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RESUMO 

 

Os fatores neurotróficos são polipeptídeos que atuam na sobrevivência, 

manutenção e desenvolvimento de células do sistema nervoso e exercem seus 

efeitos através da ligação a receptores específicos. O BDNF é um fator neurotrófico 

de grande importância sobre a neuroplasticidade, por promover a sobrevivência e a 

diferenciação neuronal. Também é um componente critico de mecanismos 

moleculares, pelos quais os exercícios têm impacto na neuroplasticidade após 

lesões do sistema nervoso central. O Acidente Vascular Encefálico é a terceira maior 

causa de morte em países desenvolvidos e a maior causa de incapacidades 

crônicas. Os recursos financeiros destinados ao tratamento de pacientes após AVE 

são bastante elevados. Os exercícios físicos são estratégias terapêuticas 

importantes para a melhora da saúde e da função do sistema nervoso central, cujos 

benefícios funcionais parecem estar relacionados ao aumento da disponibilidade do 

BDNF. Os exercícios, além de aumentar os níveis de BDNF, aumentam a expressão 

de proteínas envolvidas na plasticidade sináptica. Dessa forma, essa intervenção 

terapêutica potencializa a recuperação funcional de pacientes após AVE, por meio 

de neuroproteção e como forma de reabilitação. Várias hipóteses têm sido 

elaboradas para explicar a recuperação funcional após AVE. Muitos autores 

apontam para os benefícios de exercícios em esteira motorizada com suporte parcial 

de peso, que permite uma inserção mais precoce em atividades locomotoras, 

proporcionando melhora na qualidade da marcha, com ganho de velocidade e força 

muscular, e conseqüente melhora da qualidade de vida dos indivíduos após AVE.  
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ABSTRACT 

Neurotrophic factors are polypeptidios that act in the survival, 

maintenance and development of the nervous system cells exerting 

their effects by binding to specific receptors. The BDNF is a major 

important neurotrophic factor on the neuroplasticity for promoting 

survival and neural differentiation. It is also a critical component of 

molecular mechanisms. That is why exercises have an impact on 

neuroplasticity after central nervous system injuries. Stroke is the third 

leading cause of death in developed countries and the major cause of 

chronic disability. The financial sources addressed to treatment of 

patients after stroke are very high. Physical exercises are important 

therapeutic strategies in order to improve both health and the central 

nervous system function. Their functional benefits seem to be related to 

the rise of availability of BDNF. Besides raising the levels of BDNF, 

exercises also raises the liberation of proteins involved in synaptic 

plasticity. Thus this therapeutic intervention leads to functional recovery 

of patients after stroke by means of neuroprotection and as a way of 

rehabilitation. Several hypotheses have been elaborated to explain 

functional recovery after stroke. Many authors point out the benefit of 

exercises on treadmill with partial body weight support allowing an early 

insertion in locomotive activities, promoting  better gait quality, gain of 

speed and muscle strength as well as providing better life quality for 

individuals after stroke. 
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1  FATORES NEUROTRÓFICOS 

 

Os fatores neurotróficos pertencem a um grupo de proteínas similares, do 

qual fazem parte várias neurotrofinas, como o fator de crescimento neural (NGF), o 

fator neuronal derivado do cérebro (BDNF), as neurotrofinas (NT) 3, 4/5 6 e 7. 

Também constituem o grupo de fatores neurotróficos os fatores de crescimento do 

tipo insulínico (IGF), os fatores de crescimento básico do fibroblasto (bFGF), os 

fatores de crescimento vascular endoteliais (VEGF), a família do fator neurotrófico 

derivado da glia (GDNF) e os fatores de crescimento do hepatócito (HGF), dentre 

outros (DING, 2006; GAO, 2005; GÓMEZ-PINILLA, 20005; NOMURA, 2005; PETTI, 

2005). 

Os precursores de estudos sobre os fatores neurotróficos foram Victor 

Hamburger e Rita Levi-Montalcini (YUAN, 2000). Esses autores demonstraram que 

uma determinada substância era capaz de alterar a diferenciação, sobrevivência e 

crescimento neuronal. Essa substância foi denominada fator de crescimento neural 

(NGF) e foi atribuído a ela papel importante nas fases iniciais do desenvolvimento de 

células nervosas, na diferenciação e crescimento de neuritos e no direcionamento do 

crescimento ou da regeneração (LEVI-MONTALCINI, 1987). Esses autores 

sugeriram que a sobrevivência desses neurônios em desenvolvimento é diretamente 

relacionado à integridade do contato sináptico entre o neurônio e sua célula-alvo 

(LEVI-MONTALCINI, 1987; YUAN, 2000). Esses achados foram essenciais para o 

desenvolvimento de estudos posteriores relacionados a outros fatores neurotróficos 

na comunidade científica atual. 

Os fatores neurotróficos exercem seus efeitos através da ligação e ativação 

da superfície de receptores específicos (VAYMAN, 2004; SHABITZ, 2007). Os 
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efeitos dos fatores neurotróficos são mediados pela sua ligação a duas classes de 

receptores transmembrânicos: o receptor de neurotrofina p75 (p75NTR) e os 

receptores tirosina cinase (TrK), que incluem TrKA, TrKB e TrKC (PETTI, 2005; 

CHAO, 2003). O p75ntr é um receptor de baixa afinidade e especificidade, não 

seletivo, e ao qual se ligam todas as neurotrofinas, já aos TrK se ligam 

preferencialmente a cada uma delas (PETTI, 2005). O NGF liga-se ao receptor 

TrKA, o BDNF e o NT4 ligam-se ao receptor TrKB,  e o NT3 ao receptor TrkC 

(PETTI, 2005) (FIG.1). 

 

FIGURA 1 – Modelo de ativação dos receptores TrK e p75 

           Fonte:CHAO et al., 2003, p.300. 

 

Os neurônios podem receber suporte trófico de células-alvo (mecanismo 

retrógrado), através de neurônios aferentes (influência anterógrada), por meio de 

células gliais (mecanismo parácrino) ou através deles mesmos (mecanismo 

autócrino) (ALBERCH, 2002). 

As neurotrofinas são inicialmente sintetizadas como precursores ou pro-

neurotrofinas e posteriormente clivadas para produzir proteínas maduras (PETTI, 

2005). As pro-neurotrofinas ligam-se com alta afinidade ao p75ntr, enquanto as 

neurotrofinas maduras ligam-se preferencialmente a receptores Trk (CHAO, 2003). 
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A interação de proteínas maduras com o receptor TrK leva à sobrevivência 

neuronal, já a interação de pró-neurotrofinas com o receptor  p75ntr leva à apoptose 

(CHAO, 2003). Isso implica que a clivagem de pró-neurotrofinas é um mecanismo 

importante que orquestra a ação das neurotrofinas (CHAO, 2003). 

A liberação das neurotrofinas pode ser regulada ou constitutiva. Na forma 

regulada, as neurotrofinas são liberadas logo após serem sintetizadas, permitindo 

que a neurotrofina esteja constantemente disponível para células que delas 

necessitam. Já na via constitutiva, uma vez sintetizada, as neurotrofinas são 

estocadas em glândulas secretoras e liberadas em resposta a uma atividade. O 

BDNF é ofertado na forma regulada, e as demais neurotrofinas são ofertadas 

constitutivamente (VAYNMAN, 2005). 

Cada neurotrofina tem particularidades funcionais, porém, nesta revisão, 

concentraremos nossos estudos no BDNF por ele ser um componente crítico de 

mecanismos moleculares pelos quais os exercícios têm impacto na 

Neuroplasticidade (MOLTENI, 2002). 

A plasticidade neural refere-se à habilidade do sistema nervoso em alterar 

sua estrutura e função durante a maturação ou desenvolvimento, aprendizado, 

desafios ambientais ou durante processos patológicos (LLEDO, 2006). O 

crescimento dendrítico, o brotamento axonal colateral e a formação de novas 

sinapses ocorrem possivelmente secundários à liberação de fatores neurotróficos na 

região lesada e representam mudanças morfológicas e funcionais ocorridas em 

neurônios, células da glia e na vascularização próximas ao evento patológico 

(CENTOZE, 2007). 
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1. 1 BDNF  

 

O BDNF é um dos fatores neurotróficos mais amplamente distribuído no 

Sistema Nervoso Central (SNC) (SHABITZ, 2007). É sintetizado predominantemente 

por neurônios localizados no hipocampo, região cerebral intimamente relacionada ao 

processamento da função cognitiva (MOLTENI, 2002; 2004). 

