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Resumo 
 

Olivato, T. Análise Funcional do Efeito do Campo Magnético Contínuo em 
Gerbilos Isquêmicos pós-injeção de Apomorfina e Racloprida. 2018. 95 f. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

Há décadas os campos magnéticos (CMs) são alvo de investigação científica. 

Entretanto, o grande corpo de evidências, está relacionado a campos 

eletromagnéticos e não a campos magnéticos contínuos. Nosso interesse é 

direcionado para a modulação das respostas comportamentais e motoras, na 

preservação de neurônios pós-lesão isquêmica e na possibilidade de uma 

interferência funcional com drogas que modifiquem a neurotransmissão encefálica. 

Utilizamos 130 Gerbilos, alocados em 13 grupos experimentais. Grupos específicos 

foram submetidos a isquemia encefálica global bilateral e a implantação de um 

capacete magnético com potencia de 3200G. Quatro dias após os procedimentos 

cirúrgicos os animais foram avaliados no monitor de atividades e no Rotarod, após 

receberem uma injeção de Apomorfina (APO) (2,5mg /kg) ou Racloprida (RAC) 

(0,9ml/kg). Valor de p significativo <0,05. No monitor de atividades, os animais do 

grupo isquemia atravessaram o maior número de sensores horizontais (F12,117: 9,39) 

e verticais (F12,117: 10,60) do que todos os outros grupos. Animais isquêmicos 

injetados com APO e tratados com campo magnético atravessam um número menor 

de sensores do que os grupos isquêmicos. Os isquêmicos injetados com APO e 

estimulados com o polo norte dispararam menos sensores do que os isquêmicos 

injetados com APO. Animais injetados com RAC com ou sem estimulação magnética 

disparam menos sensores do que os animais isquêmicos e isquêmicos tratados com 

polo norte e sul. No teste do Rotarod, o grupo isquêmico apresentou o menor tempo 

de permanência no teste do que os demais grupos. Ainda, animais isquêmicos 

tratados com APO e RAC e estimulação magnética pelo polo norte apresentam 

maior tempo de permanência em relação aos grupos isquemia e isquemia injetado 

com Apo e RAC (F12,117: 11,29). Nossos dados confirmam a possibilidade de 

interação dos polos magnéticos e os mecanismos de ação das drogas utilizadas no 

experimento. 

Palavras chave: Isquemia cerebral, Gerbilo, Campo Magnético, Apomorfina, 

Racloprida. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Olivato, T. Functional Analysis of the Effect of Continuous Magnetic Field on 

Ischemic Gerbils after Injection of Apomorphine and Raclopride. 2018. 95 f. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

  

For decades, magnetic fields (CMs) have been the subject of scientific research. 

However, the great body of evidence is related to electromagnetic fields and not to 

continuous magnetic fields. Our interest is directed to the modulation of behavioral 

and motor responses, the preservation of neurons after brain ischemic injury and the 

possibility of functional interference with drugs that modify brain neurotransmission. 

We used 130 gerbils, allocated in 13 experimental groups. Specific groups were 

submitted to bilateral global brain ischemia and the implantation of a magnetic helmet 

with power of 3200G. Four days after the surgical procedures, the animals were 

evaluated on the activity monitor and Rotarod after receiving an injection of 

Apomorphine (APO) (2.5 mg / kg) or Raclopride (RAC) (0.9 ml / kg). Significant p 

value was set as <0.05. In the activity monitor, the animals in the ischemia group 

crossed fired the largest number of horizontal sensors (F12,117: 9,39) and vertical 

sensors (F12,117: 10,60) than all the other groups. Ischemic animals injected with APO 

and magnetic field fired a smaller number of sensors than the ischemic groups and 

injected with APO. Animals stimulated with the north pole fired fewer sensors than 

ischemic animals injected with APO. RAC injected animals, with or without magnetic 

stimulation fired fewer sensors than ischemic animals or ischemic with north and 

south magnetic stimulation. In the Rotarod test, the ischemic group had the shortest 

permanence time in the test than the other groups. Still, ischemic animals treated 

with APO and RAC and North Pole magnetic stimulation present a longer 

permanence time in comparison to the ischemia group and ischemia with APO and 

RAC. Ischemic animals injected with APO and magnetic field pass through a smaller 

number of sensors than the ischemic groups and injected with APO. In the Rotarod 

test, the ischemic group had the shortest residence time in the test than the other 

groups. Still, ischemic animals treated with APO and north pole present a longer 

residence time in relation to the ischemia groups with APO and RAC (F12,117: 11,29). 

Our data confirm the possibility of interaction of the magnetic poles and the action 

mechanisms of action of the drugs used in the experiment. 

 

Key words: Cerebral ischemia, Gerbil, Magnetic Field, Apomorphine, Raclopride. 
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1.1 Acidente Vascular Encefálico 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença neurológica importante 

desencadeada pela presença de distúrbios neurológicos globais ou focais, 

decorrentes da oclusão do fluxo sanguíneo encefálico, que pode desencadear 

sequelas temporárias ou permanentes (FEIGIN et al., 2010; MICHALSKI et al., 

2015). O AVE continua a ser a principal causa de incapacidade a longo prazo e a 

segunda principal causa de morte em todo o mundo, resultando em cerca de 

6.000.000 de mortes anualmente (WOODRUFF et al., 2011; ZHAO & WILLING, 

2018). No Brasil o AVE é a causa mais frequente de óbito na população adulta (10% 

dos óbitos), apresentando a quarta taxa de mortalidade por AVE entre os países da 

América Latina (RIBEIRO et al., 2016). O AVE pode ocorrer de duas maneiras: pela 

interrupção do fluxo sanguíneo, caracterizando um AVE isquêmico (responsável por 

87% dos casos diagnosticados), ou pela ruptura dos vasos sanguíneos, levando ao 

AVE hemorrágico (correspondente aos outros 13% dos casos) (YU et al., 2014). Em 

ambos os casos ocorre a isquemia e morte de células neuronais e gliais locais 

(Ministério da Saúde, 2013).   

Diferentes problemas como, parada cardíaca, asfixia, choque, hipertensão 

grave, lesões cerebrais e intercorrências em cirurgias torácicas e cardíacas podem 

provocar uma isquemia encefálica global (IEG) temporária. Um AVE desencadeado 

nos modelos de IEG não mimetiza a condição de AVE isquêmico propriamente dito 

e, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas suas 

consequências neurológicas. Os modelos experimentais de IEG são comumente 

utilizados para o estudo do comprometimento das atividades encefálicas pós lesão 

(SPRAY; EDVINSSON, 2016), proporcionando informação clinica relevante, em 

relação aos déficits cognitivos e em relação ao comprometimento da função motora. 

Sendo assim, trabalhos experimentais têm enfrentado o desafio de buscar 

estratégias para modificar as redes neurais, ou até mesmo interferir no processo de 

isquemia após a lesão e assim, promover melhores estratégias que compensem a 

lesão tecidual (MURPHY; COBBET, 2009) contribuindo para o desenvolvimento de 

novas técnicas terapêuticas. E dessa maneira, buscamos propor uma abordagem 

diferente na recuperação comportamental e na função motora. 
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2. Isquemia Encefálica Global  

  

  2.1 Modelos Animais de lesão isquêmica  

 

 O emprego de modelos animais permite o estudo e a investigação da 

fisiopatologia da isquemia encefálica (GERRIETS et al., 2003), assim como a 

experimentação com novos modelos terapêuticos, contribuindo para o 

desenvolvimento de novas técnicas de tratamento (DITTMAR et al., 2003), tornando-

se indispensáveis para o estudo dos mecanismos e das possibilidades terapêuticas 

pós AVE (PAGNUSSAT et al., 2012). Além disso, devido as limitações presentes em 

estudos que envolvem sujeitos humanos, os modelos animais de isquemia são muito 

úteis para descrever a remodelação e a reorganização dos neurônios (WAHL & 

SCHWAB, 2014). Nos modelos de IEG, dois ou quatro vasos cervicais são 

temporariamente ocluídos e a circulação restaurada após determinado tempo. 

Nesses modelos, os mais utilizados são a oclusão da artéria cerebral média, oclusão 

das carótidas, modelos de craniectomia e trombóticos, aplicação de endotelina 1 em 

sítios específicos, entre outros (FLURI et al., 2015).   

 O modelo de oclusão de dois vasos cervicais tem se mostrado uma técnica 

fácil de ser realizada em um único procedimento, com uma intervenção cirúrgica 

menos invasiva que permite maior abrangência para os experimentos (MCBEAN; 

KELLY, 1998). O objetivo do modelo de oclusão de dois vasos é produzir uma lesão 

isquêmica global na qual, tanto o início quanto a reversão da isquemia sejam 

rápidos. A técnica mais simples, do ponto de vista operacional, é a oclusão das 

carótidas comuns em Gerbilos da Mongólia. Para isso, é realizada a oclusão de 

ambas artérias carótidas comuns externas, bilateralmente por 5 minutos, seguida de 

reperfusão (DE ARAUJO et al., 2012; MARTÍNEZ et al., 2012). 

 De fato, os Gerbilos da Mongólia são amplamente utilizados nos modelos de 

isquemia global (CANISTRO et al., 2010; LEE et al., 2010) devido a sua semelhança 

anatomofisiológica com a espécie humana e ainda, porque estes animais possuem 

uma fragilidade na circulação do sangue pelo encéfalo, devido a falta de 

comunicação arterial posterior, que conecta o sistema vertebro basilar e as artérias 
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carótidas, constituindo um circulo de Willis incompleto (YANG; CAI; LEE, 2016), o 

que possibilita que poucos minutos de oclusão da artéria carótida seja capaz de 

gerar morte celular e consequente comprometimento das funções cerebrais 

(KITABATAKE et al., 2015; WOODRUFF et al., 2011). Nesse contexto, há mais de 40 

anos esses animais veem sendo utilizados na pesquisa básica experimental já que, 

do ponto de vista instrumental e operacional, a realização da técnica de oclusão se 

torna mais simples (LEVINE; SOHN, 1969). 

