN, 2008).  

Em ratos, há uma circulação contralateral proporcionada pelo círculo 

de Willis e por anastomoses leptomeníngeas, que reduzem a área de infarto 

cerebral em animais submetidos a este tipo de técnica. Todavia, na maioria das 
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vezes, esse tipo de circulação não é bastante para manter o aporte sanguíneo 

necessário na região do córtex cerebral sem a circulação normal da área  

(BLINDER et al., 2010). Portanto, mesmo com os mecanismos fisiológicos de 

reposição de sangue e nutrientes, os mesmos não foram suficientes para impedir 

o surgimento de áreas isquêmicas no córtex cerebral dos animais deste estudo.    

O fio de polipropileno 0 foi escolhido por apresentar firmeza e 

sustentação, o que impediu que este se dobrasse no lúmen da artéria. Isso 

possibilitou uma passagem tranquila até o local desejado, o que proporcionou 

maior facilidade de manipulação. ÁBRAHÁM et al. (2002) demonstraram que o 

calibre e a firmeza do fio, associados ao material que seria utilizado para 

aumentar o calibre da ponta deste fio e promover a oclusão da origem da artéria 

cerebral média, eram decisivos na promoção da lesão de isquemia.  

Outro fator importante é que o fio escolhido possui um calibre muito 

próximo ao próprio calibre do vaso, o que proporcionou uma obliteração ideal da 

origem da artéria cerebral média, que possui um calibre um pouco menor que o 

da artéria carótida comum. GERRIETS et al. (2004) e TAPIA & TORRES (2004) 

afirmaram que fios de nylon de calibres finos, como 4-0 e 3-0, são os mais 

utilizados para este tipo de indução, sendo montados com uma ponta de algodão, 

que seria responsável pela oclusão da origem do vaso em questão. Os autores 

acrescentam que, apesar de satisfatório, quando empregados os fios 

mencionados havia uma taxa de 20 a 25% de animais que não apresentavam 

sinais histológicos de isquemia cerebral.  

A utilização de um fio de maior calibre facilitou o procedimento 

cirúrgico. Apesar de mais rígido, o fio não promoveu ruptura de vasos, o que 

ocasionaria hemorragia intracraniana. Isto pode ser explicado porque o fio 

proporcionou maior destreza ao cirurgião, por ser mais facilmente controlado na 

luz do vaso. 

Após a cirurgia, foram observados sinais clínicos nos animais que 

indicavam uma possível lesão no sistema nervoso central. Durante as primeiras 

três horas de reperfusão observaram-se sinais clínicos como blefaroptose 

esquerda, letargia e rotação aberta e inconstante para esquerda na maioria dos 

animais. Porém estes sinais, algumas vezes, tornavam-se menos intensos ou 

desapareciam à medida que o tempo de reperfusão avançava. CALLONI et al. 
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(2010) realizaram avaliação clínica de animais submetidos a técnica de oclusão 

da artéria média cerebral por monofilamento endovascular. Concluíram que tal 

avaliação não seria suficiente para confirmar ou descartar o infarto cerebral, 

porém traria informações importantes relacionadas à presença ou não de lesão 

nas primeiras três horas de reperfusão. 

Os neurônios avaliados no córtex cerebral foram considerados 

isquêmicos quando apresentavam picnose, condensação e irregularidades da 

cromatina, presença de espaço perineuronal evidente e ausência de nucléolo. 

Frequentemente, os neurônios apresentavam-se retraídos, adquirindo uma forma 

triangular; além disso, foi evidente a presença de basofilia nuclear neuronal 

(Figura 9). Neurônios muito basofílicos e próximos a áreas mais externas do 

córtex não eram avaliados, pois poderiam ser células retraídas pela utilização do 

formol na fixação do fragmento (KUMAR et al., 2008). 

Também foi evidenciada a presença de vacuolização de neurópilo 

(Figura 10). Isto pode ocorrer devido a I/R causar a degradação de proteínas de 

estruturação celular como integrinas, por liberação de proteases. Também, foi 

possível evidenciar o aumento do espaço de Virchow-Robin (Figura 9) que, 

juntamente com a presença da vacuolização, é indicativo de edema cerebral, 

ocorrência comum em I/R recente (BRASILEIRO FILHO, 2006). 