O BDNF exerce seus efeitos ligando-se ao TrKB ou p75ntr , através  de duas 

vias de ativação. Em uma via, a sua ligação com o receptor TrKB induz à atividade 

do fosfaditilinositol 3-cinase (PI3K), que leva à ativação da serina/treonina cinase 

(AKT/PKB), suprimindo a morte celular devido à inibição de atividades apoptóticas 

da forkhead , Bcl-2 e Bad (PETTI, 2005; SOSSIN, 2007). Na outra via, há a ativação 

de proteínas cinase ativadas mitogênicamente (MAPK) e cinases reguladas 

extracelularmente (ERK), resultando no aumento da atividade de proteínas anti-

apoptóticas Rsk1 e Msk1. O CREB, elemento de ligação de proteínas em resposta 

ao AMP cíclico, uma vez fosforilado pela ligação do BDNF ao receptor TrKB, induz a 

transcrição de vários genes que promoverão a sobrevivência neuronal (PETTI, 2005; 

SOSSIN, 2007). 

O BDNF ligado ao TrKB também resulta na ativação da fosfolipase C gama 

(PLC-γ) e conseqüente  produção do segundo mensageiro diacilglicerol (DAG) e 

inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) (CHAO, 2003; SOSSIN, 2007). O DAG ativa a proteína 

cinase C (PKC). O IP3 desencadeia a liberação de cálcio, que, por sua vez, ativa a 

ERK e a cálcio calmodulina cinase IV (CAMIVK) e,  conseqüentemente CREB, 

contribuindo para a sobrevivência neuronal (SOSSIN, 2007) (FIG. 2). 
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FIGURA 2 -  Via de ativação do BDNF 

Fonte: Disponível em: <www.ambion.com/tools/pathway/pathway.php?pathway=BDNF%20Pathway>. 
        Acesso em: 15 jan. 2009.  

 

O BDNF desempenha diferentes funções relacionadas ao aprendizado e 

memória (PLOUGHMAN, 2005, VAYNMAN, 2003, 2006b; WU, 2004), à 

neuroproteção (COTMAN, 2002; NOMURA, 2005), à plasticidade axonal e sináptica 

(KIM, 2005; PLOUGHMAN, 2005; VAYNMAN, 2003, 2006a; 2006b; WU, 2004).  Está 

associado à recuperação motora (PLOUGHMAN, 2007), à manutenção do estado 

oxidativo celular (CECHETTI, 2008), à promoção ou desenvolvimento de espículas 

dendríticas (PLOUGHMAN, 2007; VAYNMAN, 2004), à sobrevivência, crescimento e 

diferenciação de neurônios durante o desenvolvimento (CECHETTI, 2008; 

COTMAN, 2002; PLOUGHMAN, 2007; VAYNMAN, 2003, 2004; WU, 2000).  

Outras atividades são atribuídas às funções do BDNF como controle do 

metabolismo energético (VAYNMAN, 2006a), modulação da eficácia da liberação de 

http://www.ambion.com/tools/pathway/pathway.php?pathway=BDNF%20Pathway
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neurotransmissores (ANG, 2003; VAYNMAN, 2006b), proteção contra radicais livres 

(WU, 2004) e depressão e ansiedade (CHEN, 2006). 

 

1. 2  BDNF E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 

1. 2. 1  DEPRESSÃO E ANSIEDADE 

 

Eventos estressantes são associados à ansiedade e depressão 

(MARTINOWICH, 2007). Evidências científicas sugerem que o comportamento 

depressivo está também relacionado a níveis reduzidos de BDNF no hipocampo e 

que o uso de fármacos antidepressivos aumentam a expressão dessa neurotrofina 

(MARTINOWICH, 2007). Dessa forma, o BDNF relaciona-se a distúrbios de 

ansiedade e depressão (CHEN, 2006). 

Outros estudos relatam a íntima correlação entre o BDNF e drogas 

antidepressivas (GARCIA, 2003). Nesses estudos, a utilização crônica de fármacos 

antidepressivos produziu aumento da expressão de BDNF no hipocampo de ratos. 

Essas evidências sugerem que o aumento na expressão do BDNF pode ser um 

importante mecanismo antidepressivo, resultando em melhora da função neuronal e 

na neuroproteção. 

Além do tratamento farmacológico, a atividade física é conhecida por supra-

regular os níveis do ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) do BDNF, quando 

associados ou utilizados de maneira isolada (GARCIA, 2003). A supra-regulação de 

BDNF no hipocampo resultante de exercício crônico em ratos tem efeito 

antidepressivo, similarmente àquele adquirido por meio de fármacos (DUMAN, 

2008). 
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1. 2. 2  EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

Os benefícios do exercício físico na saúde do sistema nervoso central têm 

sido reconhecidos há séculos (VAYNMAN, 2005). Seneca, um filósofo e dramaturgo 

romano que viveu entre 4 a.c a 65 d.c, já prescrevia exercícios em suas anotações 

como maneira de obter saúde do corpo e da mente (VAYNMAN, 2005). Existem 

grandes evidências de que a atividade física é associada à diminuição da incidência 

de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em homens e mulheres, assim como à 

redução do risco de doenças cardiovasculares (DING, 2004b). Estudos apontam 

para os efeitos benéficos da atividade física sobre outros fatores de risco como peso 

corporal, pressão arterial, níveis séricos de colesterol e intolerância a glicose (DING, 

2004b). A atividade física tem sido relacionada à diminuição do declínio cognitivo 

induzido pela idade (CECHETTI, 2008; DING, 2006; VAYNAMAN, 2006;) e é 

recomendada como estratégia terapêutica para a prevenção ou recuperação de 

muitas doenças neurodegenerativas (CECHETTI, 2008). 

A maioria das pessoas que sobrevivem a um AVE têm prejuízos permanentes 

na função motora,  os quais afetam a produtividade, a qualidade de vida e as 

atividades de vida diárias (AVD) (PLOUGHMAN, 2007a,b). O exercício ou atividade 

física (BERCHTOLD, 2005) é uma das muitas intervenções utilizadas para o 

aumento da recuperação funcional em várias desordens neurológicas (KIM, 2005). O 

exercício aumenta a atenção e função cognitiva e o reaprendizado de habilidades 

motoras após AVE (GÓMEZ-PINILLA, 2002; PLOUGHMAN, 2007a). Entretanto, 

apesar dessas fortes evidências, o exercício de resistência ainda não é um 

componente típico de programas de reabilitação após AVE (PLOUGHMAN, 2007a). 

Apenas dois minutos da sessão de fisioterapia ou terapia ocupacional são gastos em 
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intensidade suficiente para elevar os batimentos cardíacos a um nível que tenha 

efeito de treinamento (PLOUGHMAN, 2008). Portanto o exercício de resistência 

deveria ser prática comum na reabilitação de pacientes que sofreram AVE. 

 O exercício físico pode ativar circuitos neurais específicos para modificar a 

maneira como as informações são transmitidas ao longo das sinapses, 

possivelmente ativando moléculas especializadas, tais como o BDNF (VAYNMAN, 

2005). Os benefícios funcionais do exercício parecem estar relacionados ao 

aumento da disponibilidade do BDNF, que, por sua vez, induz o aumento da 

sobrevivência neuronal e resistência a insultos cerebrais, o aumento da 

neurogênese no hipocampo, o aumento na resistência à depressão e a facilitação do 

aprendizado (BERCHTOLD, 2005). 