 

2.2 Isquemia global e áreas encefálicas acometidas 

  

 

Devido a tolerância limitada à isquemia, o encéfalo é um dos órgãos mais 

vulneráveis a processos isquêmicos, em razão de seu metabolismo anaeróbico 

restrito e às baixas reservas de glicogênio (SADELLI et al., 2017). Para funcionar 

adequadamente os neurônios requerem um suprimento regular de sangue, oxigênio 

e glicose. A deficiência no suprimento desses componentes, após a interrupção do 

fluxo sanguíneo, promove uma deficiência da síntese de adenosina trifosfato (ATP), 

resultando em um colapso nos mecanismos dependentes de energia (FONTELES, 

2013) seguida pela formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), liberação de 

glutamato, acúmulo de cálcio intracelular e indução de processos inflamatórios que 

prejudicam o tecido cerebral (LIPTON et al.,1999). Subsequentemente, ocorre o 

infarto tecidual e perda neuronal por processos necróticos e apoptóticos (DE 

ARAUJO et al., 2008).  

A liberação massiva de glutamato, conduz inúmeros neurônios a morte devido 

a hiperestimulação (DE ARAUJO et al., 2008; DE ARAUJO et al., 2012; 

KITABATAKE et al.; 2015).  Após a isquemia, a excitotoxidade conduz a inflamação 

e estresse oxidativo no tecido encefálico, resultando em disfunção da barreira 

hematoencefálica, alterações microvasculares, morte celular e consequentemente 

danos cerebrais (LAKHAN et al., 2009). Essa sequência de eventos, denominada 

cascata isquêmica, leva a lesão tecidual irreversível (FLURI et al., 2015), sendo 

acompanhada por déficits comportamentais e funcionais.  

Como resposta a isquemia global induzida pela privação de fluxo sanguíneo, 

oriundo da obstrução das carótidas, ocorre uma neurodegeneração em regiões 
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específicas e vulneráveis do encéfalo, como o observado no estriado, córtex 

cerebral (KITABATAKE et al.; 2015) e na região mais vulnerável, a CA1 do 

hipocampo (YAN et al., 2014). 

 A região CA1 no hipocampo tem um importante papel no aprendizado e no 

processamento de memória (RILJACK et al, 2010). A morte neuronial nesta região é 

chamada de “atrasada” em comparação a outras regiões, (ECKERT; ABRAHAM, 

2013; YAN, et al., 2012) já que o processo de morte se acentua no 4º dia pós evento 

isquêmico (DE ARAUJO et al., 2012). Em outras áreas como a área motora M1 do 

córtex motor, que está envolvida com processos referentes ao aprendizado motor ( 

PAGNUSSAT et al., 2012), a morte celular pós isquemia apresenta também uma 

perda neuronial adicional após o 4º dia do evento isquêmico (DE ARAUJO et al., 

2012). De maneira distinta, no estriado, a morte neuronial acontece em poucas 

horas após o evento isquêmico, chegando a aproximadamente 20% de neurônios 

sobreviventes em 4 horas (WINTER et al., 2004). Trabalhos realizados em nosso 

laboratório com modelos isquêmicos em Gerbilos da Mongólia mostram que o córtex 

motor e o estriado são as estruturas mais afetadas seis dias após a isquemia global 

(DE ARAUJO et al., 2008, DE ARAUJO et al., 2012).  

Considerando o papel importante destas estruturas no controle de diferentes 

tipos de comportamento e da motricidade, espera-se que a isquemia encefálica 

produza alterações funcionais que podem ser avaliadas em modelos 

comportamentais e alterações morfológicas detectáveis em análises histológicas 

(AUSTIN et al., 2014). 

 

 

3. Modelos animais de avaliação do comportamento 

 

 O uso de modelos animais em roedores para estudo de doenças neurológicas 

é bastante antigo, devido as semelhanças bioquímicas e genéticas com os 

correspondentes humanos, diferentes espécies permitem o estabelecimento de 

correlações importantes para o entendimento da fisiopatologia das mais diferentes 



24 

 

doenças, além disso, podem proporcionar também oportunidade para o estudo de 

novas abordagens terapêuticas (SHIOTSUKIA et al., 2010) . 

 Para esse fim, existe uma considerável variedade de testes comportamentais, 

que são comumente utilizados na investigação básica e pré-clínica para testar, por 

exemplo, os efeitos de fármacos na aprendizagem e na memória, bem como para 

avaliar o grau de ansiedade, as habilidades cognitivas e o comportamento motor 

(FEYISSA et al., 2017).  

 Com relevância direta ao nosso trabalho, os testes motores podem ser 

divididos em testes gerais, incluindo o teste do cilindro em movimento, testes de 

rastreamento genérico, sistemas de escalas de movimentos involuntários anormais, 

entre outros; teste de atividade locomotora, incluindo o teste do campo aberto (CA) 

em arena circular ou quadrada, o rotômetro (automated rotometer test bowls), o 

teste da roda para correr (wheel running); testes de coordenação motora e equilíbrio 

incluindo o teste de Rotarod (RR), o teste do balanço (balance beam), entre outros; 

e os testes de avaliação do desempenho das extremidades, incluindo o teste de 

Collins, o teste da escadaria e o teste de alcance (Mouse Phenome Database) 

(PINTO et al., 2012, BROOKS; DUNNETT, 2009). 

 Entre os diferentes testes comportamentais, os testes de RR em conjunto 

com o teste do CA constituem a principal abordagem para a caracterização do 

desempenho motor em diferentes modelos animais experimentais.  

  

3.1 Rotarod 

 

O RR é um teste amplamente utilizado para avaliar incapacidade motora em 

roedores. O tempo que os animais são capazes de permanecer no cilindro em 

movimento é considerado um correlato de capacidade motora (FEYISSA et al., 

2017). Desde sua primeira utilização, há mais de 50 anos, o teste de RR tem sido 

utilizado como uma ferramenta simples para testar os efeitos de drogas, lesões 

encefálicas ou estados de doenças neurológicas degenerativas, constituindo uma 

ferramenta prática e validada para avaliação do desempenho motor em roedores 

(DUNHAM & MIYA, 1947; STROOBANTS et al., 2013). Tradicionalmente, o RR tem 
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sido utilizado nos estudos experimentais pré-clínicos com drogas, onde o objetivo é 

identificar efeitos adversos motores e sistêmicos. Atualmente o teste RR, representa 

uma forma de caracterização motora em modelos animais no que diz respeito ao 

equilíbrio, coordenação motora, controle neuromuscular e na também para 

descrever aprendizagem motora (PINTO et al., 2012). Para um desempenho ideal, 

os ratos devem apresentar uma resposta apropriada, que consiste em permanecer 

no cilindro, evitando a queda. A tarefa de equilíbrio também serve como treinamento 

simétrico para o sistema motor, à medida que, os roedores se alinham 

ortogonalmente ao eixo do cilindro rotativo.  

  

 3.2 Campo Aberto 

 

  Desenvolvido por Hall e Ballachey (1932), o teste do CA (open field) foi 

inicialmente destinado para estimar a atividade locomotora e a disposição 

exploratória de roedores. O teste é bastante utilizado na avaliação do 

comportamento exploratório e atividade geral de roedores (PERALS et al., 2017). No 

teste do CA, são registrados os padrões de locomoção, tanto no centro do aparato 

como nas regiões periféricas (próximas às paredes) da arena, o que pode 

representar não somente o desempenho motor no teste, mas também informações 

relacionadas a ansiedade presente nos animais (CARTER et al., 2013). Outros 

comportamentos como, levantamentos, autolimpeza, entre outros, também podem 

refletir o estado emocional do animal frente a um novo ambiente. Sendo um teste 

utilizado para analisar a atividade exploratória e, com base nela, o comportamento 

ansiolítico ou ansiogênico em roedores, também podem ajudar a entender o papel 

de drogas que produzem alterações no perfil exploratório (De ARRUDA et al., 2011)  

  

 3.3 Modelos animais e drogas que modificam o desempenho motor 
 

Os modelos animais para avaliação do comportamento são 

fundamentalmente atrelados ao estudo de drogas, que atuam em diferentes 

sistemas, pois podem quantificar a maneira como os animais reagem ao ambiente 
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antes e após a utilização de alguma molécula biologicamente ativa (WILLNER; 

MITCHELL, 2002). Diferentes trabalhos foram realizados para testar o efeito de 

drogas como por exemplo, cocaína, cafeína, apomorfina, racloprida, alprazolam, 

fluoxetina,  utilizando o CA, RR, labirinto em cruz elevado (LCE), teste de natação 

forçada modificada, entre outros (AREAL et al., 2015; SANTOS et al., 2015; WONG 

et al., 2018; SHAHZAD et al., 2014; HALEEM & FARHAN, 2015). 