 

 

FIGURA 9 - Fotomicrografia do córtex cerebral de rata do 

grupo GN. Neurônios isquêmicos (setas 

verdes), espaço de Virchow-Robin aumentado 

(setas azuis) e vacuolização do neurópilo 

(setas pretas). HE, 10X 
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Um fator relevante deste estudo é que os neurônios isquêmicos 

apresentavam-se de forma concentrada em determinada região do córtex cerebral 

em todos os grupos, caracterizando a isquemia focal; porém, nos grupos GN e 

GH, apresentavam-se mais distribuídos, ou seja, a área com presença de 

neurônios isquêmicos era maior, porém a quantidade de células afetadas era 

similar ao encontrado nos outros grupos GNP e GHP. Desta forma, a área de 

penumbra nesses grupos (GN e GH) era maior, sugerindo lesões de maior 

gravidade afetando uma região maior do córtex. Isto pode ser um indicativo de 

que os grupos GNP e GHP, tratados com o extrato etanólico da casca de pequi, 

por terem apresentado áreas menores com lesão aparente de I/R cerebral focal, 

receberam algum tipo de neuroproteção.  

A produção de antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos se reduz 

drasticamente nas células que estão sofrendo estresse isquêmico, e só começa a 

aumentar com o passar do tempo (SPADAFRANCA et al., 2010). Mesmo que 

neste trabalho tenha ocorrido um tempo relativamente curto de reperfusão (24 

horas), pode-se evidenciar uma possível neuroproteção nos animais que 

receberam o extrato etanólico da casca de pequi devido à diminuição da área 

afetada no córtex cerebral dos animais tratados em comparação aos animais do 

grupo controle, sugerindo a existência de níveis relativamente satisfatórios de 

fatores de proteção celular.    

Nos animais tratados dos grupos GNP e GHP, foi evidenciada morte 

celular com característica de necrose em células do hipocampo (Figura 10). 

Segundo MIGUEL (2011), este evento pode ter ocorrido por uma possível ação 

neurotóxica promovida pelo extrato etanólico da casca de pequi. Apesar destes 

resultados in vivo, o extrato etanólico da casca de pequi in vitro apresentou baixa 

citotoxicidade quando comparado a outros extratos de outros frutos do cerrado 

brasileiro (ROESLER et al., 2010).  
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FIGURA 10 - Fotomicrografia de hipocampo de 

rato apresentando neurônios 

isquêmicos (setas verdes), grupo 

GHP. HE, 40x 

 

O extrato etanólico da casca de pequi é rico em fenóis com alto 

potencial de neutralização de espécies reativas de oxigênio. Esta capacidade já 

foi comprovada por métodos in vitro químicos e biológicos (ROESLER et al., 

2007; ROESLER et al., 2008). O extrato etanólico já demonstrou ação 

neuroprotetora in vivo segundo MIGUEL (2011), e neste estudo, há indícios da 

capacidade deste extrato em reduzir o estresse oxidativo cerebral.  A casca e o 

mesocarpo externo do pequi são áreas da fruta muito rica em taninos, porém esta 

substância tem capacidade de complexar e precipitar proteínas, impedindo sua 

completa e satisfatória absorção, sendo que excesso pode promover intoxicações 

(SILVA & SILVA, 1999; ROESLER et al., 2007). 

 

 

4.4 Avaliação da ativação das MAPKs 

 

As MAPKs p38 e ERK 1/2 demonstraram interação de ativação com as 

alterações provocadas pela I/R cerebral focal, e com a atividade biológica 

promovida pelo extrato etanólico da casca de pequi. 
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A avaliação do grau de ativação possibilitou avaliar se a célula estava 

apresentando comportamento de sobrevivência ou morte celular (IRVINGA et al., 

2000; BRANCHO et al., 2003; SZYDLOWSKA et al., 2010; KISHIMOTO et al., 

2010). 