Os mecanismos pelos quais o exercício físico atua no encéfalo, e o lugar que 

o BDNF ocupa nesse processo são alvos de vários estudos (MOLTENI, 2002). O 

aumento do BDNF resultante do exercício pode afetar a plasticidade neuronal 

atuando nos terminais pré e pós-sinápticos (MOLTENI, 2002). A transdução do sinal 

do BDNF é mediada primariamente através receptor TrKB, cuja expressão é 

aumentada pelo exercício (MOLTENI, 2002). A sinalização do TrkB nos terminais pré 

e pós-sinápticos é devida à supra-regulação da MAPKI e MAPKII, PKC-γ e CAMKII. 

Nos terminais pré-sinápticos, o exercício pode atuar na sinafisina I e na sinaptofisina 

para modular a liberação de neurotransmissores (GRIESBACH, 2004; MOLTENI, 

2002). A sinafisina pertence a uma família de fosfoproteínas envolvidas no 

agrupamento e liberação das vesículas sinápticas (GÓMEZ-PINILLA, 2002; 

VAYNMAN, 2006). Já a sinaptofisina é um componente específico da membrana de 

vesículas pré-sinápticas, e possivelmente importante na biogênese das vesículas 

sinápticas, brotamento e endocitose (VAYNMAN, 2006).  
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O efeito pós-sináptico do exercício pode ser mediado através do influxo de 

cálcio via receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA), cuja expressão é supra-regulada 

pelo exercício. Esse processo pode ativar a cascata MAPK via CAMK. A MAPK vai 

atuar no CREB, cujos níveis estão aumentados pelo exercício (GRIESBACH, 2004; 

MOLTENI, 2002). O CREB fosforilado ativa genes que regulam as proteínas 

estruturais, enzimas, canais iônicos e neurotransmissores que resultam em 

mudanças duradouras na função neuronal (PLOUGHMAN, 2005) (FIG.3). 

 

FIGURA 3 - Mecanismos pelos quais o exercício modula a Neuroplasticidade 

         FONTE: MOLTENI et al, 2002, p.1114.  

 

O exercício é um fator de comportamento importante que aumenta a função e 

a saúde cerebral. O aumento da expressão do BDNF em resposta ao exercício 

parece ser o fator central desses benefícios (BERCHTOLD, 2005). Exercícios feitos 

diariamente ou em dias alternados em ratos hígidos aumentaram os níveis de BDNF 
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progressivamente. Exercícios realizados em dias alternados obtiveram os mesmos 

efeitos dos praticados diariamente. O BDNF manteve-se elevado vários dias após a 

interrupção do exercício (BERCHTOLD, 2005). Entretanto, em outro estudo feito por 

Cechetti et al (2008), o treino na esteira não modificou os níveis de BDNF no 

encéfalo de ratos. 

O BDNF liberado após exercício físico é importante no aprendizado e 

memória. Inibindo-se a ação do BDNF através de um agonista do receptor de TrkB, 

há bloqueio do benefício do exercício sobre a função cognitiva (VAYNMAN, 2004). 

Animais submetidos a treinamento físico que receberam bloqueador de receptores 

de BDNF tiveram suas habilidades de memória e aprendizado prejudicadas 

(VAYNMAN, 2004). Os animais que apresentaram maiores níveis de BDNF e CREB 

demonstraram melhor desempenho em testes de aprendizado e memória 

(VAYNMAN, 2004). 

Vaynman e colaboradores (2006) verificaram a capacidade do exercício, por 

meio de exercícios, em alterar a transmissão sináptica. Nesse estudo, o BDNF foi 

bloqueado seletivamente no hipocampo durante os três dias de corrida voluntária. 

Foram mensurados sinafisina I, sinaptofisina e sintaxina. Observou-se que o 

bloqueio dos receptores de BDNF reduziu os níveis de sinafisina I e sinaptofisina, 

sem alterar os níveis de sintaxina. Concluiu-se que o exercício utiliza o BDNF para 

modular seletivamente proteínas envolvidas na transmissão sináptica (VAYNMAN, 

2006). 

Em interessante estudo realizado por Gómez-Pinilla e colaboradores (2002), 

foi avaliado se o exercício pode induzir a alterações nos níveis de BDNF e do seu 

receptor TrkB, resultando em modificação ou adaptação sináptica. O exercício físico 

foi capaz de aumentar a expressão do BDNF e seu receptor TrKB, da sinafisina I, da 
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CREB e da proteína associada ao crescimento 43 (GAP-43) na medula espinhal de 

ratos. Em estudo paralelo também feito por Gómez-Pinilla e colaboradores (2002), 

animais tiveram seu músculo sóleo de um lado do corpo paralisado por injeção de 

toxina botulínica, e, após serem submetidos a treinamento físico o exercício não 

alterou os níveis de ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) de BDNF, concluindo-se 

que níveis basais de atividade neuromuscular são necessários para a manutenção 

de níveis normais de BDNF nesse sistema e para potencial neuroplasticidade.  

Há grandes evidências de que a atividade física está associada à diminuição 

dos riscos de AVE (CECHETTI, 2008). O exercício físico pode induzir neuroproteção 

direta contra o dano cerebral após isquemia, aumentando a produção de RNAm de 

neurotrofinas como o BDNF (CECHETTI, 2008) e NGF no sistema nervoso central 

de ratos (DING, 2004b). 

Em estudo feito por Ding e colaboradores (2004a), ratos foram treinados 

diariamente na esteira por 30 minutos, durante três semanas e posteriormente 

submetidos a oclusão da artéria cerebral média (ACM) por fio intraluminal por duas 

horas, seguidas de 48 horas de reperfusão. Os animais que praticaram atividade 

física antes da isquemia obtiveram menores deficitis neurológicos, menores volumes 

de infarto no córtex frontoparietal e estriado dorsolateral, assim como aumento da 

expressão do NGF e BDNF.  

Wang e colaboradores (2001) também estudaram os efeitos neuroprotetores 

relacionados ao treinamento na esteira em ratos submetidos à oclusão da ACM. 

Observou-se que o treinamento feito por duas semanas antes do AVE foi suficiente 

para diminuir a área de infarto e edema celular. 

Assim como o exercício é utilizado na neuroproteção dos déficits causados 

pelo AVE, outros autores também relataram benefícios dos exercícios na reabilitação 
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após o AVE. Ang, e colaboradores (2003) submeteram ratos à isquemia por oclusão 

da ACM e depois ao treinamento físico em esteira por 12 semanas. Em ratos 

corredores houve aumento da expressão do NGF em relação a ratos não 

corredores. A corrida  proporcionou reduções significativas na área de infarto após 

AVE, possivelmente através de suporte neurotrófico endógeno. 

Kim e colaboradores (2005) levantaram a hipótese de que o exercício pode 

promover melhora da função motora através do BDNF e seu receptor TrKB. Foram 

analisados os níveis de BDNF e TrKB nos hemisférios ipsilateral e contralateral à 

lesão isquêmica, juntamente com o índice de comportamento motor, Motor Behavior 

Index. No grupo de ratos submetidos ao exercício na esteira, houve aumento de 

BDNF e TrKB no lado contralateral à lesão e conseqüente melhora do índice de 

comportamento motor,  sugerindo uma associação indireta entre melhora motora e 

níveis aumentados de BDNF e TrKB. 

Apesar de diversos estudos relatarem os efeitos benéficos dos exercícios 

físicos sobre o sistema nervoso central, a quantidade ideal de exercícios necessários 

para elevar proteínas envolvidas na neuroplasticidade ainda não é conhecida. 

Plougman e colaboradores (2005) compararam os efeitos de exercícios de 

resistência de várias intensidades e durações, usando corrida voluntária e corrida 

em esteira motorizada. Os animais foram treinados após isquemia induzida por 

endotelina 1. Os níveis de BDNF e IGF estavam aumentados no hipocampo do 

hemisfério submetido à isquemia, em animais exercitados e também nos 

sedentários.  O BDNF estava aumentado no lado contralateral à lesão no córtex 

sensoriomotor após 30 minutos de caminhada rápida. Porém, não houve diferença 

entre grupos em relação aos níveis de IGF no córtex sensoriomotor. A sinafisina I 

estava aumentada no hipocampo após 60 minutos de caminhada rápida e, no córtex 
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sensoriomotor, houve aumento aos 30 e 60 minutos após caminhada rápida.  