 Estudos anteriores realizados em nosso laboratório, em animais saudáveis e 

isquêmicos, utilizando os testes do RR, CA e LCE pós injeção de apomorfina, 

pentilenotetrazol, alprazolam e nicotina (GIORGETTO et al., 2015; BERTOLINO et 

al., 2013b; BRITO et al., 2016; KITABATAKE et al., 2016), foi possível observar que 

os animais injetados com essas diferentes drogas, modificam de forma evidente seu 

comportamento padrão e até mesmo o comportamento modificado por lesões 

encefálicas específicas. Dessa maneira, evidências nossas e de outros laboratórios 

mostram a importância e a validade de modelos de avaliação do comportamento 

animal para o entendimento do mesmo e sua reação frente a presença de drogas 

ativas no SNC. 
 Com interesse direto ao nosso presente trabalho, SANGUEDO e cols., (2014) 

mostraram que a apomorfina pode induzir aumento do perfil locomotor em ratos, por 

ativação dopaminérgica. Por outro lado, a racloprida pode diminuir o desempenho 

motor em ratos por antagonismo de receptores dopaminérgicos D2/D3 (CAREY et 

al., 2004)  

 

3.3.1 Apomorfina 

 

 

 A Apomorfina (6-methyl-6αβ-noraporphine- 10,11-diol) (APO) é um alcaloide 

semi-sintético benzil isoquinolínico que foi obtido pela primeira vez em 1869, através 

do tratamento ácido da morfina. Sua estrutura bifenílica é composta por um anel 

aromático com duas hidroxilas vicinais nos carbonos C10 e C11, formando um anel 

catecólico que, associado ao nitrogênio metilato confere a APO similaridade 

estrutural a dopamina (DA) (PICADA, 2003). O uso da APO é baseado em sua 

estimulação inespecífica do sistema dopaminérgico e, devido a suas características 
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estruturais, é considerada como um agonista dopaminérgico direto que, ao penetrar 

no encéfalo, se acumula prontamente no estriado (núcleos caudado e putâmen), 

agindo sobre os receptores dopaminérgicos D1 e D2 pré e pós sináptico, alterando 

os níveis de DA entre os hemisférios cerebrais, via modulação assimétrica das 

sinapses córticoestriatais conduzidas pelos neurônios no sistema nigroestriatal 

(PICADA, 2003; KOUZMINE, 2004). 

 As vias mais frequentes de administração da APO são a sublingual e 

subcutânea, evitando o acentuado metabolismo hepático de primeira passagem, que 

ocorre na via enteral (oral). Após a administração, a APO é rapidamente absorvida, 

atingindo um pico de concentração plasmática em 40-60 minutos, sendo 

metabolizada principalmente no fígado (DELEU et AL., 2002). No SNC, o sistema 

dopaminérgico está envolvido em funções motoras, motivacionais, emocionais e 

cognitivas. Na ciência experimental, o uso da APO é relacionado ao estudo do 

comportamento estereotipado. Neste sentido, o animal, quando submetido a altas 

doses desta substância (5mg/kg), passa a desenvolver atos intensificados de auto 

higiene, farejar, lamber, roer, se levantar sobre as patas traseiras e se locomover. 

Em direção oposta, quando em baixas doses (0,5 mg/kg), o animal passa a 

apresentar baixa atividade locomotora (ARROYO-GARCIA et al., 2018).  

 

    

 

 3.3.2 Racloprida  

 

 

 A Racloprida (RAC), pertencente a classe dos neurolépticos da saliciamida. É 

um composto sintético que age como um antagonista seletivo nos receptores de 

dopamina D2, antagonizando a receptividade induzida pela APO (HAKAN, 1988). 

Foi constatado que a RAC, que também é agente antipsicótico, possui potencial 

efeito bloqueador dos receptores centrais de dopamina D2, suprimindo a atividade 

locomotora exploratória, a locomoção na esteira e a resposta de esquiva 

condicionada em ratos. O perfil comportamental da RAC difere dos antipsicóticos 

clássicos, como o haloperidol, bloqueando os receptores centrais de dopamina (DA), 

bem como do agonista DA parcial, o preclamol, que inibe a neurotransmissão central 

da DA pela ativação dos auto-receptores DA. Assim, embora semelhante ao 
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haloperidol em outros aspectos, doses relativamente altas de RAC são necessárias 

para produzir catalepsia, indicando menor propensão a produzir efeitos colaterais 

extrapiramidais severos (ALAKURTTI et al., 2015).  

 Embora a expressão dos receptores D2/ D3 seja mais alta no estriado, as 

projeções dopaminérgicas possuem eferências difusas que terminam nas regiões 

límbica, talâmica e cortical. Nas áreas extra-estriatais, a RAC tem sido considerada 

menos adequada para medir a atividade da DA. A ligação da RAC parece ser muito 

menor em áreas extra-estriatais do que em estriatais, devido à menor densidade de 

receptores D2 / D3, resultando em baixas taxas de sinal-ruído que dificultam a 

confiabilidade da medição. Apesar disso, há evidências de que o potencial de 

ligação da RAC também pode ser observado em regiões extra-estriatais após 

manipulações farmacológicas ou comportamentais (STOKES et al., 2010). Disturbios 

patológicos que alteram a ligação extra-estriatal da RAC foram associadas a 

doenças como, Parkinson, Huntington e Alzheimer (ALAKURTTI et al., 2015; 

POLITIS et al., 2011). 

 

4. Modificadores da resposta isquêmica e plasticidade encefálica 

 

Apesar dos avanços no tratamento pós AVE, estratégias eficazes para a 

preservação e recuperação dos neurônios aplicáveis na terapia clínica são muito 

escassas. Confrontados com a falta de opções de tratamento, várias estratégias tem 

sido investigadas com o objetivo de melhorar a recuperação motora. Entre as 

propostas para esse fim, podemos encontrar desde agentes farmacológicos, 

atividade física e até mesmo, recursos não convencionais como a Estimulação do 

Nervo Vago (ENV) e o uso de substâncias naturais de plantas (BOUROUROU; 

HEURTEAUX; BLONDEAU, 2016). 

Estudos recentes mostram que a atividade física tem sido eficaz na 

manutenção da saúde global e também para a manutenção de estruturas 

encefálicas. Dessa maneira, podemos apontar que a atividade física pode melhorar 

a resposta aos eventos isquêmicos encefálicos, reduzir a área do infarto após o 

AVE, e minimizar a frequência e a severidade dos sintomas nos sobreviventes 
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(KITABATAKE, 2016). O exercício físico pode afetar o hipocampo nos seus aspectos 

neuroquímicos, incrementar a atividade neuronal, a proliferação, a sobrevivência de 

células granulares e a sobrevivência neuronal após a isquemia (ARIDA et al., 2004). 

Desta maneira, a atividade física não somente pode reduzir a incidência do AVE, 

como também os danos neurais associados à sua ocorrência e a severidade das 

incapacidades (ZHANG et al., 2010).   

Em outros estudos presentes na literatura, a ENV foi utilizada para induzir a 

liberação de neuromoduladores e aumentar a plasticidade neural, modulando a 

resposta neuro-inflamatória e dessa maneira melhorando a recuperação pós AVE e 

a recuperação do funcionamento cognitivo, sugerindo um potencial efeito terapêutico 

da ENV (KHODAPARAST et al., 2014; JIANG et al., 2015). Há também evidências 

do uso de substâncias naturais como a curcumina, devido suas propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-carcinogênicas. Mais recentemente, a 

curcumina demonstrou ter influência protetora durante distúrbios neurológicos, como 

doenças neurodegenerativas, isquemia cerebral, lesão por reperfusão e depressão 

(MIAO et al., 2015). Em ambos os casos, tanto a neuroproteção induzida pelo ENV 

quanto a influência protetora induzida pela curcumina, estão possivelmente 

associadas a mecanismos anti-inflamatórios e anti-apoptóticos (XUA et al., 2018).  

Ainda, como possibilidade de interferência na resposta isquêmica, alguns 

trabalhos mostram que a exposição a campos eletromagnéticos (CEMs) de baixa 

intensidade, além de afetar a transmissão sináptica, a plasticidade do SNC (SUN et 

al., 2016) também podem interferir com processos de morte neuronial (BERTOLINO; 

De SOUZA; De ARAUJO 2013b; FANELLI et al., 1999; GIORGETTO et al., 2015).  

 

4.1.  Campo Magnético 

 

Diferentes sistemas celulares são afetados pelos Campos Magnéticos (CMs) 

através da interferência na suscetibilidade das biomoléculas, modificações 

estruturais intracelulares, e nas alterações das reações enzimáticas 

(ALBUQUERQUE et al., 2016; WANG et al., 2014). Os efeitos esperados a nível 

celular são complexos, pois dependem da intensidade, magnitude, frequência de 
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exposição e do sistema biológico estimulado (KOCH et al., 2003). Os CMs são 

classificados como fracos quando apresentam potência menor que 1 (um) mT (< 1 

mT), moderados quando apresentam potência entre 1mT e 1 Tesla (T) (1 mT ≥ 1 T), 

fortes quando a potência está entre 1 T e 5 T (1 T ≥ 5 T) e ultra forte quando a 

potência é maior que 5 T (> 5 T) (ROSEN, 2003a).  

 Os CMs há décadas são alvo de grande investigação na literatura científica, 

uma vez que, pesquisas demonstraram sua influência sobre diversos sistemas 

biológicos, dentre eles: o ósseo, o tegumentar, o cardiovascular, o pancreático e o 

nervoso (GMITROV et al., 1996; GMITROV; OHKUBO, 1998; SCHIRMACHER et al., 

2000; DINIZ et al., 2002; KOBIERSKA et al., 2002; CHANG et al., 2004; HAYASHI et 

al., 2004; BERTOLINO et al., 2006; ALEXANYAN; KATAEVA; ROMANOV, 2008; 

EDWARDS; TALELLI; ROTHWELL 2008;). A maioria desses trabalhos utilizou a 

estimulação por campos elétro magnéticos (CEMs), entretanto, principalmente em 

nosso laboratório, trabalhos vêm utilizando o campo magnético estático (CME) como 

fonte de estímulo no tecido neural (BERTOLINO et al., 2013(a); BERTOLINO; De 

SOUZA; De ARAUJO, 2013b; GIORGETTO et al., 2015). 