 

 

4.4.1 ERK 1/2 

 

No grupo GH houve marcação acentuada da phospho-ERK1/2 em 

todos os animais. Comparando este resultado aos outros grupos, apenas o grupo 

GHP demonstrou semelhança, pois 50% dos animais apresentavam marcação 

similar. O grupo GN apresentou 16,6% de animais com marcação acentuada e o 

grupo GNP 33,3% (Tabela 3). 

 

TABELA 3 - Graus de marcação pela phospho-ERK1/2 encontrados nos animais 

de cada grupo, onde grau 1 equivale a maioria das células com 

marcação discreta, grau 2 equivale a maioria das células com 

marcação moderadas e grau 3 equivale a maioria das células com 

marcação acentuada.    

Animais 
Grupos 

GN  GH GNP GHP 

1 1 3 1 3 

2 2 3 1 3 

3 1 3 1 1 

4 3 3 2 3 

5 1 3 3 1 

6 1 3 3 1 

 

O teste estatístico de Kruskal Wallis demonstrou diferença estatística 

quanto ao nível de marcação da phospho-ERK1/2 nos diferentes tratamentos. 

Posteriormente, foi realizado o teste de Dunn e foi identificada diferença 

estatística entre os grupos GN e GH: GN apresentou menor grau de ativação 

quando comparado ao grupo GH (Tabela 4). 
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TABELA 4 - Diferenças nos níveis de significância encontrados entre os graus de 

marcação pela phospho-ERK1/2 de acordo com os diferentes 

tratamentos. Teste estatístico de Kruskal Wallis, seguido pelo teste 

de Dunn. 

Grupos GN GH GNP GHP 

GN 1 0,007 0,554 0,362 

GH 0,007 1 0,036 0,076 

GNP 0,554 0,036 1 0,750 

GHP 0,362 0,076 0,750 1 

 

Neste trabalho, o anticorpo p-ERK1/2 apresentou tipos variados de 

marcação nas células do córtex cerebral dos animais, indicando ativação desta 

proteína durante I/R cerebral focal.  A ativação da ERK1/2 ocorre principalmente 

na presença de estímulos para proliferação e diferenciação celular, porém, esta 

também se apresenta diante de agentes estressores como o excesso de 

glutamato fora das células nervosas, EROS e ERNS. Durante a I/R cerebral focal 

há aumento na ativação desta nas primeiras 24 horas (IRVINGA et al., 2000). 

A marcação intensa pelo anticorpo phospho-ERK1/2 encontrada em 

100% dos animais do grupo GH sugere a ocorrência de um processo de estresse 

oxidativo intenso. A lesão de I/R cerebral focal pode apresentar este tipo de 

comportamento celular. Porém, quando se compara este grupo ao grupo GN, 

apesar do último também demonstrar sinais de estresse oxidativo, o mesmo 

apresentou marcação discreta em 66,6% dos animais, indicando um processo 

menos intenso. Devido o estresse oxidativo estar envolvido na ativação da 

ERK1/2, pode-se sugerir que a p-ERK1/2 pode funcionar como marcador de 

localização e grau de estresse oxidativo, pois a ocorrência do tipo de marcação 

descrita pode ser indicativa de que está havendo também maior produção de 

espécies reativas e que estas não estão sendo balanceadas pelos antioxidantes 

do organismo (STANCIU et al., 2000; HO et al., 2008; MADDAHI & EDVINSSON, 

2010). 
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Outro fator relevante é que todos os animais do grupo GH 

apresentaram marcação acentuada pelo anticorpo p-ERK1/2, o que é indicativo 

de ativação maciça e persistente; possivelmente, estas células sofreriam morte 

celular, pois este tipo de ativação é associado à morte celular em ensaios 

imunoistoquímicos (STANCIU et al., 2000). A ativação maciça e persistente da 

ERK1/2 é o principal fator responsável pelo envolvimento desta com a morte 

celular neuronal. Um dos motivos para que isto ocorra é que o estresse oxidativo 

que ocorre durante a I/R cerebral focal inibe as MAPK fosfatases, responsáveis 

pela inibição da phospho-ERK1/2, forma ativada da ERK1/2. A conseqüência é a 

persistência da ativação desta quinase e a continuação da ativação de mais 

ERK1/2 na célula, acarretam em um estímulo à morte celular (HO et al., 2008). 