Concluiu-se, com esse estudo, que caminhada rápida com duração de 30 minutos 

pode aumentar proteínas envolvidas na plasticidade sináptica em áreas cerebrais 

importantes no reaprendizado motor após AVE. 

Esses mesmos autores examinaram os efeitos temporais do exercício físico, 

seja por meio de corrida motorizada ou corrida voluntária, realizados duas semanas 

após evento isquêmico (Ploughman, 2007b). Foram analisadas proteínas 

relacionadas à transmissão sináptica no hipocampo e no córtex sensoriomotor. Os 

autores desse estudo concluíram que atividades de baixa intensidade, como a 

corrida voluntária, podem ser preferíveis para aqueles pacientes que sofreram AVE, 

por ser uma atividade mais segura, apesar de o aumento dos níveis de BDNF serem 

observados mais tardiamente. 

 

1. 2. 3   AMBIENTE PRÉ-NATAL 

 

Gómez-Pinilla (2005) descreveu que o estilo de vida pode influenciar a 

expressão de neurotrofinas. A exposição a um ambiente pré-natal deficiente, em que 

há diminuição do fluxo sanguíneo fetal e conseqüente má nutrição, pode 

comprometer a função cognitiva do feto, afetando a expressão de BDNF no 

hipocampo, ocasionando prejuízos na memória e aprendizagem na vida adulta 

(GÖMEZ-PINILLA, 2005).  Dieni e Rees segundo Gómez-Pinilla (2005) relataram 

que um feto exposto a um ambiente intra-uterino comprometido apresenta alterações 

estruturais no hipocampo e mudanças nos níveis de BDNF e de seu receptor TrKB.  
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1. 2. 4   ESTRESSE 

 

Os níveis de corticosterona em ratos, um hormônio glicocorticóide similar ao 

cortisol em humanos, estão aumentados durante eventos estressantes e podem 

exacerbar lesões no sistema nervoso (HAYES, 2008). Elevados níveis séricos de 

corticosterona estão associados à morbidade e mortalidade, aumentando a área 

encefálica submetida à privação de oxigênio e glicose (HAYES, 2008). Além da 

morte neuronal, a exposição a altas concentrações de corticoesteróides induz maior 

susceptibilidade a insultos neuronais subseqüentes (HAYES, 2008). 

A corticotesterona também tem sido relacionada à inibição da potenciação de 

longo prazo (LTP) através de vias relacionadas ao BDNF. A potenciação de longo 

prazo refere-se a um expressivo aumento do potencial pós-sináptico excitatório após 

uma estimulação tetânica, que pode durar horas ou até mesmo dias (LENT, 2005). 

Um estudo feito por Ploughman e colaboradores (2007b) comparou exercícios 

voluntários em rodas e exercícios em esteira motorizada após lesão isquêmica em 

ratos. O exercício agudo feito na esteira motorizada induziu um rápido aumento dos 

níveis de BDNF, porém, o exercício voluntário em rodas produziu efeitos mais 

prolongados. O grupo submetido a exercícios na esteira motorizada teve maior 

aumento nos níveis de sinafisina I em várias regiões cerebrais, e também maiores 

níveis de corticosterona, assim como maior aumento da freqüência cardíaca. Em 

ambos os grupos houve diminuição da expressão de pCREB e da sinafisina I, no 

hipocampo. Estes autores concluíram que a corrida forçada é mais estressante do 

que a corrida voluntária, porém, o estresse diminui com o treino (PLOUGHMAN, 

2007). 
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Estudos feitos por Hayes e colaboradores (2008), avaliaram o volume de 

infarto em animais submetidos à oclusão da artéria cerebral média e posteriormente 

expostos a eventos estressantes, sejam eles estresse de contenção ou choque 

elétrico. Estes animais também foram submetidos à corrida voluntária ou forçada em 

esteira elétrica. Os autores relataram que não houve aumento do volume de infarto 

nos ratos submetidos a contenção física e nem naqueles submetidos a corrida 

voluntária na esteira em relação ao grupo controle. Já nos animais que receberam o 

choque elétrico, houve aumento do volume de infarto em relação ao grupo controle. 

Vale ressaltar que esse mesmo choque elétrico foi utilizado para estimular animais a 

correrem na esteira elétrica. Houve redução do volume de infarto nos animais 

submetidos a corrida em esteira em relação ao grupo controle. Concluiu-se que o 

exercício associado a componente estressor é capaz de reduzir o volume de infarto 

de maneira mais eficaz do que o exercício voluntário ou somente o estresse 

(HAYES, 2008).  

Estudos em animais demonstraram que a exposição a altos níveis de 

corticoesteróides reduzem os níveis BDNF disponíveis no hipocampo, porém, 

exercícios realizados previamente ao evento estressante podem amenizar esses 

efeitos prejudiciais (COTMAN, 2007). 

 

1. 2. 5  INTERLEUCINAS 

 

A interleucina 1 (IL-1) é uma citocina pró-inflamatória que ativa respostas de 

defesa contra infecção e lesão do sistema nervoso periférico (SNP) e do SNC 

(TONG, 2008). Em lesões agudas como isquemia cerebral e traumatismos, a 

expressão de IL-1 pode estar exacerbada (WANG, 2007). Em cérebros hígidos a 
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concentração de IL-1 é baixa, e seu aumento após uma lesão está relacionada à 

lesão ou morte neuronal (TONG, 2008). O mecanismo pelo qual a IL-1 leva a morte 

neuronal parece estar relacionada com a regulação do receptor de N-metil-D-

aspartato (NMDA) e com a ativação do fator nuclear kappa presente na glia 

(ROTHEL, 2000), juntamente com a liberação de radicais livres e ativação de 

caspases (TONG, 2008). A interleucina 1 β (IL- 1β) parece ser neurotóxica apenas 

em grandes concentrações e em exposição prolongada (TONG, 2008). A IL- 1β 

parece interferir negativamente na ação neuroprotetora do BDNF (TONG, 2008). 

Em um estudo feito por Tong e colaboradores (2008), verificou se que a IL-β 

pode comprometer a sobrevivência celular interferindo no efeito neuroprotetor do 

BDNF. Constatou-se que a IL-β reduz os efeitos neuroprotetores do BDNF, afetando 

a sua expressão através das vias de sinalização PI3K/AKT e Ras/ERK. Essas vias 

são importantes para a neuroproteção em diferentes condições, principalmente 

quando há exposição a substancias tóxicas que levam a fragmentação do DNA ou 

situações resultantes de insultos isquêmicos. 

  

 

1. 2. 6  FATORES NUTRICIONAIS 

 

O sistema nervoso central não pode sintetizar e nem armazenar energia, 

portanto esta é proveniente da dieta alimentar (MOLTENI, 2004).  Uma dieta rica em 

gorduras diminui os níveis de BDNF no hipocampo, mas não no córtex cerebral 

(MOLTENI, 2004). Um estudo feito por Molteni e colaboradores (2004), avaliou se 

havia alguma interação entre o exercício físico voluntário e dieta. A atividade física 

compensou o efeito deletério da dieta rica em gordura, aumentando os níveis de 
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BDNF, sinafisina I e CREB. A sinafisina atua modulando a liberação de 

neurotransmissores, e o CREB é um ativador de fator de transcrição, ambos são 

importantes para a aprendizagem e memória (MOLTENI, 2004). O exercício físico 

voluntário também preveniu os déficits na aprendizagem espacial induzido pela dieta 

rica em gordura, conforme teste feito na plataforma aquática de Morris (MOLTENI, 

2004). 