 Os tecidos biológicos apresentam algum grau de diamagnetismo em alguns 

componentes inorgânicos e, em todos os componentes orgânicos da membrana 

celular, além disso os CMs podem influenciar o metabolismo celular, a taxa de 

transcrição, alguns genes e modificar a permeabilidade da membrana celular 

(ROSEN, 2003a), proporcionando a ativação de diversas respostas nas 

propriedades biomecânicas e na comunicação intracelular (ROSEN, 1994). Esta 

reorganização pode ser observada através da redução da adesão celular e alteração 

nos seus níveis iônicos em células de câncer de mama (WANG et AL., 2014).   

 Já está bem documentado que os CMs são capazes de atuar em níveis 

iônicos, modulando o influxo e a concentração intracelular dos íons de cálcio (Ca2+), 

amplamente envolvidos na manutenção da homeostase e nos processos de morte 

celular por apoptose (FANELLI et al., 1999; KOCH et al., 2003). Ainda, podem 

interferir com os canais de sódio (Na+) localizados na membrana celular e alterar a 

função dos canais iônicos (ROSEN, 2003b) e o fluxo transmembrana de Ca2+ 

(FANELLI et al., 1999).  
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4.1.1 Interação dos Campos Magnéticos com o Sistema Nervoso Central 

 

 

Os efeitos gerados pela exposição dos CMs sobre a morfologia e a viabilidade 

celular, são desencadeados por meio da combinação de três fenômenos induzidos: 

ligação de íon-proteína, modificação nos radicais livres e alterações nas 

membranas. Com relação as ligações de íon-proteína, a ação dos CMs facilita a 

comunicação intercelular e potencializa o transporte da informação 

(ALBUQUERQUE et al., 2016). A exposição aos CMs afeta os radicais livres 

prevenindo os efeitos oxidativos que provocam danos as moléculas (MIYAKOSHI, 

2005). Na membrana celular sua interferência se dá pela repolarização, o que 

equilibra a permeabilidade da membrana e aumenta sua suscetibilidade (WANG et 

al., 2014). 

A capacidade dos CMs de interferir na permeabilidade da membrana celular, e 

assim, facilitar ou impedir a transmissão de informações interneurônios é discutida 

em diferentes parâmetros. As investigações se baseiam nas propriedades 

biomecânicas (WANG et AL., 2014), na atuação nos canais de Ca2+ e Na+ (ROSEN, 

2013 a-b), em sua interposição no Potencial Pós Tetânico (PPT) e no Período 

Refratário Absoluto (PRA) celular (SUN et al., 2016). No entanto, a interferência na 

liberação do íon Ca2 parece ser a hipótese mais adequada para modificar a 

comunicação intercelular e possivelmente originar as demais modificações 

biológicas descritas na literatura (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

Para uma revisão, é importante lembrar que o Ca2+ atua como mensageiro em 

processos intracelulares (PRINA-MELLO et al., 2006), como a diferenciação, a 

proliferação e a regulação da morte celular por apoptose (CUI et al, 2014). Dessa 

maneira, o Ca2+ pode desencadear a exocitose e dar inicio a variadas formas de 

endocitose. A alteração do equilíbrio dos canais de Ca2+ é extremamente relevante 

para a regulação neuronal, uma vez que são ativados por forte despolarização e sua 

desativação ocorre de maneira lenta. Sendo assim, os CMs podem aumentar a 

sobrevivência das células através da inibição da morte por apoptose, podendo se 

transformar em um importante recurso na terapia de doenças que possuam como 

base a desregulação desse mecanismo (FANELLI, 1999; BERTOLINO et al., 

2013(a); BERTOLINO; De SOUZA; De ARAUJO, 2013b; GIORGETTO et al., 2015). 
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 Além da possibilidade de interferência com os processos de apoptose 

neuronal, em 1966 Picton mostrou que CMs fracos podem influenciar o 

comportamento de rotações durante o voo de moscas de frutas (drosophila 

melanogaster). E ainda, que esse comportamento poderia ser modificado em 

relação a definição do polo magnético no modelo de estimulação comportamental 

utilizado. 

Trabalhos realizados em nosso laboratório revelaram que o CME pode de fato 

apresentar efeitos neuroprotetores e ainda promover a manutenção da homeostase 

comportamental. BERTOLINO et cols. (2013a) mostraram que o CME foi capaze de 

exercer efeito neuroprotetor e reverter às alterações comportamentais e 

morfológicas produzidas por isquemia encefálica global em Gerbilos. No mesmo 

ano, BERTOLINO et cols. (2013b) mostraram que o CME também promove efeito 

neuroprotetor e reverte as alterações comportamentais e morfológicas após a 

microinjeção da neurotoxina 6- hidroxidopamina na substância negra compacta, um 

modelo químico da doença de Parkinson em ratos Wistar. Em outro trabalho 

Giorgetto e cols. (2015), reportaram os mesmos efeitos neuroprotetores encontrados 

nos trabalhos anteriores, entretanto, dessa vez, foram obtidos após lesão estriatal 

por ácido quinolínico, em um modelo experimental da doença de Huntington. 

Entretanto, nesse trabalho surgiu uma evidência ainda não reportada nos 

trabalhos anteriores. Uma vez que, no modelo experimental da doença de 

Huntington é necessário a utilização APO, e a resposta APO induzida foi diferente 

para os animais estimulados com o CME, foi crida a hipótese da capacidade desses 

interagirem com moléculas biologicamente ativas no SNC, como a APO. Sendo 

assim, é fundamental dar continuidade com a investigação do papel funcional do 

CME na neuroquímica de estruturas encefálicas e a possibilidade de modificação do 

comportamento droga induzido.  
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1. Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos morfológicos e comportamentais após quatro dias de 

exposição a um CME de 3.200 Gauss, polo norte e polo sul, em Gerbilos submetidos 

à isquemia encefálica global bilateral e injetados com APO ou RAC. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

  

Analisar efeitos da injeção subcutânea de APO e da injeção intraperitoneal de 

RAC no comportamento de Gerbilos isquêmicos submetidos ao CME no Monitor de 

Atividade e Rotarod. 

 

Quantificar o impacto da lesão isquêmica no estriado, área CA1 do hipocampo e 

área M1 do córtex motor, utilizando morfometria após coloração com Hematoxilina e 

Eosina. 

 

Descrever a presença de lesão apoptótica utilizando histoquímica após coloração 

com Fluoro Jade C.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e Métodos 

_______________________________________________ 
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6.1 Animais e grupos experimentais 

 

Esse trabalho foi aprovado pelo comitê de ética de experimentação animal nº 

090/2014, por estar de acordo com os princípios éticos em experimentação animal, 

adotado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

Foram utilizados 130 roedores da espécie Meniores unguiculatus (Rodentia, 

Gerbillinae), Gerbilo da Mongólia, pesando entre 60 - 70g, distribuídos em 13 grupos 

experimentais. Os animais foram alojados no biotério do laboratório experimental do 

curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), em 

gaiolas de polipropileno com grade de aço inox (para não haver atração com o 

magneto), forradas com serragem, com controle de temperatura (23ºC ±1ºC) e ciclo 

claro escuro de 12/12 horas. 

Após o procedimento cirúrgico, os animais permaneceram nas gaiolas por um 

período total de quatro dias até a finalização dos experimentos, com livre acesso à água e 

comida durante todo o experimento. O número de animais foi igual a 10 em cada grupo. 

Todos os animais tiveram seu comportamento avaliado no Monitor de 

Atividade e Rota Rod. 

 

Grupo Controle (GC): Animais que não foram submetidos a nenhum tipo de 

manipulação cirúrgica ou injeção de drogas. 

Grupo “Sham” (GS): Animais que tiveram a cirurgia interrompida antes da 

oclusão das artérias carótidas. 

Grupo “Sham” Magnético (GSM): Animais que tiveram a cirurgia 

interrompida antes da oclusão das artérias carótidas e implante de magnetos não 

magnetizados. 

Grupo “Sham” Magnético + Salina (SMS): Animais que tiveram a cirurgia 

interrompida antes da oclusão das artérias carótidas, implante de magnetos não 

magnetizados e submetidos a injeção intraperitoneal de salina a 0,9% (0,01mg/g). 

Grupo Isquemia (GI): Animais submetidos à cirurgia experimental com 

oclusão bilateral das artérias carótidas comum. 
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Grupo Isquemia Polo Norte (GIPN): Animais submetidos à cirurgia 

experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum, com implante de 

magneto com o polo norte direcionado a calota craniana.  

Grupo Isquemia Polo Sul (GIPS): Animais submetidos à cirurgia 

experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum, com implante de 

magneto com o polo sul direcionado a calota craniana. 

 Grupo Isquemia + Apomorfina (GIAPO): Animais submetidos à cirurgia 

experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum e injeção 

subcutânea de APO (2,5mg/kg) 5 minutos antes da avaliação comportamental. 

Grupo Isquemia + Racloprida (GIRAC): Animais submetidos à cirurgia 

experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum e injeção 

intraperitoneal de RAC (0,9mg/kg) 5 minutos antes da avaliação comportamental. 

Grupo Isquemia Polo Norte + Apomorfina (GIAPON): Animais submetidos 

à cirurgia experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum, com 

implante de magneto com o polo norte direcionado a calota craniana e injeção 

subcutânea de APO 5 minutos antes da avaliação comportamental. 

Grupo Isquemia Polo Norte + Racloprida (GIRACN): Animais submetidos à 

cirurgia experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum, com 

implante de magneto com o polo norte direcionado a calota craniana e injeção 

intraperitoneal de RAC (0,9mg/kg) 5 minutos antes da avaliação comportamental. 

 Grupo Isquemia Polo Sul + Apomorfina (GIAPOS): Animais submetidos à 

cirurgia experimental com oclusão bilateral das artérias carótidas comum, à 

estimulação magnética com o polo sul e injeção subcutânea de APO (2,5mg/kg), 

comportamento avaliado no Monitor de Atividades e RR. 