Outro fator relevante é o acúmulo de glutamato no espaço extracelular. 

Esta substância, além do fato de ser tóxica em grandes quantidades fora da 

célula, também promove o estresse oxidativo por meio da inibição da produção de 

enzimas antioxidantes pelas células nervosas. Isto reduz a entrada de cistina, 

precursora da síntese da glutationa, responsável pela formação da enzima 

glutationa-peroxidase, uma enzima antioxidante, promovendo o acúmulo de 

espécies reativas na célula promovendo o estresse oxidativo (LEE et al., 2012). 

Este mecanismo também pode ter ocasionado a maior ativação da ERK1/2 nas 

células do córtex cerebral neste trabalho. 

O fato dos grupos GH e GHP terem recebido dieta hipercalórica por um 

longo período desencadeou um acúmulo significativo de gordura na cavidade 

abdominal, o que pode estar associado ao surgimento de alterações metabólicas 

que promovem estresse oxidativo generalizado. O tecido adiposo excessivo e 

hipertrofiado, acumulado na cavidade abdominal, apresenta estado permanente 

de hiperlipólise, determinando a liberação de grande quantidade de AGLs na 

circulação (DESPRÉS & LEMIEUX, 2006; SERISIER et al., 2008) O aumento de 

AGLs na circulação estimula o aumento da atividade da NADPH-oxidase. Este 

complexo enzimático produz superóxido, uma ERO altamente reativa, envolvida 

diretamente no estresse oxidativo em vasos, ocasionando hipertensão e 

aterosclerose (RABÊLO et al., 2010; FERREIRA et al., 2011).   

Além disso, o acúmulo excessivo de gordura na cavidade abdominal 

promove inflamação crônica por meio da liberação de grande quantidade de 
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citocinas inflamatórias ativadoras de neutrófilos, importantes produtores de 

espécies reativas de oxigênio (FERREIRA et al., 2011). O estresse oxidativo 

culmina com o aumento da ativação da ERK1/2 nas células em geral, e EROS e 

ERNS excessivos acabam promovendo a persistência da ativação desta proteína 

(PU et al.,2012). Este mecanismo pode ser a explicação para o fato dos animais 

do grupo GH terem apresentado marcação acentuada do anticorpo phospho-

ERK1/2 em 100% dos animais, pois o estresse oxidativo agudo promovido pela 

I/R cerebral focal, em associação ao estresse oxidativo crônico induzido pela 

obesidade, pode ter ocasionado o aumento da ativação persistente e maciça da 

ERK1/2 nos animais deste grupo.  

Apesar da marcação nos animais do grupo GH não ter apresentado 

diferença estatística quando comparados aos animais do grupo GHP, foi notória a 

diferença de marcação da phospho ERK1/2 entre os grupos. O fato de não ter 

havido diferença significativa pode ter ocorrido devido ao baixo número de 

animais utilizados por grupo. Apesar disso, o grupo GHP apresentou 50% dos 

animais com marcação discreta, o que sugere menor grau de estresse oxidativo e 

ausência de ativação maciça e persistente da ERK1/2.  

Estes resultados sugerem que a suplementação com o extrato 

etanólico da casca de pequi, reconhecidamente rico em antioxidantes e com alta 

capacidade de neutralização de EROS e ERNS in vitro, pode ser capaz de 

promover neuroproteção por meio da diminuição do estresse oxidativo cerebral 

quando há a indução de I/R cerebral focal. Os antioxidantes presentes no extrato 

etanólico da casca de pequi são caracterizados principalmente como de 

varredura, ou seja, responsáveis por eliminar EROS e ERNS quebrando a cadeia 

de propagação de reações que aumentariam a quantidade destes e promoveriam 

injúria celular (ROESLER et al., 2008; MOON et al., 2012). 