Estudos indicam que ratos submetidos a dieta rica em gordura por dois meses 

com suplementação de vitamina E apresentaram níveis normais de BDNF, sinafisina 

I e CREB, ao contrário dos animais que não ingeriram vitamina E  (WU, 2004). Estes 

autores concluíram que, através da ingestão de vitamina E, a função cognitiva 

prejudicada pela alimentação rica em gordura pode ser restaurada. 
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2 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o AVE como uma síndrome 

clínica de déficit cerebral focal, de rápido início e com duração superior a 24 horas, 

de origem exclusivamente vascular (OMS, 2006). A maioria dos AVEs, cerca de 

87%, são classificados como isquêmicos e ocorrem devido a oclusão de vasos 

sanguíneos encefálicos, mais frequentemente da artéria cerebral média (ACM) 

(DURUNKAN, 2007). Os AVEs hemorrágicos, abrangem 13% dos casos e originam-

se após a ruptura de vasos sanguíneos (OMS, 2008). 

O AVE é terceira causa de morte em países desenvolvidos e também a maior 

causa de incapacidade (WU, 2005). De acordo com a Associação Americana do 

Coração, American Heart Association (2008), a prevalência de pessoas que 

sofreram AVE em 2005 foi de 5,8 milhões, destes, 2,3 milhões são do sexo 

masculino enquanto 3,4 milhões do sexo feminino. Dentre as pessoas que 

sobrevivem a um AVE 31% apresentam seqüelas permanentes que afetam suas 

atividades de vida diária (AVD) e sua qualidade de vida (PLOUGHMAN, 2007). Após 

sete anos de ocorrência do AVE, alguns dos indivíduos que sobrevivem necessitam 

de ajuda para o auto-cuidado. 20% precisam de ajuda para caminhar, 71% têm 

prejuízos na capacidade profissional, e 16% têm que ser institucionalizados (WHITE, 

2000). O custo indireto e direto estimados para o tratamento de AVE em 2008 é de 

65.5 bilhões de dólares nos Estados Unidos (Associação Americana do Coração, 

2008). 
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2. 1 PATOFISIOLOGIA DA ISQUEMIA  

 

A restrição do fluxo sanguíneo encefálico por trombose, embolismo ou 

hipoperfusão sistêmica pode causar AVE isquêmico (DURUNKAN, 2007). O fluxo 

sanguíneo inadequado leva a insuficiente oxigenação e transporte de glicose para 

manter a homeostase celular (WHITE, 2000). A escassez de energia desencadeará 

uma série de eventos neuroquímicos como, a excitotocicidade, a acidotoxicidade e 

desequilíbrio iônico, a despolarização da área peri-infarto, o estresse oxidativo, a 

inflamação e apoptose, culminando com a morte celular (DOYLE, 2008). Cada um 

desses processos patofisiológicos ocorre em tempos distintos, desde alguns 

minutos, até horas e também dias após a isquemia (GONZALEZ, 2006).  

O encéfalo humano corresponde a 2% do peso corporal, mas requer 20% do 

consumo total de oxigênio (EDVINSON, 2002). Estima-se que a bomba sódio-

potássio ATPase (Na+/K+ ATPase), encontrada na membrana plasmática de 

neurônios, consuma 70% da energia destinada ao encéfalo (EDVINSON, 2002). A 

bomba Na+/K+ ATPase é responsável por manter os níveis intracelulares de 

potássio elevados e os baixos níveis intracelulares de sódio para manter normal a 

propagação dos potenciais de ação (DOYLE, 2008; KRNJEVIC, 2008). Após a 

isquemia há um consumo rápido de trifosfato de adenosina (ATP), a membrana 

plasmática do neurônio se despolariza e permite o efluxo de potássio da célula, 

assim como o influxo de o sódio, gerando assim, um desequilíbrio iônico (DOYLE, 

2008; KRNJEVIC, 2008).  

Além disso, a escassez de energia após a isquemia não permite que a bomba 

cálcio ATPase (Ca++/ATPase) funcione adequadamente, aumentando o nível 

intracelular deste íon (DOYLE, 2008; KRNJEVIC, 2008). O influxo de cálcio estimula 
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a liberação de glutamato das vesículas pré-sinápticas (WHITE, 2000). A ativação 

dos receptores ionotrópicos de glutamato NMDA e ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxasole propiônico (AMPA) permitem a abertura de canais de cálcio e sódio, 

respectivamente (WHITE, 2000). Tanto a liberação de glutamato, quanto a grande 

concentração intracelular de cálcio vão levar à excitotoxicidade (WHITE, 2000). 

Outros fatores como repetidas despolarizações também podem contribuir para o 

aumento intracelular de cálcio (KNERJEVIC, 2008). 

A despolarização peri-infarto (DPI) são ondas de despolarização espontâneas 

que se propagam na área de penumbra da isquemia (DOYLE, 2008). A área de 

penumbra corresponde a uma área em que, após a isquemia focal, o tecido nervoso 

encontra-se fisiologicamente alterado, mas não em processo de morte (LO, 2008). 

Nessas áreas as DPIs parecem contribuir para a expansão da área de infarto devido 

a positiva correlação entre volume de infarto e número de DPIs (SASAKI, 2009; 

STRONG, 2007). A repetição de DPIs leva a danos no tecido nervoso (SASAKI, 

2009; STRONG, 2007) devido ao acúmulo de cálcio, ao aumento da acidez no 

tecido isquemiado e à formação de radicais livres (KRNJEVIC, 2008). O sistema 

nervoso é bastante susceptível aos danos causados pelos radicais livres, pois, 

possui baixos níveis de agentes antioxidantes ( WHITE, 2000). 

As fosfolipases C e A, ativadas durante a isquemia pela despolarização da 

membrana celular dos neurônios e pelo aumento intracelular de cálcio 

respectivamente (WANG, 2007; WHITE, 2000), vão hidrolisar a membrana 

fosfolipídica liberando ácido aracdônico livre (ADIBHATLA, 2005,2008). As 

mudanças na conformação do ácido aracdônico livre resultante da ação da 

cicloxigenase e da 5-lipoxigenase (WANG, 2007) alteram a permeabilidade e a 

fluidez da membrana plasmática dos neurônios (ADIBHATLA, 2008). O ácido 
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aracdônico é uma grande fonte de superóxido (O-
2) durante a reperfusão, e é 

responsável em grande parte pelos danos causados durante a reperfusão (WHITE, 

2000). Após a reperfusão há aumento de óxido nítrico, O-
2 e do peroxinitrito. Esses 

radicais ativam metaloproteases que degradam colágeno e lamininas na lâmina 

basal, e quebram a integridade da barreira hemato-encefálica aumentando sua 

permeabilidade, levando a edema, hemorragia e morte neuronal (LO, 2008; WANG, 

2007).  

O processo inflamatório também é desencadeado após a reperfusão. (WANG, 

2007). Espécies reativas de oxigênio desencadeiam o recrutamento e a migração de 

neutrófilos e leucócitos para os vasos cerebrais, podendo ocorrer hemorragia do 

parênquima, edema cerebral vasogênico e infiltração de neutrófilos no cérebro 

(WANG, 2007; WHITE, 2000). A inflamação é uma reação de defesa contra vários 

insultos e serve para remover agentes infecciosos e limitar seus efeitos tendo papel 

importante na isquemia do SNC (KRIZ, 2006). O processo inflamatório envolve 

diferentes tipos de células tais como: neutrófilos, linfócitos, além de citocinas e 

quimiocinas (WANG, 2007; KRIZ, 2006). A isquemia causa aumento do número de 

neutrófilos, linfócitos e monócitos circulantes (DOYLE, 2008). Os neutrófilos 

acumulam-se no tecido nervoso aproximadamente 30 minutos após processo 

isquêmico (DOYLE, 2008). Uma vez no tecido cerebral os neutrófilos vão liberar 

radicais livres e enzimas proteolíticas causando dano tecidual (WANG, 2007) 

(FIG.4). 
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FIGURA 4 – Diagrama de eventos que ocorrem com a oclusão de vasos encefálicos e 

subseqüente reperfusão. 

Fonte: Adaptado de DURUNKAN,, et al,  2007, p. 187. 

 

 

Os linfócitos também são responsáveis por causar danos em resposta à 

isquemia (WANG, 2008). O linfócito não é uma célula típica do SNC hígido, porém é 

encontrado 24 horas após a isquemia neste sistema. A migração de linfócito para o 

SNC parece ser devido também a quebra da barreira hemato-encefálica, seja pela 

movimentação livre do linfócito ou pela ligação a antígenos cerebrais resultando em 

transmigração de linfócitos ativos (DOYLE, 2008). 