Grupo Isquemia Polo Sul + Racloprida (GIRACS): Animais submetidos à 

cirurgia experimental para oclusão bilateral das artérias carótidas comum, com 

implante de magneto com o polo sul direcionado a calota craniana e injeção 

intraperitoneal de RAC (0,9mg/kg) 5 minutos antes da avaliação comportamental. 
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 6.2.  Procedimento Cirúrgico 

 

Para a realização do procedimento cirúrgico para oclusão das artérias 

carótidas comuns, os animais dos grupos isquemia foram anestesiados por via 

intraperitoneal com Zoletil (2,5mg/kg) e levados a uma tábua cirúrgica. Após o 

estabelecimento da anestesia, foi feita a retirada de pelos na região do ventral do 

pescoço e aplicado iodo. Foi então realizada a tricotomia, seguida de uma incisão 

ventral no pescoço. Os tecidos subcutâneo e muscular foram afastados, e as 

artérias carótida comum foram expostas bilateralmente e ocluída por cinco minutos 

através de um fio de sutura (Figura 1). Durante esse período, a região foi irrigada 

com cloreto de sódio estéril para prevenir a desidratação tecidual. Uma checagem 

visual foi realizada para assegurar que o fluxo sanguíneo havia sido interrompido. 

Após cinco minutos, o fio de sutura foi solto e a artéria foi liberada, provocando a 

reperfusão da região irrigada. Em seguida foi feita a sutura na região ventral do 

pescoço com fio de nylon 3-0 (Shalon®).  

Nos grupos com estimulação magnética, imediatamente após a sutura da 

região ventral do pescoço, os animais foram posicionados ventralmente na tabua 

cirúrgica, foi injetada lidocaína subcutânea no topo do crânio para a remoção do 

escalpo. O periósteo foi exposto e nele, fixado posteriormente a sutura coronal, um 

pequeno magneto circular. Em seguida, um capacete de cimento acrílico foi 

colocado para recobrir a incisão que continha o imã. 

No grupo falso operado, a cirurgia foi interrompida antes da oclusão das 

artérias. No grupo falsa estimulação magnética o procedimento para a fixação do 

magneto e do capacete de contensão foi realizado por completo, porém o magneto 

não recebeu carga magnética.  

Após a cirurgia, os animais receberam uma injeção intramuscular de 120.000 

U.I de penicilina G benzatina (Fontoura-“Wyeth”-Brasil) para evitar infecção e foram 

mantidos em aquecimento até o completo retorno anestésico.  
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Figura 1: Animal anestesiado na tábua cirúrgica com as artérias carótidas ocluídas 

pela tração realizada no fio de sutura durante o procedimento cirúrgico experimental. 

 

 

6.3.  Estimulação Magnética 

 

Foram utilizados magnetos de neodímio ferro boro com dimensões de 8 mm 

por 3 mm e intensidade magnética de 3200 Gauss (0,32 Tesla). Magnetos sham 

foram constituídos do mesmo material, porém não estavam magnetizados (Figura 2). 
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Figura 2 - Figura representativa dos magnetos de neodímio, ferro e boro magnetizado 

utilizados nos grupos estimulados (seta preta) e do magneto não magnetizado, utilizado no 

grupo sham (seta branca). Note que, na presença de limalha de ferro, o material magnetizado 

promove a atração da limalha para o corpo do magneto (seta preta), enquanto que no 

material não magnetizado não há atração da limalha (seta branca).  Figura utilizada sob 

autorização de  BERTOLINO, G. 2008. 

 

6.4.  Drogas e Doses 

 

Todos os animais dos grupos com injeção de Salina, ou APO ou RAC 

receberam as injeções 5 minutos antes da avaliação comportamental no Monitor de 

Atividades (GIORGETTO et al., 2015). 

 

6.4.1 Salina 

 

A solução salina a 0,9% (0,01ml/g) foi injetada por via intraperitoneal nos 

animais falso estimulados com magneto. 

 

6.4.2 Apomorfina  

 

A APO (2,5mg/kg) (Sigma-Aldrich, USA) foi utilizada em suspensão salina 

(0,9%), contendo 2% de Tween 80, injetada por via subcutânea. Esta dose foi 
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previamente testada em trabalhos anteriores e se mostrou adequada para modificar 

as respostas comportamentais em ratos (BIANCHI et al.,1986) e em Gerbilos 

(GIORGETTO et al., 2015).  
 

 

6.4.3 Racloprida 

 

  

A RAC (0,9ml/kg) (Sigma-Aldrich, USA) foi utilizada em suspensão salina 

(0,9%), contendo 2% de Tween 80, injetada por via intraperitoneal. A dose utilizada 

já foi testada em trabalhos anteriores (SIMÓN et al., 2000; CHEAL, 1980). 
 

 

6.5 Análise Comportamental 

 

 

6.5.1 Monitor de Atividade  

 

Para avaliar o comportamento motor espontâneo, foi utilizado um monitor de 

atividades de acrílico e alumínio anodizado, composto por 16 sensores de 

infravermelho nas barras laterais, com dimensão externa de 50 x 50cm e 48 cm de 

altura (“Insight”, Ltda - Ribeirão Preto/SP-Brasil) (Figura 3). O monitor se conecta a 

um computador através de um software específico (“Insight”, Ltda - Ribeirão 

Preto/SP-Brasil) e registrou as respostas comportamentais de Cruzamentos (toda 

vez que o animal cruzou as delimitações de 3x3cm do assoalho do monitor os 

sensores de infravermelho foram disparados) e Levantamentos (quando o animal 

realizou a exploração vertical, erguendo seu corpo apoiado somente nas patas 

traseiras ).  

Vinte e quatro horas antes da cirurgia experimental, todos os animais foram 

levados ao monitor de atividades e colocados um a um por um período de cinco 

minutos para a habituação ao local (KITABATAKE et al., 2015). No quinto dia pós- 

habituação, todos os animais foram recolocados no monitor e seu comportamento 

registrado por 15 minutos.  
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Figura 3 - Monitor de atividades utilizado no experimento. Note as barras pretas onde estão 

localizados os sensores de infravermelho. 
 
 

 
 
6.5.2 Rotarod 
 
 
  
Imediatamente após a avaliação no monitor de atividades, cada animal foi 

levado ao equipamento RR (EEF 411 – Insight, Ltda.), que avalia o comportamento 

motor forçado e o equilíbrio do animal (Figura 4). 

Este equipamento possui uma superfície cilíndrica que se move em torno de 

seu eixo, com uma aceleração progressiva e invariável de 5,5 rotações por minuto 

(RPM), onde o animal deve equilibrar-se. Ao cair da superfície de teste, o sistema 

detectava a queda e interrompia a cronometragem, registrando o tempo de 

permanência do animal no equipamento.  

Três dias anteriores e no dia da cirurgia experimental, todos os animais foram 

levados ao RR e colocados um a um até que se habituassem ao cilindro em 

movimento, conforme os critérios descritos por BERTOLINO et al. (2013b). Os 

animais deveriam permanecer por pelo menos três segundos com as quatro patas 

no cilindro durante 3 tentativas. 



43 

 

A análise comportamental final se deu após o protocolo que cada grupo 

experimental estava submetido e imediatamente após a última avaliação no monitor 

de atividade. Mais uma vez, os animais tiveram três tentativas de permanência no 

cilindro em movimento e os dados obtidos equivalem à média dos três tempos 

registrados no teste. 

 

 

Figura 4 - Aparelho Rotarod utilizado nesse trabalho. No centro do equipamento pode ser 
observado o cilindro onde os animais foram posicionados e na parte inferior as plataformas que 
interrompiam a cronometragem do tempo quando o animal apresentava a queda. 

 

6.6 Análise Histológica 

Após a finalização da avaliação do comportamento dos animais, os animais 

foram pesados e receberam uma dose excessiva de Zoletil (10mg/kg) via 

intraperitoneal. Em seguida, foi realizada uma incisão no tórax e o mediastino foi 

exposto. A aorta descendente torácica foi ocluída, o coração foi exposto e foi 

realizada uma incisão no átrio direito. O ventrículo esquerdo foi puncionado por meio 

de um equipo sanguíneo e conectado a uma seringa de 60ml. Os encéfalos foram 

perfundidos com salina (PBS) e fixados com paraformoldeído a 4% em fosfato (PB, 

pH 7,4). Após a perfusão, os animais foram decapitados e os encéfalos removidos e 

mantidos por 24 horas em uma solução crioproterora de sacarose a 30% a 4°C. 



44 

 

Posteriormente, os encéfalos foram congelados com isopentano resfriado com gelo 

seco e mantidos resfriados a -80. Cortes coronais de 30 µm de espessura foram 

feitos em um criostato (CM 1850 UV - Leica Biosystems, Ltda.), preparados em 

lâminas de microscopia e corados utilizando-se a técnica de hematoxilina e eosina 

(H&E).  

Para a realização da análise morfométrica, as lâminas coradas foram colocadas 

em um microscópio eletrônico (AxioImager Z1 Zeiss, Alemanha) e avaliadas sempre 

com coordenadas estereotáxicas estabelecidas para a mesma estrutura. Para a área 

motora M1 foi usado o Bregma 3,20mm, para o estriado foi usado o Bregma 1,20mm 

e para o hipocampo foi usado o Bregma -3,60mm (Paxinos e Watson, 1998). Em 

seguida, os locais selecionados foram digitalizados em forma de imagem com 

aumento de 40x. A análise foi realizada pelo software AxionVision versão 4.7.2 (Carl 

Zeiss Vision Imaging System, EUA) através da contagem de neurônios. 