Os grupos GHP e GNP apresentaram resultados similares, porém 

nestes dois grupos observou-se 50% de animais com marcação discreta pela 

phospho-ERK1/2. Esta marcação sugere que o estresse oxidativo cerebral nestes 

animais foi reduzido. Além disso, a ativação da ERK1/2 em quantidades 

controladas e por curtos períodos de tempo, em casos de I/R cerebral focal, pode 

promover proteção celular por meio de controle da transcrição de agentes pró-

apoptóticos. Esse tipo de ativação da ERK1/2 também habilita fatores de correção 
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de danos celulares por meio de estímulos à produção de antioxidantes 

endógenos, indução à tolerância em casos de pré-condicionamento isquêmico e 

liberação de peptídeos neuroprotetores (JIA et al., 2008; LIEBELT et al., 2010; 

ORTEGA et al., 2011). A inibição completa da ativação desta proteína implica no 

aumento do grau de morte celular pós isquemia e reperfusão cerebral 

(TRACHOOTHAM et al., 2008).  

A marcação discreta da phospho-ERK1/2 encontrada nos grupos GHP 

e GNP também pode sugerir a atividade neuroprotetora promovida pela 

suplementação com extrato etanólico da casca do pequi, pois o efeito antioxidante 

deste auxilia na neuroproteção reduzindo o estímulo extracelular para a ativação 

maciça e persistente da ERK1/2 (LAN et al., 2011). 

Os grupos GN e GNP apresentaram resultados muito similares e não 

demonstraram diferença estatística. Porém, o grupo GNP apresentou indicativos 

de estresse oxidativo aumentados quando comparado ao grupo GN, com valor 

muito próximo encontrado no grupo GHP. Este fato pode ter ocorrido devido aos 

animais do grupo GNP haverem recebido a suplementação do extrato etanólico 

da casca de pequi. Esta suplementação ocasionou o acúmulo de gordura visceral, 

e esta pode ter resultado em um quadro de hiperlipólise característica de 

obesidade, e desencadeado um processo de estresse oxidativo agudo mais 

intenso durante a promoção da lesão de I/R cerebral focal. Portanto, a resposta 

celular de I/R induzida no grupo GNP seria mais próxima a do grupo GHP devido 

às condições metabólicas similares.     

 

 

4.4.2 p38 

 

O grupo GN apresentou 50% dos animais com marcação acentuada e 

50% com marcação discreta da p-p38. De forma relativamente similar, os animais 

do grupo GNP apresentaram 50% de marcação moderada, 33,3% de marcação 

discreta e 16,6% de marcação acentuada, porém, pode-se observar que o grupo 

GNP apresentou níveis menores de ativação da p38. 

Os animais dos grupos GH e GHP apresentaram de forma similar 

83,3% de marcação discreta e 16,6% de marcação acentuada e moderada 
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respectivamente. Algumas similaridades encontradas no tipo de marcação 

encontrada entre os grupos sugere um padrão de comportamento celular de 

acordo com o tipo de dieta e tratamento (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Graus de marcação pela phospho-p38 encontrados nos animais de 

cada grupo, onde grau 1 equivale a maioria das células com 

marcação discreta, grau 2 equivale a maioria das células com 

marcação moderadas e grau 3 equivale a maioria das células com 

marcação acentuada. 

Animais 
Grupos 

GN GH GNP  GHP 

1 1 1 2 2 

2 3 1 2 1 

3 1 1 3 1 

4 1 1 1 1 

5 3 1 2 1 

6 3 3 1 1 

 

 Ao aplicar o teste não paramétrico de Kruskal Wallis, os resultados 

não apresentaram diferença estatística significativa. Os níveis de significância, 

avaliados pelo teste de Dunn, estão dispostos na Tabela 6. Este fato pode ter 

ocorrido devido ao reduzido número de animais por grupo, já que é possível se 

observar diferenças quanto ao tipo de marcação de acordo com as dietas e 

tratamentos administrados. 
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TABELA 6 - Diferenças nos níveis de significância encontrados entre os graus de 

marcação pela phospho-p38 de acordo com os diferentes 

tratamentos. Teste estatístico de Kruskal Wallis, seguido pelo teste de 

Dunn. 