Diversas citocinas e quimiocinas podem afetar a função neural e promover 

neurotoxicidade (WANG, 2007). Os níveis da interleucina 6 (IL-6) encontram-se 

aumentados em pacientes após AVE e são detectados no líquor (ou líquido cérebro-

espinhal) algumas horas após o evento isquêmico (DOYLE, 2008). Os níveis de IL- 6 



 33 

estão correlacionados com aumento da área infartada (DOYLE, 2008). Há uma 

positiva correlação entre os níveis de fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), uma 

citocina, e extensão da lesão isquêmica (KRIZ, 2006). O TNF- α também está 

relacionado a transmigração e o acúmulo de neutrófilos, a promoção de moléculas 

adesivas e a produção de proteínas que quebram a barreira hematoencefálica, 

assim como a indução de outros processos inflamatórios (DOYLE, 2008). 

A apoptose é um processo de morte celular que envolve ativação de 

mecanismos decodificados no genoma de todos eucariotas (WHITE, 2000). Pode 

ocorre em regiões de penumbra isquêmica, área em que as lesões são mais 

moderadas e ainda há preservação de ATP se o fator causal deste processo não for 

retirado (YUAN, 2000). A apoptose pode ser desencadeada por radicais livres 

provenientes do oxigênio, ligação com receptores de morte celular, danos no DNA, 

ativação de proteases e desequilíbrio iônico (DOYLE, 2008). A liberação do 

citocromo C tem papel importante na morte celular em resposta a isquemia (DOYLE, 

2008). Sua liberação é causada pelo desequilíbrio iônico ou pela formação de um 

poro na membrana mitocondrial externa, por onde o citocromo C e outras protínas 

da intermembrana podem escapar (HENGARTNER, 2000). A família de proteínas 

Bcl-2 tem papel regulador na sobreviência e morte celular (ADAMS, 2001; 

HENGARTNER, 2000; YUAN, 2000). As proteínas Bcl-2 (Bax, Bak, Bad, Bim, BId) 

são pró- apoptóticas,e promovem a formação do poro, enquanto que as (Bcl-2, Bcl-

XL, Bcl-W) são anti-apoptóticas e previnem a formação desse poro (ADAMS, 2001; 

HENGARTNER, 2000; YUAN, 2000). 

Fatores anti-apoptóticos, como Bcl-2 e Bcl-XL atuam na inibição da Bax, 

prevenindo a formação de poros e fechando canais ânion voltagem-dependentes, 

que se abertos permitem a passagem do citocromo C (ADAMS, 2001; YUAN, 2000). 
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Outros fatores de sobrevivência celular atuam para prevenir a liberação de citocromo 

C através da ativação das vias de ERK e AKT/PKB (DOYLE, 2008; WHITE, 2000).  

Alguns fatores neurotróficos são capazes de atenuar a morte celular por meio 

da ativação de vias de sinalização de transdução anti-apoptóticas (WHITE, 2000). As 

neurotrofinas regulam a apoptose neuronal através ação de proteínas cinases, como 

o fosfoinositidio-3-cinase/AKT e vias MAPK (YUAN, 2000). A sobrevivência de 

neurônios em desenvolvimento dependem da disponibilidade de fatores 

neurotróficos, pois, esses polipeptídeos atuam como sinais de sobrevivência para a 

morte celular, suprimindo a apoptose (YUAN, 2000)(FIG.5). 

 

 

FIGURA 5 – Apoptose no AVE 

    FONTE: DOYLE et al, 2008, p. 315.  
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2. 2 MODELOS EXPERIMENTAIS DE AVE 

 

Modelos animais de AVE têm sido desenvolvidos para mimetizar o AVE 

humano e servir como ferramenta para a pesquisa na área de Neurociências 

(SACCO, 2007). Grande variedade de modelos de isquemia focal foram 

desenvolvidos nas últimas décadas, e sua maioria trouxe conhecimentos acerca dos 

mecanismos patofisiológicos da isquemia (HOSSMAN, 2008). O sucesso de um 

modelo experimental depende da reprodução dos eventos neuroquímicos ou 

comportamentais ocorridos em humanos (PEREL, 2007).  

Os modelos experimentais podem reproduzir uma isquemia global e focal, 

permanentes ou transitórios (DURUNKAN, 2007; HOSSMAN, 2008). Os modelos 

mais difundidos são aqueles em que há oclusão da ACM em ratos (DURUNKAN, 

2007; HORIE, 2008; HOSSMAN, 2008; REGLODI, 2003). A sutura intraluminal da 

ACM é muito utilizada, é de fácil aplicação, pouco invasiva e pode ser utilizada tanto 

na forma de isquemia transitória quanto na forma permanente (DURUNKAN, 2007; 

HOSSMAN, 2008). Nesse modelo, introduz-se um fio intraluminal na artéria carótida 

interna, via artéria carótida externa até que haja o bloqueio do fluxo sanguíneo para 

a ACM. Esse modelo permite a reperfusão, retirando-se a sutura (WOITZIK, 2006). 

Outro modelo bastante utilizado é o de isquemia induzida por aplicação de 

endotelina 1 diretamente na ACM, ou adjacente a ela (DURUNKAN, 2007). A 

endotelina 1 age como potente vasoconstritor, diminuindo o fluxo sanguíneo, 

resultando em lesão isquêmica semelhante às reproduzidas cirurgicamente (HORIE, 

2008). É um método invasivo e permite a sua aplicação em qualquer região cerebral 

desejada, porém, a ação dose-dependente da endotelina 1 diminui o controle sobre 

a duração e freqüência da isquemia (DURUNKAN, 2007).  
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Assim como é de grande importância a reprodução de modelos experimentais 

de AVE para estudo dessa patologia (SACCO, 2007), é necessário também avaliar e 

testar as alterações ocorridas após a lesão (MODO, 2000). 

 

  

 2. 3 ANÁLISE DO DESEMPENHO DE RATOS SUBMETIDOS À 

OCLUSÃO DA ACM 

 

Existe uma grande variedade de testes utilizados para avaliar o desempenho 

funcional em animais submetidos à oclusão da ACM (REGLODI, 2003; MODO, 

2000). Esses testes são utilizados para avaliar alterações motoras e sensitivas 

(HUNTER, 2000). As avaliações realizadas a curto e longo prazo são importantes 

para prover informações complementares sobre a lesão e determinar os efeitos do 

tratamento e resultados funcionais (MODO, 2000). 

Reglodi e colaboradores (2003) examinaram o desempenho sensório-motor 

de ratos após oclusão de ACM e sua correlação com a área de infarto. Após 14 dias 

do evento isquêmico não houve recuperação do alinhamento postural ou mesmo da 

atividade espontânea. Pouca correlação entre o tamanho da área de infarto foi 

relacionada com a recuperação no distúrbio de marcha, reações de colocação, peso 

corporal diário e atividade espontânea, e mesmo assim encontrada somente em 

alguns dias. Os testes sensório-motores mais comumente usados fornecem 

informações sobre déficits funcionais. Entretanto, mesmo grandes diferenças no 

tamanho do infarto não foram refletidas nos escores neurológicos. Esses testes 

provavelmente medem apenas déficits causados pela área central de isquemia. 
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Nedelman e colaboradores (2007) também utilizaram diferentes testes 

funcionais na análise do desempenho de ratos submetidos a oclusão da ACM. 

Nestes experimentos, foi utilizado uma bateria de testes que incluía a travessia de 

barras paralelas, a observação do comportamento em campo aberto e na plataforma 

de oito braços, assim como o resultado de avaliação neurológica por itens sensório-

motores e de coordenação motora. A avaliação dos itens e exploração 

comportamental foi inversamente proporcional ao volume de infarto. Estes autores 

concluíram que as alterações neurológicas comportamentais foram detectadas de 

maneira eficiente por meio dos testes funcionais. 