Somente os grupos GC, GI, GIPN e GIPS foram submetidos à análise 

histológica, uma vez que as drogas utilizadas em nosso experimento não poderiam 

modificar o sitio de lesão. 

Para a realização da análise histoquímica, foram feitos cortes em secções com 

espessura de 30 µm e fixados em lâminas gelatinizadas, sendo marcados com 

Fluoro-Jade C (FJ). O Fluoro-Jade C é frequentemente utilizado como marcador de 

lesão neuronal. As lâminas foram incubadas em solução de permanganato de 

potássio a 0,06% por 15 min, e em seguida banhadas em solução de Fluoro-Jade C 

a 0,001% (Millipore; EUA) e ácido acético a 01% por 30 min. Logo após as lâminas 

foram lavadas e cobertas com lamínulas utilizando Fluoromount (Millipore; EUA) 

como meio de montagem. 

 

 

6.7  Análise dos Resultados 

 

Os dados da avaliação comportamental no monitor de atividade, o tempo de 

permanência no RR e os dados da análise morfológica foram analisados através da 

análise de variância de uma via (ANOVA) e sempre que foram detectadas diferenças 

entre os grupos (p<0,05), estas foram evidenciadas pelo teste post hoc de Holm-

Sidak. Para os testes estatísticos foi utilizado o programa SigmaPlot®13.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

_______________________________________________ 
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7.1. Resultados Comportamentais 

 

Para as variáveis observadas no monitor de atividades (atividade motora 

espontânea), em relação ao número de cruzamentos não encontramos diferenças 

significativas em relação aos grupos considerados como controles, a saber os 

grupos GC, GS, GSM e GSMS. O GI disparou um número maior de sensores 

horizontais do que o GS. Os grupos GIPN e GIPS dispararam um menor número de 

sensores horizontais do que o GI. Esse perfil também foi encontrado nos grupos 

GIAPON, GIAPOS, GIRAC, GIRACN e GIRACS. O GIAPON também disparou um 

menor número de sensores horizontais do que o GIAPO. Ainda, os grupos GIRAC, 

GIRACN e GIRACS dispararam um menor número de sensores horizontais em 

relação aos grupos GIPN e GIPS (F12,117: 9,39; P<0,05) (Figura 5).  

 

 

 Figura 5 - Número de cruzamentos detectados pelos sensores horizontais de infravermelho 
no monitor de atividade. Os dados são apresentados pela média + EPM. CG= grupo controle; GS= 
grupo falsa cirurgia; GSM= grupo falsa cirurgia e falso campo magnético; GSMS= grupo falsa cirurgia, 
falso campo magnético e injetado com salina; GI= grupo isquemia; GIPN= grupo isquemia tratado 
com polo norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul; GIAPO= grupo isquemia tratado com 
apomorfina; GIAPON= grupo isquemia tratado com apomorfina e com polo norte; GIAPOS= grupo 
isquemia tratado com apomorfina e com polo sul; GIRAC= grupo isquemia tratado com racloprida; 
GIRACN= grupo isquemia tratado com racloprida e com polo norte; GIRACS= grupo isquemia tratado 
com racloprida e com polo sul.  *relação com o GS; 

#
relação com o grupo GI; 

+
relação ao GIAPO; 

&
em 

relação ao GIPN e GIPS. p<0,05 ANOVA seguida de Holm Sidack. O número de animais em cada 

grupo foi igual a 10. 
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O mesmo padrão de ativação comportamental foi encontrado para o 

comportamento de levantamentos. Não encontramos diferenças significativas em 

relação aos grupos considerados como controles. O GI disparou um número maior 

de sensores verticais do que o GS. Os grupos GIPN e GIPS dispararam um menor 

número de sensores verticais do que o GI. Esse perfil também foi encontrado nos 

grupos GIAPON, GIAPOS, GIRAC, GIRACN e GIRACS. O GIAPON também 

disparou um menor número de sensores verticais do que o GIAPO. Ainda, os grupos 

GIRAC, GIRACN e GIRACS dispararam um menor número de sensores verticais em 

relação aos grupos GIPN e GIPS (F12,117: 10,60; P<0,05) (Figura 6). 

 

 
 Figura 6 - Número de levantamentos detectados pelos sensores verticais de infravermelho no 
monitor de atividade. Os dados são apresentados pela média + EPM. CG= grupo controle; GS= grupo 
falsa cirurgia; GSM= grupo falsa cirurgia e falso campo magnético; GSMS= grupo falsa cirurgia, falso 
campo magnético e injetado com salina; GI= grupo isquemia; GIPN= grupo isquemia tratado com polo 
norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul; GIAPO= grupo isquemia tratado com apomorfina; 
GIAPON= grupo isquemia tratado com apomorfina e com polo norte; GIAPOS= grupo isquemia 
tratado com apomorfina e com polo sul; GIRAC= grupo isquemia tratado com racloprida; GIRACN= 
grupo isquemia tratado com racloprida e com polo norte; GIRACS= grupo isquemia tratado com 
racloprida e com polo sul. *relação com o GS; 

#
relação com o grupo GI; 

+
relação com o grupo GIAPO; 

&
relação aos grupos GIPN e GIPS. p<0,05 ANOVA seguida de Holm Sidack. O número de animais em 

cada grupo foi igual a 10. 
 

O desempenho dos animais no teste de RR, onde avaliamos o 

comportamento motor forçado, mais uma vez não revelou diferenças significativas 

em relação aos grupos controles. Por outro lado, encontramos um menor tempo de 

permanência no aparato no GI em relação ao GS. Além disso, os grupos GIPN, 

GIPS, GIAPON e GIRACN apresentaram um maior tempo de permanência em 

relação ao GI. Ainda, o GIAPON apresenta maior tempo de permanência em relação 

aos GIAPO e GIAPOS. O GIRACN também apresenta maior tempo de permanência 

em relação aos GIRAC e GIRACS (F12,117: 11,29; P<0,05) (Figura 7).  
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Figura 7- Tempo de permanência no teste de Rota Rod. Os dados são apresentados pela 

média + EPM. CG= grupo controle; GS= grupo falsa cirurgia; GSM= grupo falsa cirurgia e falso campo 
magnético; GSMS= grupo falsa cirurgia, falso campo magnético e injetado com salina; GI= grupo 
isquemia; GIPN= grupo isquemia tratado com polo norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul; 
GIAPO= grupo isquemia tratado com apomorfina; GIAPON= grupo isquemia tratado com apomorfina e 
com polo norte; GIAPOS= grupo isquemia tratado com apomorfina e com polo sul; GIRAC= grupo 
isquemia tratado com racloprida; GIRACN= grupo isquemia tratado com racloprida e com polo norte; 
GIRACS= grupo isquemia tratado com racloprida e com polo sul. *relação com o GS; 

#
relação com o 

grupo GI; 
+
relação com o grupo GIAPO e GIAPOS; 

&
relação com o GIRAC e GIRACS. p<0,05 Anova 

seguida de Holm Sidack. O número de animais em cada grupo foi igual a 10. 
 
 

 

7.2. Resultados Histológicos 

 

 Para análise da histologia, foram consideradas as áreas CA1 do hipocampo, 

córtex motor (M1) e estriado de todos os animais dos grupos apresentados. 

Somente os grupos GC, GI, GIPN e GIPS foram submetidos à análise histológica, 

uma vez que as drogas utilizadas em nosso experimento não poderiam modificar o 

sitio de lesão. Para a análise morfológica foi feita a contagem de neurônios através 

do software Axio Vision versão 4.7.2 (Carl Zeiss Vision Imaging System, EUA).  

 

 7.2.1. Resultados Morfológicos 

 

A comparação entre os grupos na região do hipocampo revelou uma redução 

estatisticamente significativa na densidade dos neurônios na área CA1 do 
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hipocampo do GI em relação ao GC, GIPN e GIPS. Ainda, os grupos GIPN e GIPS 

apresentam uma menor densidade de neurônios do que o GC (F3,47: 61,76; P<0,05) 

(Figura 8 e 11). 

 

 
Figura 8- Figura representativa da comparação da densidade de neurônios no Hipocampo 

(CA1). Os dados são apresentados pela média + EPM. CG= grupo controle; GI= grupo isquemia; 
GIPN= grupo isquemia tratado com polo norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul. *em 
relação aos grupos CG e 

#
em relação ao GI. p<0,05 ANOVA seguida de Holm Sidack. O número de 

animais em cada grupo foi igual a 10. 
 

 

 

 

A comparação entre os grupos na região do córtex motor (M1) revelou uma 

redução significativa na quantidade de neurônios do córtex motor do grupo GI em 

relação ao CG, GIPN e GIPS. Ainda, os grupos GIPN e GIPS apresentam um menor 

número de neurônios do que o GC (F3,47: 22,36; P<0,05) (Figura 9 e 12). 
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Figura 9- Figura representativa da comparação do número de neurônios no córtex motor 

(M1). Os dados são apresentados pela média + EPM. CG= grupo controle; GI= grupo isquemia; 
GIPN= grupo isquemia tratado com polo norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul. *em 
relação aos grupos CG e 

#
em relação ao GI. p<0,05 ANOVA seguida de Holm Sidack. O número de 

animais em cada grupo foi igual a 10. 
 