Grupos GN  GH GNP GHP 

GN 1 0,185 0,981 0,124 

GH 0,185 1 0,177 0,831 

GNP 0,981 0,177 1 0,118 

GHP 0,124 0,831 0,118 1 

 

A p38 é ativada diante de situações de estresse celular, sendo que o 

estímulo extracelular necessário para a ativação desta pode vir de citocinas 

inflamatórias, EROS e ERNS (IRVINGA et al., 2000). De forma similar à ERK1/2, 

a p38, quando ativada de forma maciça e persistente, promove morte celular, 

principalmente por apoptose, por vias intrínsecas e extrínsecas, com importância 

maior dada a capacidade desta de promover a ativação da caspase 3 

(TRACHOOTHAM et al., 2008; WHELAN et al., 2010). Porém, a p38 também 

apresenta uma via de sobrevivência celular quando ativada de forma transiente e 

em quantidades controladas como ocorre em processos crônicos e persistentes 

(KURATA et al., 2000). 

Os grupos GH e GHP apresentaram um padrão de ativação da p38 

relativamente similar entre eles, onde 83,3% dos animais apresentaram marcação 

discreta e 16,6% apresentaram marcação acentuada e moderada 

respectivamente.  O motivo para que os grupos GH e GHP terem demonstrado 

baixa ativação da p38, caracterizada pela marcação discreta na maioria dos 

animais, pode ter ocorrido devido as análises deste estudo terem sido realizadas 

24 horas após a indução a I/R cerebral focal, e a p38 apresentar picos de ativação 

entre seis e 12 horas após I/R cerebral, após este período os níveis decaem e 

voltam a aumentar somente entre 48 a 72 horas após a injúria (SUN et al., 2006). 

Ainda sim a similaridade nas respostas também pode ser atribuída à 

condição metabólica dos animais destes grupos, pois ambos foram alimentados 

com dieta hipercalórica durante o experimento e apresentaram o quadro de 
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obesidade. Sabe-se que a obesidade causa estresse oxidativo generalizado e 

persistente, causado pela liberação de citocinas pró inflamatórias e alterações no 

metabolismo de carboidratos e gorduras. Esta condição pode ativar a p38, porém, 

por ser um estado persistente, pode funcionar como um pré-condicionamento no 

qual a produção de EROS e ERNS ocorre de forma contínua e por longos 

períodos, estimulando as células a ativarem vias de tolerância e sobrevivência, e 

quando ocorre um estresse maior, as células apresentam respostas mais 

controladas por estarem previamente sensibilizadas (KURATA et al., 2000; SUN 

et al., 2006; SUN et al., 2010).  

Apesar dos animais do grupo GNP também apresentarem o quadro de 

obesidade, provavelmente devido à suplementação diária com o extrato da casca 

de pequi, os mesmo apresentaram o padrão de ativação da p38 mais intenso, 

onde apenas 33,3% dos animais apresentaram marcação discreta, 50% 

apresentaram marcação moderada e 16,6% apresentaram marcação acentuada. 

Este quadro pode ter ocorrido devido ao tipo de alimentação no grupo GNP ter 

sido normocalórica e, dessa forma, o tipo de gordura absorvida por estes animais 

ter sido diferente do tipo fornecido pela dieta hipercalórica ao grupo GHP e GH. 

Segundo CATTA-PRETA et al. (2012), diferenças entre os tipos de alimentação e 

tipos de gorduras fornecidas, influenciam nos tipos e graus de alterações 

metabólicas que a obesidade pode causar. 