Em outro estudo feito por Modo e colaboradores (2000) foram avaliados 

déficits na integração da função motora de ratos submetidos a oclusão da ACM 

através do teste de passo em falso, assim como déficits crônicos no processamento 

de informações espaciais, mensurados na plataforma aquática de Morris. As 

diferenças relatadas entre animais controle e animais submetidos a oclusão de ACM 

nessa bateria de testes indicou que este protocolo foi eficiente para avaliar os 

resultados dos tratamentos antes e depois do AVE. 

Déficits sensório-motores em camundongos isquemiados por oclusão da ACM 

foram avaliados por Hunter e colaboradores (2000). Após 24 horas de isquemia, os 

animais apresentaram déficits em tarefas sensoriais e motoras, juntamente com o 

declínio no desempenho na roda giratória e em atividades locomotoras.  

Riek-Burchardt e colaboradores (2004) estabeleceram um procedimento de 

testes comportamentais a serem utilizados na avaliação de modelo de isquemia 

focal transitória induzida por endotelina 1. Este protocolo permite a avaliação de 

prejuízos quantitativos e qualitativos na habilidade motora, e é sensível na detecção 
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de déficits crônicos. O teste de caminhada na escada faz parte deste protocolo é 

sensível a avaliação da função motora fina. 

Uma avaliação dos efeitos da neuroproteção, neurogênese e mecanismos 

compensatórios resultante de insultos isquêmicos necessitam de avaliação de 

parâmetros morfológicos e funcionais (RIEK-BURCHARDT, 2004). Todos esses 

testes são importantes para correlacionar estudos sobre a neuroplasticidade e a 

recuperação da função. 
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3  NEUROPLASTICIDADE 

 

As lesões isquêmicas agudas possuem duas áreas distintas, uma central, 

constituída por neurônios que sofreram necrose e outra área periférica, denominada 

área de penumbra isquêmica (HOSSMAN, 2008; ROSSINI, 2003). Nesta região, os 

neurônios encontram-se funcionalmente prejudicados devido a condições deficitárias 

de fluxo sanguíneo das arteríolas, capilares e vasos colaterais (ROSSINI, 2003). A 

área de penumbra contribui significativamente para os déficits neurológicos iniciais 

(ROSSINI, 2003). Caso o fluxo sanguíneo não seja restaurado, os neurônios da área 

de penumbra só sobrevivem por um curto período de tempo, podendo ocorrer 

necrose e estabilização dos déficits clínicos (FILIPPO, 2008; ROSSINI, 2003). A 

restauração do fluxo sanguíneo vai impedir que essa área de penumbra se torne 

uma área de lesão focal, aumentando assim os déficits neurológicos após o AVE.   

A recuperação funcional após AVE envolve pelo menos dois processos: 

resolução do dano tecidual agudo, e compensação comportamental (CARMICHAEL, 

2003). O reparo do dano tecidual, incluindo resolução do edema celular, de micro e 

macro hemorragias e controle da inflamação estão associados aos períodos iniciais 

de lesão (CARMICHAEL, 2003; ROSSINI, 2003). 

Algumas semanas ou meses após a lesão, os pacientes adotam estratégias 

para compensar a fraqueza muscular, a alteração de fala e a perda de sensibilidade, 

denominadas compensações comportamentais (CARMICHAEL, 2003). Essas 

compensações tardias permitirão que os pacientes realizem determinadas funções 

ou AVD, porém, com padrões diferentes de aprendizado daqueles vistos 

previamente à lesão (CARMICHAEL, 2003), pois o AVE gera profundas mudanças 

no padrão de ativação de circuitos corticais (YEN, 2008). 
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A neuroplasticidade após AVE inclui alterações na estrutura e fisiologia dos 

circuitos corticais (CARMICHAEL, 2003). Acredita-se que o fenômeno da 

plasticidade neural contribui para a recuperação parcial da função que normalmente 

ocorre no período pós-isquêmico e que a reabilitação física pode melhorar ainda 

mais a recuperação funcional (CENTOZE, 2007). Entretanto um estudo feito por 

Allred e colaboradores (2008) relatou que animais que treinavam o alcance com o 

lado sadio do corpo, tiveram prejuízos na recuperação funcional do lado lesionado. 

Isso é relacionado a uma ativação diminuída no córtex que foi lesionado. O treino da 

pata não afetada promoveu uma neuroplasticidade com resultados funcionais mal 

adaptados (ALLRED, 2008), ou seja, uma forma negativa de plasticidade. Tais 

compensações podem contribuir para o aprendizado do não-uso do lado do corpo 

afetado (TAUB, 2006). 

 A plasticidade neural fisiológica pode ser atribuída, em grande parte, à 

potenciação de longo prazo (LTP), que é um aumento de longa duração da força 

sináptica induzida em várias áreas cerebrais (GÓMEZ-PALACIO, 2008). É um grupo 

de processos com diversas características eletrofisiológicas e bioquímicas (GÒMEZ-

PALACIO, 2008), relacionados a mecanismos de consolidação da memória e 

aprendizagem (GÒMEZ-PALACIO, 2008; FILLIPO, 2008). Pode ser induzida pela 

ativação sináptica dos receptores NMDA durante a despolarização pós-sináptica ou 

pela estimulação tetânica de alta freqüência (MALENKA, 2004). Muitos mecanismos 

envolvidos na indução e manutenção da LTP são os mesmos ativados durante 

eventos de isquemia e excitotoxicidade do tecido neuronal, sugerindo uma ligação 

entre plasticidade fisiológica e patológica (FILIPPO, 2008; CALABRESI, 2003).  

A LTP fisiológica (atividade-dependente ou tetânica) e a LTP induzida por 

isquemia (i-LTP) compartilham processos moleculares similares. Episódios de 
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privação de energia são capazes de induzir LTP através da ativação do receptor 

glutamatérgico NMDA no hipocampo (MALENKA, 2004; CARMICHAEL, 2003). A i-

LTP é dependente do aumento intracelular de cálcio, assim como ocorre durante a 

LTP fisiológica (CALABRESI, 2003; MALENKA, 2004).  

Após a privação de oxigênio e glicose, neurônios falham em gerar ATP 

suficiente, conseqüentemente os gradientes iônicos são perdidos, e o bloqueio 

voltagem-dependente feito pelo magnésio no receptor de NMDA é removido 

(FILIPPO, 2008). O aumento da liberação de glutamato promove ativação dos 

receptores ionotrópicos de NMDA levando à excessiva entrada de cálcio (FILIPPO, 

2008; MALENKA, 204). O cálcio liga-se à calmodulina para ativar a CAMKII e 

CAMKIV. A CAMKII, por sua vez, fosforila os receptores AMPA, aumentando seu 

sinal de condutância e, conseqüentemente, influencia o transporte de mais 

receptores para a membrana plasmática (FILIPPO, 2008; MALENKA, 2004). A 

CAMKIV ativa a CREB, levando a ativação de fator de transcrição. O influxo de 

cálcio é também crucial para a ativação da via Ras-Raf-ERK, resultando na 

fosforilação da ERK, que, por sua vez, leva à ativação da CREB (FILIPPO, 

2008)(FIG.6). Contudo não há consenso se os efeitos da i-LPT são benéficos ou 

maléficos. É possível que os efeitos finais dessa forma de neuroplasticidade sejam o 

de permitir a reorganização da representação de mapas corticais e seu conseqüente 

retorno funcional após o AVE (CALABRESI, 2003). 
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Estudos recentes indicam que a i-LTP pode representar o processo tardio de 

morte neuronal programada ou apoptose ocorrido na área de penumbra de um 

infarto isquêmico se o fluxo sanguíneo não for restabelecido (FILIPPO, 2008). A i-

LTP e a morte celular apoptótica compartilham mecanismos comuns, pois ambos 

envolvem a ativação de receptores AMPA, NMDA e receptores metabotrópicos de 

glutamato, assim como as vias da PKC e MAPK/ERK (FILIPPO, 2008). Dessa forma, 

Centoze (2007) e Filippo (2008) relataram que o bloqueio farmacológico da i-LTP na 

área de penumbra previne o aumento da área de infarto mensurado de 24 horas a 

uma semana após a oclusão da ACM. 