 

 

 

A comparação entre os grupos na região do estriado revelou uma redução 

significativa na quantidade de neurônios no grupo GI em relação ao CG, GIPN e 

GIPS. Ainda, os grupos GIPN e GIPS apresentam um menor número de neurônios 

do que o GC (F3,47: 17,72; P<0,05) (Figura 10 e 13).   
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Figura 10- Figura representativa da comparação do número de neurônios no estriado. Os 
dados são apresentados pela média + EPM. CG= grupo controle; GI= grupo isquemia; GIPN= grupo 
isquemia tratado com polo norte; GIPS= grupo isquemia tratado com polo sul. *em relação aos grupos 
CG e 

#
em relação ao GI. p<0,05 ANOVA seguida de Holm Sidack. O número de animais em cada 

grupo foi igual a 10. 
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Figura 11- Fotomicrografias de cortes coronais da área CA1 do hipocampo de gerbilos. (A) 

grupo controle, (B) grupo isquemia, (C) grupo isquemia estimulado com campo magnético polo norte 

e (D) grupo isquemia estimulado com campo magnético polo sul. Note a severa redução no número 

de células piramidais em CA1 do GI quando comparado com o GC e a preservação destas mesmas 

células nos grupos estimulados GIPN e GIPS quando comparado com o GC (setas). A barra em D 

representa 37 µm em A, B, C e D. 
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Figura 12 - Fotomicrografias de cortes coronais da área motora (M1) do córtex motor de 

gerbilos. (A) grupo controle, (B) grupo isquemia, (C) grupo isquemia estimulado com campo magnético 

polo norte e (D) grupo isquemia estimulado com campo magnético polo sul. Note a redução no número 

de neurônios do GI quando comparado com o GC e a preservação neuronial nos grupos estimulados 

GIPN e GIPS quando comparado com o GC (setas). A barra em D representa 37 µm em A, B, C e D. 
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Figura13- Fotomicrografias de cortes coronais do estriado de gerbilos. (A) grupo 

controle, (B) grupo isquemia, (C) grupo isquemia estimulado com campo magnético pólo norte 

e (D) grupo isquemia estimulado com campo magnético pólo sul. Note a redução no número 

de neurônios do GI quando comparado com o GC e a preservação neuronial nos grupos 

estimulados GIPN e GIPS quando comparado com o GC (setas). A barra em D representa 37 

µm em A, B, C e D. 

 

 

 

7.2.2.  Resultado Histoquímico 

 

As Fotomicrografias de cortes encefálicos coronais de gerbilos tratados com 

histoquímica de fluorescência (Fluoro Jade C) para marcação de morte neuronial, revelaram 

um grande número de marcações positivas nos animais isquêmicos (Figura 14). 
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Figura 14- Fotomicrografias representativas de animais isquêmicos sem tratamento 

magnético. Coluna da esquerda, cortes histológicos obtidos através de microscopia ótica e técnica de 

Hematoxilina e Eosina. Coluna da direita cortes histológicos obtidos através de microscopia de 

fluorescência e histoquímica para células neuroniais com Fluoro Jade C. A) estriado, aumento de 40 

x; B) córtex motor, aumento de 40 x; C) Hipocampo, aumento de 10 x. As setas representam a 

marcação de morte neuronial.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
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Iniciamos esse trabalho, guiados por uma expectativa gerada em um trabalho 

anterior do nosso laboratório, que o CME poderia interferir com drogas que 

modificam a resposta motora em testes comportamentais específicos. Essa hipótese 

surgiu quando o polo magnético Norte, bloqueou as rotações produzidas por 

apomorfina em ratos com lesão química no estriado (GIORGETTO et al., 2015). 

Dessa maneira, nossos experimentos foram desenhados para testar essa hipótese. 

No presente estudo, realizamos cirurgias experimentais para a produção de 

lesões isquêmicas globais, utilizando a oclusão bilateral das artérias carótidas em 

gerbilos. Esse modelo experimental animal é amplamente utilizado no contexto 

científico e em nosso laboratório (DE ARAUJO et al., 2008; SILVEIRA et al., 2018) 

devido à ausência da comunicação entre o sistema anterior e posterior de circulação 

sanguínea no encéfalo, não sendo necessário nenhuma outra intervenção para 

oclusão do fluxo sanguíneo em outros vasos. 

Está bem estabelecido na literatura, que a privação do fluxo sanguíneo 

através da oclusão bilateral das artérias carótidas em gerbilos, por um período 

mínimo de 5 minutos, é suficiente para promover eventos fisiopatológicos de lesão 

neuronial tais como: excitotoxicidade, despolarização, inflamação e apoptose (SIM et 

al., 2004; De ARAUJO et al., 2012). Alguns neurônios são mais vulneráveis a essa 

privação de fluxo sanguíneo, em especial os neurônios piramidais do hipocampo, 

neurônios estriatais e algumas partes do córtex cerebral. Seguindo nessa linha, 

trabalhos mostram uma grande redução de neurônios piramidais na área CA1, CA3 

e giro denteado do hipocampo quatro dias após a isquemia encefálica global 

bilateral por 5 minutos seguida de reperfusão (JI et al., 2007; De ARAUJO et al., 

2012). Nossos dados, mais uma vez vão ao encontro de outros trabalhos na 

literatura e dos nossos trabalhos prévios com esse modelo experimental (SILVEIRA 

et al., 2018; KITABATAKE et al., 2015; De ARAUJO et al., 2012; BERTOLINO et al., 

2013a; De ARAUJO et al., 2008). 

Em relação ao mecanismo de morte neuronial, observado nesse modelo de 

isquemia global, vários trabalhos sugeriram um mecanismo de morte celular por 

apoptose (WANG et al., 2008; SIM et al., 2004; LEE et al., 2003). 

As características morfológicas da apoptose, incluindo encolhimento das 

células, condensação da cromatina, fragmentação do DNA internucleosómico, 

formação de corpos apoptóticos e formação de células tunel positivas, foram 

relatadas em neurônios submetidos à morte isquêmica (LIEB et al., 1995). Além 
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disso, para evidenciar os sinais de neurodegeneração e as diferenças na 

vulnerabilidade de células neuroniais pós isquemia, utilizamos o Fluoro Jade C. 

Sendo um derivado de fluoresceína polianiônica, pode se ligar de forma sensível e 

seletiva aos neurônios degenerativos apresentando maiores detalhes morfológicos 

de neurônios em degeneração e possui compatibilidade com vários protocolos 

histológicos de processamento e coloração (SCHMUED et al., 2005).  

Trabalhos que utilizam a isquemia encefálica são entre outras propostas, uteis 

para testar a potencialidade farmacológica de drogas. Esses trabalhos revelaram 

que, de maneira geral, muitas drogas com potencial neuroprotetor atuam como 

antagonistas de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), bloqueando os canais de 

Ca2+ ou ainda, como inibidoras de radicais livres (BIAN et. al., 2007). Nessa mesma 

linha, FANELLI e cols. (1999) e KOCH e cols. (2003) mostraram que os CMs são 

capazes de atuar a níveis iônicos, modulando o influxo e a concentração 

intracelulares dos íons cálcio. Dessa maneira, podemos justificar a maior 

preservação de neurônios em nossos animais estimulados por CMs. 

Uma vez que, a isquemia encefálica global bilateral produz degenerações 

morfológicas, também é de se esperar as modificações no desempenho motor 

desses animais isquêmicos. Em nosso modelo, essa alteração motora é 

caracterizada pela hiperatividade observada na exploração do monitor de atividade 

(campo aberto), que é definida pelo aumento do número de cruzamentos e 

levantamentos (atividade espontânea) e está intimamente associada à perda 

significativa de neurônios piramidais do hipocampo, em especial na área CA1 (De 

ARAUJO et al., 2012; ZÚÑIGA et al., 2008; JELENKOVIC et al., 2006; BABCOCK et 

al., 1993). Também observamos prejuízos no desempenho motor desses animais no 

teste de RR, que se relaciona a atividade motora forçada. O baixo desempenho 

nesse teste, está associado como pudemos observar em nosso trabalho e, em 

trabalhos anteriores, a redução de neurônios no estriado e na área motora M1 (De 

ARAUJO et al., 2012; De ARAUJO et. al., 2008). 

Em nosso trabalho, os animais isquêmicos não estimulados com o campo 

magnético apresentaram as alterações comportamentais descritas na literatura pela 

redução de neurônios nas áreas afetadas pelo nosso modelo de isquemia global. 

Mais uma vez, evidenciamos o papel neuroprotetor do CME utilizados em nosso 

estudo, já que, dados morfológicos e comportamentais, dão suporte a essa 

afirmação e corroboram trabalhos anteriores do nosso grupo (BERTOLINO, 2008; 
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BERTOLINO, 2013; GIORGETTO et al., 2015). Possivelmente, os campos 

magnéticos produzem neuroproteção por inibição de mecanismos apoptóticos, já 

que nosso modelo de isquemia ativa esses mecanismos, como pudemos mostrar 

pela técnica de Fluoro Jade C e como mostrado por Bertolino (BERTOLINO, 2008) 

com a técnica de células Túnel positivas.  

Fanelli e cols. (1999) mostraram que culturas celulares expostas a CMs 

apresentam maior sobrevivência por inibição de apoptose e pela modulação do 

influxo de CA2+. Ikehara e cols. (2002) também relataram uma modificação da 

concentração de CA2+ intracelular em culturas celulares pós-exposição a campo 

magnético. Uma vez que bloqueio de canais de CA2+ estão possivelmente 

envolvidos com o mecanismo de ação de drogas neuroprotetoras (BIAN et. al., 

2007) e que, a utilização de antagonistas de cálcio 24h pós-evento isquêmico 

reduzem de maneira significativa a hiperatividade motora pós isquemia encefálica 

global (ARAKI et al., 1999) possivelmente esse é o mecanismo que pode justificar 

nossos resultados nos grupos estimulados com os CMs, que revelam neuroproteção 

e uma melhor homeostasia comportamental. 

Com nossos dados comportamentais e morfológicos corroborados pela 

literatura corrente, podemos então discutir o principal motivador desse trabalho que 

foi analisar o comportamento de drogas que interferem com o comportamento motor 

em conjunto com a estimulação magnética. Com essa expectativa, utilizamos duas 

drogas que interferem diretamente no mecanismo dopaminérgico, a APO e a RACO. 