Os grupos GN e GNP demonstraram maiores níveis de ativação da p38 

mesmo 24 horas após a indução, quando os níveis deveriam estar menores. Este 

fato pode ter ocorrido devido os animais destes grupos não terem recebido a dieta 

hipercalórica e, portanto, não desenvolveram obesidade com as mesmas 

características metabólicas que os animais do grupo GH e GHP, com isso, não 

apresentaram o pré-condicionamento que possivelmente ocorreu nos animais dos 

grupos GH e GHP. Várias pesquisas já demonstraram que diante de I/R cerebral 

em animais sem alterações metabólicas e estresse oxidativo prévio, a produção 

elevada e inesperada de EROS e ERNS leva à ativação maciça e persistente da 

p38 que inicia o processo de morte celular, principalmente por apoptose. Muitas 

dessas pesquisas avaliam substâncias com a capacidade de reduzir ou inibir 

completamente a ativação desta proteína, o que reduz significativamente a morte 
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celular pós I/R cerebral focal (IRVINGA et al., 2000; BRANCHO et al., 2003; 

TRACHOOTHAM et al., 2008; KISHIMOTO et al., 2010; TUERXUN et al., 2010). 

Os antioxidantes exógenos, em especial flavonóides, possuem 

capacidade de modular a atividade da p38. Estes inibem a ativação desta enzima 

devido à redução ou eliminação de EROS e ERNS, reduzindo o estresse oxidativo 

e o estímulo para ativação desta (FARIMANI et al., 2011; KNOW et al., 2011; 

MOON et al., 2012). Este efeito de modulação da p38 pode ser evidenciado 

quando se comparam os grupos GH e GHP e os grupos GN e GNP. Mesmo que 

de forma discreta, os animais pertencentes aos grupos que receberam o extrato 

apresentam menores níveis de marcação pela p38 quando comparados ao seu 

grupo controle, o que sugere um efeito neuroprotetor aos animais que receberam 

o extrato quando comparados aos animais dos grupos que não receberam este 

tratamento. Este fato pode ter ocorrido devido a presença de grandes quantidades 

de antioxidantes, principalmente os de varredura, como flavonóides, no extrato 

etanólico da casca de pequi (ROESLER et al., 2008). 

Apesar disso, a marcação da p38 não demonstrou evidências 

estatisticamente consistentes da relação da ativação desta com a I/R cerebral 

focal e os tratamentos e dietas aos quais os animais foram submetidos. O 

comportamento ambíguo da p38 de indução a morte ou a sobrevivência celular 

existe de acordo com o tipo, o local, o estímulo ao qual a célula foi submetida, se 

este foi agudo ou crônico, e se caracterizou uma ativação maciça e persistente, 

ou discreta e transiente. E tudo isso gera controversas quanto aos resultados 

encontrados em pesquisas sobre o comportamento desta proteína diante do 

estresse oxidativo. Além disso, a p38 é menos evidenciada em trabalhos in vivo, 

pois alguns autores afirmam que esta não demonstra respostas adequadas para 

este modelo experimental (IRVINGA et al., 2000; MUKERJI et al., 2009; 

MADDAHI & EDVINSSON, 2010).  
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5 CONCLUSÕES 

  

Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que: 

 

Ratas alimentadas com uma dieta hipercalórica e suplementadas com 

extrato etanólico da casca de pequi, quando submetidas à isquemia e reperfusão 

cerebral focal experimental, apresentam menor intensidade de lesões 

características do que animais que não recebem o extrato. 

O modelo experimental de indução à obesidade e possível aumento do 

estresse oxidativo no organismo de forma generalizada por meio de dieta 

hipercalórica fornecida diariamente por um período de 45 dias é eficiente e de boa 

aplicabilidade. 

A técnica cirúrgica empregada para a indução de isquemia e 

reperfusão cerebral focal experimental apresenta resultados satisfatórios, mas 

exige treinamento prévio para utilização em experimentos. 

O fornecimento de extrato etanólico da casca de pequi diariamente 

durante 45 dias associado à dieta normocalórica, induz obesidade em ratas.   

A suplementação por extrato etanólico da casca de pequi reduz a 

intensidade de marcação pela phospho-ERK1/2 em células do córtex cerebral de 

ratas submetidas à dieta hipercalórica.  

Não há diferença da intensidade de marcação pela phospho-p38 em 

células do córtex cerebral de ratas submetidas à dieta hipercalórica 

suplementadas com extrato etanólico da casca de pequi. 

O extrato etanólico da casca de pequi apresenta potencial para 

promover neuroproteção tecidual de I/R cerebral focal, especialmente em animais 

submetidos à dieta hipercalórica.  
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