Evidências sugerem que o aumento da excitabilidade neuronal quando 

ocorrida na área de penumbra é importante para a recuperação funcional e está 

associado à melhora progressiva dos déficits neurológicos (CENTOZE, 2007). A 

Figura 6- Processos moleculares envolvidos na LTP e i-LTP 
      Fonte: FILIPPO et al, 2008, p.355-356. 
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habilidade da isquemia em promover plasticidade neuronal pode explicar a 

recuperação dos déficits neurológicos vistos em pacientes após o AVE (NUDO, 

2007). Alguns eventos bioquímicos podem facilitar o processo de recuperação, tais 

como a perda de inibição GABAérgica perilesional e o aumento da sensibilidade do 

receptor glutamatérgico (CALABRESI, 2003; NUDO, 2007). Esses eventos foram 

observados após o evento isquêmico e podem contribuir para a neuroplasticidade 

reparadora, diminuindo o limiar de indução da i-LTP (CALABRESI, 2003; NUDO, 

2007). Fisiologicamente, conexões corticais após a isquemia tornam-se 

hiperexcitáveis e mais susceptíveis à indução da LTP (CARMICHAEL, 2003; NUDO, 

2007). 

A plasticidade de mapas corticais é um evento fisiológico que pode ocorrer na 

vida adulta e ser observado após o AVE (FILLIPO, 2008; YEN, 2008). A 

reorganização dos mapas corticais motores após AVE e durante o processo de 

recuperação motora envolve o recrutamento de áreas motoras adjacentes e 

contralaterais a incorporação de porções somatosensoriais para a função motora 

(CARMICHAEL, 2003). 

A i-LTP pode influenciar a reorganização neuronal e gerar nova 

representação de mapas corticais através de recentes conexões funcionais entre 

neurônios que não interagiam, ou desconectando neurônios associados previamente 

(FILIPPO, 2008). Grupos de neurônios que estão anatomicamente conectados ao 

sítio de lesão isquêmica adotam as funções da área lesada, através do brotamento 

axonal (CARMICHAEL, 2003; NUDO, 2007; ROSSINI, 2003). A recuperação do 

dano parcial pode ser mediada pela adaptação de sinapses existentes, entretanto a 

recuperação após lesão completa necessita de ativação de outros sistemas 
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relacionados que podem assumir a função dos a circuitos lesionados (ROSSINI, 

2003). 

A isquemia pode induzir brotamentos axonais através da reativação de 

atividades sinápticas, permitindo que projeções corticais respondam à liberação de 

fatores de crescimento e ao estabelecimento de novos contatos entre neurônios 

(CARMICHAEL, 2003).  Algumas terapias reabilitadoras, como o suporte de peso 

parcial na esteira, podem induzir neuroplasticidade (YEN, 2008), promovendo uma 

melhora funcional do paciente após o AVE. 
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4 IMPLICAÇÕES PARA A REABILITAÇÃO 

 

Uma das áreas de interesse na pesquisa sobre o AVE é o entendimento 

sobre como a plasticidade neural influencia a recuperação neurológica e seus 

subseqüentes impactos na reabilitação clínica (CARMICHAEL, 2008; TEASELL, 

2003). Várias hipóteses têm sido elaboradas para explicar a recuperação funcional 

após AVE (CRAMER, 2008; TEASELL, 2003). Infelizmente, muitos pacientes, após 

AVE, apresentam déficits residuais que afetam a produtividade e a qualidade de vida 

(PLOUGHMAN, 2005). A inatividade física e a ausência de condicionamento 

aceleram o declínio da função neuromuscular, aumentam os riscos de doenças 

cardiovasculares e geram incapacidade funcional (LUFT, 2008). 

Estudos têm dado grande ênfase a métodos que intensificam a reabilitação, 

como a utilização do suporte parcial de peso durante a locomoção na esteira 

(MCAIN, 2008; PLOUGHMAN, 2005; YEN, 2008). Os efeitos positivos do 

treinamento na esteira, em combinação com o suporte de peso, têm sido 

demonstrados em pacientes após AVE e que se encontravam em diferentes estágios 

de recuperação (YEN, 2008). O treinamento na esteira com suporte de peso pode 

ser um método efetivo para a melhora da qualidade da marcha, velocidade e força 

muscular (McCAIN, 2008). A utilização do suporte de peso na esteira permite que 

pessoas que não podem andar seguramente no solo sejam treinadas em segurança, 

possibilitando sua antecipada inclusão em atividades locomotoras (BARBEAU, 2003; 

NORMAN, 1995). Tem sido demonstrado que a recuperação precoce da marcha 

após AVE é associada a uma futura marcha independente (FRIEDMAN, 1990). 

Apesar desses benefícios, durante as sessões de reabilitação pouco tempo é 

despendido em atividades que elevam a freqüência cardíaca e tenham efeito de 
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treinamento (PLOUGHMAN, 2008). Deve-se levar em consideração que o custo 

metabólico de deambular é significativamente mais alto em pessoas após AVE da 

artéria cerebral média quando comparados a indivíduos hígidos (McCAIN, 2008). 

Natarajan et al. (2008) estudaram as práticas clínicas realizadas por fisioterapeutas 

e terapeutas ocupacionais na reabilitação após AVE por meio de um questionário 

relacionado ao cuidado dos pacientes que sofreram AVE. A proposta de tratamento 

de preferência foram os métodos Bobath e Brunnstron, utilizados por 93% dos 

fisioterapeutas. Alguns tratamentos mais recentes e mais eficazes, como a terapia 

do uso forçado eram utilizados apenas pela minoria dos profissionais (NATARAJAN, 

2008). A incerteza de alguns terapeutas em responder a questões de relevância 

clínica revela que mais estudos têm de ser feitos para validar os tratamentos 

utilizados na prática clínica e que os profissionais devem manter contato freqüente 

com a literatura científica disponível, para basear suas práticas em evidências 

científicas (NATARAJAN, 2008). 

Para o estabelecimento do início da reabilitação após AVE, é necessário 

observar que a implementação da atividade física durante fases iniciais, 

caracterizadas pelo comprometimento energético, pode acelerar a disfunção celular 

(PLOUGHMAN, 2005). Em modelo animal de lesão cerebral traumática, exercícios 

iniciados prematuramente bloquearam os efeitos do BDNF e pioraram a recuperação 

da função cognitiva (PLOUGHMAN, 2005). Exercícios iniciados 14 dias após lesão 

cerebral traumática, entretanto, aumentaram os níveis de BDNF e também a função 

cognitiva (VAYNMAN, 2005). É importante que o início da prática de exercício de 

resistência se inicie pelo menos 14 dias após o evento isquêmico para que haja 

efeitos benéficos na recuperação funcional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exercício físico é uma prática simples e amplamente difundida. Evidências 

apontam para os benefícios do exercício físico de resistência, tanto na forma de 

prevenção quanto para o tratamento de pacientes após o AVE. Esses benefícios 

parecem ser mediados por fatores neurotróficos como o BDNF. O aumento na sua 

expressão após a atividade física atua na plasticidade sináptica, reorganizando os 

mapas corticais e conseqüentemente potencializando a melhora da função. Apesar 

de grandes evidências para o tratamento pós AVE com exercícios de resistência, 

pouco tempo é destinado à aplicação de atividades aeróbicas nas sessões de 

reabilitação física. Isso pode ser devido a dificuldades de iniciar uma atividade 

aeróbica precocemente, por falta de estrutura física e equipamentos para auxiliar o 

tratamento, pela própria limitação física do paciente ou pelo desconhecimento de 

evidências apresentadas na literatura científica. O suporte de peso na esteira é um 

meio eficiente de colocar os pacientes para deambular de uma maneira segura e 

mais precoce, permitindo que ele comece o treino na esteira mesmo antes de ser 

capaz de deambular sozinho no solo. Entretanto mais estudos devem ser realizados 

para o entendimento de possíveis mecanismos moleculares pelos quais o processo 

de reabilitação têm impacto positivo na neuroplasticidade e na conseqüente melhora 

funcional dos pacientes que sofreram AVE. 
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