A RACO é um antagonista do receptor dopaminérgico D2, enquanto a APO é um 

agonista de receptores dopaminérgicos D1 e D2 (HALPERN et al., 2013). 

Apesar do mecanismo glutamatérgico, envolvido no processo de morte 

neuronial isquêmica, ser muito bem descrito na literatura, existem evidências 

também para uma grande liberação de dopamina após lesões isquêmicas focais e 

globais (BRANNAN et al., 1987; RICHARDS et al., 1993) 

 Já está bem reportado que lesões nigro-estriatais produzem liberação de 

dopamina, que por sua vez, exercem efeito neurotóxico e contribui para a morte 

neuronial (LIEB et al., 1995). 

A dopamina é um neurotransmissor que interfere com diversas funções 

sensoriomotoras. Por exemplo, a doença de Parkinson e a esquizofrenia são 

desordens tipicamente associadas a disfunções no sistema dopaminérgico e que 
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podem ter seus sintomas aliviados por drogas que modificam sua atividade 

(BARBEAU et al., 1972; MU et al., 2007).  

Manipulações no sistema dopaminérgico em animais saudáveis também 

interfere com seu desempenho comportamental. Assim, o comportamento motor 

espontâneo de ratos Sprague Dawley com integridade no estriado pode se modificar 

frente a diferentes dosagens de APO. Nesse sentido, a dose de 1mg/Kg induz a 

locomoção, o farejar e o roer e a dose de 5mg/Kg induz os mesmos 

comportamentos, porém de maneira mais intensa (LJUNGBERG & UNGERSTEDT, 

1977). Em Gerbilos, a hipercinesia no campo aberto pode ser visualizada com a 

dose de 2,5 mg/kg (GIORGETO et al., 2015), possivelmente uma diferença de 

resposta dose dependente em relação a diferentes espécies de animais. Em nosso 

trabalho, os animais isquêmicos apresentam um padrão locomotor aumentado no 

teste do campo aberto, revelado pelo número de cruzamentos e levantamentos, e o 

mesmo padrão está presente nos animais isquêmicos que receberam a dose de 2,5 

mg/kg de APO. Entretanto, temos um fator complicador para a interpretação do 

efeito da APO, uma vez que a própria lesão isquêmica global também produz um 

aumento da resposta exploratória no campo aberto.  

Trabalhos anteriores com animais isquêmicos correlacionaram de maneira 

inequívoca o aumento do perfil exploratório no CA com a diminuição de neurônios no 

hipocampo. A APO, como agonista de receptores dopaminérgico pode ter melhorado 

a ativação de neurônios no estriado, que em nossa análise morfométrica estavam 

reduzidos em aproximadamente 50% e assim, poderia mediar também o padrão 

exploratório aumentado. Essa hipótese ganha força quando observamos o perfil 

exploratório reduzido dos nossos animais no grupo RAC, uma antagonista de 

receptores dopaminérgicos. Isso deixa evidente a necessidade da neurotransmissão 

dopaminérgica, mesmo que afetada pela lesão isquêmica (MARTÍN et al., 2013) na 

produção do comportamento motor. 

 

Gerbilos isquêmicos submetidos a estimulação magnética apresentam mais 

neurônios no hipocampo, estriado e área motora M1 cortical que seus controles 

isquêmicos como já discutimos anteriormente. Também, não existem diferenças na 

preservação de neurônios pós isquemia em relação ao polo magnético utilizado na 

estimulação, como mostrado nos trabalhos anteriores do nosso grupo (BERTOLINO, 

2008; BERTOLINO, 2013; GIORGETO et al., 2015). Entretanto, o que chama 
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atenção do ponto de vista comportamental, é que nós encontramos diferenças do 

comportamento observado no CA, entre os grupos polos norte e sul para os animais 

injetados com APO, mas não para os animais injetados com RAC. 

A RAC produziu uma importante inibição do comportamento exploratório dos 

animais isquêmicos no CA, independente da estimulação magnética. Mesmo com 

um significativo maior número de neurônios, nos animais estimulados por ambas as 

polaridades magnéticas, a diminuição da atividade dopaminérgica pelo antagonismo 

de receptores D2 diminuiu a exploração dos animais. Assim, acreditamos que a RAC 

não sofreu nenhum tipo de interferência observável pelo tratamento magnético, já 

que modificou o comportamento de gerbilos no CA na direção esperada. Nessa 

linha, Patel e cols. (2012) descreveram que comportamento locomotor no teste do 

CA é dopamina dependente, uma vez que a RAC diminui esse comportamento em 

camundongos com prosencéfalo knock-out. 

Diferente do comportamento RAC induzido, o comportamento APO induzido 

foi modificado por ambos polos magnéticos, com maior inibição no polo magnético 

norte. Com mais neurônios no hipocampo, o comportamento exploratório dos 

animais submetidos ao CME norte e sul basicamente se normaliza. Como discutimos 

anteriormente, a hiperatividade APO induzida esperada nos animais submetidos ao 

campo magnético não foi observada (IKRAM et al., 2011).  

A hiperatividade APO induzida é o padrão nesse teste, já que modelos 

animais de hiperatividade APO induzida são utilizados para investigar o potencial de 

drogas antipsicóticas, para testar efeito de novas drogas ou até mesmo de drogas 

clássicas como a clozapina (CHINDO et al., 2015).  Sob essa perspectiva, nossos 

dados possuem um abrangente potencial para a investigação clinica, já que, por 

exemplo, a terapêutica a base de apomorfina pode produzir diferentes reações 

inadequadas em relação a motricidade e até mesmo a comportamentos psicóticos 

(HALEEM & FARHAN, 2015).  

Em nosso trabalho, o teste do RR pode nos auxiliar a entender um pouco 

melhor o papel de interferência do campo magnético na APO e na RAC. Diferente do 

campo aberto, o RR é um teste clássico para estudar as inabilidades motoras pós-

disfunção dopaminérgica no estriado, como por exemplo em modelos animais da 

doença de Parkinson (SHIOTSUKIA et al., 2010).  

Em nosso trabalho, a exposição ao CME norte e sul reverte o baixo 

desempenho doas animais isquêmicos nesse teste. Em ambos os casos, a 
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recuperação de neurônios no estriado, em torno de 30 a 50 por cento pode ser a 

responsável por esse melhor desempenho. Como a neurotransmissão 

dopaminérgica parece ser fundamental para o bom desempenho nesse teste e tanto 

a desregulação e/ou o excesso da dopamina pode produzir um baixo desempenho 

dos animais (AYTON et al., 2013) podemos observar esse baixo desempenho nos 

nossos animais isquêmicos com manipulação no sistema dopaminérgico (APO e 

RAC). Na mesma direção, nossos animais isquêmicos estimulados com o campo 

magnético sul, mesmo apresentado mais neurônios do que os animais isquêmicos, 

pela presença da APO e da RAC não apresentam um bom desempenho no teste. 

Em nosso trabalho, entretanto, o que chama a atenção é o desempenho dos 

animais que foram estimulados pelo campo magnético norte e injetados com APO e 

RAC. O desempenho desses animais no teste é superior ao desempenho doas 

animais isquêmicos injetados com APO e RAC e também superior aos injetados e 

estimulados com o campo magnético sul. O comportamento é semelhante ao dos 

animais isquêmicos tratados com campo magnético sem manipulação do sistema 

dopaminérgico. 

Sendo assim, apoiado em dois testes comportamentais, podemos propor que 

realmente existe uma importante interferência do polo magnético norte na 

manipulação dopaminérgica por APO e RAC.  

Não podemos explicar como o CME pode agir de maneira tão seletiva na 

produção das respostas que encontramos. Em relação a essa seletividade, Picton 

(1966) mostrou que o padrão de voo da Drosophila melanogaster pode exibir um 

maior numero de rotações para a direita ou para a esquerda de maneira dependente 

ao polo magnético utilizado em sua estimulação.  

Um recente trabalho, publicado por Sun e cols. (2016), mostrou que a ação 

dos CEM modifica os potenciais de ação pré-sinápticos, interferindo na liberação dos 

conteúdos das vesículas sinápticas. Quanto maior o influxo de Ca2+ no terminal pré-

sináptico maior a liberação de neurotransmissores (FANELLI et al., 1999), assim 

nossa hipótese é que a ação do CME, que modificou a ação das drogas utilizadas, 

se deu pela modulação dos canais iônicos, interferindo com a modulação do sistema 

dopaminérgico em diferentes estruturas, não impedindo (polo sul) ou impedindo 

(polo norte) a atuação da droga utilizada. 

Acreditamos que avançamos consideravelmente com o entendimento do 

efeito do CME pós-isquemia em Gerbilos e podemos propor que de maneira seletiva 
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o CME norte interfere com a ação de drogas que interferem no mecanismo 

dopaminérgico. Será importante que nos próximos trabalhos, utilizemos outras 

análises neuroquímicas, e modelo agonista/antagonista através da microinjeção em 

estruturas específicas, que poderão nos ajudar a entender os sítios e as moléculas 

que estão sendo ativadas ou inibidas após estimulação química e magnética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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Em Gerbilos isquêmicos submetidos ao teste do Rotarod apenas o polo 

magnético norte foi capaz de interferir com o mecanismo de ação da APO e da 

RAC. 

 

Em Gerbilos isquêmicos submetidos ao teste do Monitor de Atividade 

ambos os polos magnéticos foram capazes de interferir com o mecanismo de 

ação da APO, mas não tiveram nenhum tipo de interação com a RAC. 

 

 A redução de neurônios nas áreas CA1 do hipocampo, Área Motora M1 

e Estriado se dá por morte apoptótica e o tratamento por ambos campos 

magnéticos preserva neurônios nessas áreas. 
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