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O traumatismo cranioencefálico (TCE) constitui um problema de saúde pública, sendo 

considerada uma das principais causas de morte entre crianças e jovens adultos em países 

desenvolvidos. O TCE pode ser definido como uma agressão mecânica externa ao encéfalo, que 

pode produzir um estado alterado de consciência levando ao comprometimento das habilidades 

cognitivas e/ou motoras. Neste contexto, o processo inflamatório tem papel importante do 

desenvolvimento e na exacerbação do dano secundário após o TCE, mediando, através da 

liberação de citocinas, o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE), a 

formação de edema e promovendo o aumento da migração de leucócitos após o TCE. Sabe-se que 

o exercício físico oferece proteção sobre varias doenças e insultos do Sistema Nervoso Central 

(SNC). No entanto, poucos são os estudos que mostram os efeitos profiláticos da prática regular de 

exercício físico diante dos danos decorrentes do TCE. Portanto, o objetivo desta dissertação foi 

verificar se o exercício físico protege da resposta inflamatória aguda e do comprometimento motor 

induzido pelo TCE em ratos. Para isso, os animais realizaram exercício físico durante quatro 

semanas e posteriormente foram submetidos ao TCE pelo modelo de lesão por percussão de fluido 

(LPF). Vinte e quatro horas após o TCE os resultados obtidos mostraram que houve um 

comprometimento da função motora, seguido do aumento na permeabilidade da BHE e  da 

inflamação cerebral, caracterizada pelo elevação nos níveis de interleucina-1β (IL -1β) , do fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) e pela diminuição nos níveis de interleucina-10 (IL-10). Além disso, 

houve um o aumento na atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) e uma inibição na atividade da 

enzima Na
+
,K

+
-ATPase após o TCE sugerindo que a abertura da BHE, seguida pela infiltração de 

neutrófilos e inflamação cerebral podem contribuir para a falência dos alvos seletivos. Os resultados 

também demonstraram que o exercício físico prévio protegeu  do comprometimento motor e do 

aumento na permeabilidade da BHE, bem como  aumentou dos níveis de IL-10 e protegeu do  

aumento dos níveis cerebrais de IL-1β e TNF-α, indzidos pela lesão por percussão de fluido (LPF). 

Este protocolo de exercício também protegeu do aumento da atividade da MPO e da inibição da 

enzima  Na
+
,K

+
-ATPase após o TCE. Esta proteção correlacionada com a diminuição da atividade 

da MPO, sugere que uma modificação no perfil inflamatório cerebral, provocada pelo exercício 

físico,  pode estar reduzindo a lesão inicial e limitando o dano secundária após o TCE.  

 

 Palavras chave: Traumatismo cranioencefálico; barreira hematoencefálica; inflamação; dano motor; 

exercício físico; Na
+
,K

+
-ATPase.
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Traumatic brain injury (TBI) is a public health problem, and is considered a leading cause of 

death among children and young adults in industrialized countries. TBI can be defined as a 

mechanical external aggression to the brain, which may produce an altered state of consciousness 

leading the cognitive and / or motor impairment. In this context, the inflammatory process plays an 

important role in the development and exacerbation of secondary damage after TBI, mediating, 

through the release of cytokines, increased permeability of the blood brain barrier (BBB), edema 

formation and promoting the accumulation of leukocytes after TBI. Exercise provides protection on a 

variety of diseases and insults of the Central Nervous System (CNS). However, there are few studies 

showing the prophylactic effects of regular exercise on the damage caused by TBI. Therefore, the 

aim of this study was to investigate whether physical exercise protects against acute inflammatory 

response and motor impairment induced by TBI in rats. For this, the animals performed exercise for 

four weeks and then underwent the model of TBI by fluid percussion injury (FPI). Twenty-four hours 

after TBI the results showed that there was an impairment of motor function, followed by increased 

permeability of the BBB and brain inflammation characterized by increased levels of interleukin-1β 

(IL-1β ) of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and by decreasing levels of interleukin-10 (IL-10). 

Furthermore, increased myeloperoxidase (MPO) and inhibition of enzyme activity Na
+
,K

+
-ATPase 

after TBI suggests that the opening of the BBB, followed by infiltration of neutrophils and brain 

inflammation may contribute to failure of selected targets leading to damage side. The results also 

demonstrated that physical exercise protected against motor impairment, BBB permeability and also 

protect against an increase in brain levels of IL-1β and TNF-α and decrease levels of IL-10 induced 

by fluid percussion injury (FPI) . This exercise protocol also protected the increase of MPO activity 

and inhibition of Na
+
,K

+
-ATPase after TBI. This protection correlated with decreased MPO activity, 

suggesting that a change in cerebral inflammatory profile, caused by physical exercise, may be 

reducing the initial injury and limiting secondary damage after TBI. 

 

Key words: Traumatic brain injury; blood brain barrier inflammation; motor impairment; physical 

exercise; Na
+
,K

+
-ATPase.
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Apresentação 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

No item INTRODUÇÃO está descrita uma breve revisão sobre os temas 

abordados nesta dissertação.  

Os resultados que fazem parte desta dissertação estão sob a forma de 

artigo, o qual se encontra no item ARTIGO CIENTÍFICO. As seções Materiais e 

Métodos, Resultados, Discussão e Referências Bibliográficas encontram-se no 

próprio artigo e representam a íntegra deste trabalho.  

 Os itens DISCUSSÃO e CONCLUSÕES, encontrados no final desta 

dissertação, apresentam interpretações e comentários gerais sobre o artigo 

científico contido neste trabalho. 

O item REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS refere-se somente as 

citações que aparecem nos itens INTRODUÇAO E DISCUSSÃO desta 

dissertação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO 

 

 

1.1.1. Definição e Dados Epidemiológicos 

 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) constitui um problema de saúde 

pública que afeta mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo (ZITNAY, 

2005), sendo considerada uma das principais causas de morte entre crianças e 

jovens adultos em países industrializados (BAKER et al., 2008). Por definição, 

o TCE é uma agressão ao cérebro causada por uma força física externa, que 

pode produzir um estado alterado de consciência, que resulta em 

comprometimento das habilidades cognitivas ou físicas, podendo causar 

distúrbios neurológicos temporários ou permanentes (SMITH, S. L. et al., 

1994). 

O TCE é uma epidemia silenciosa que afeta profundamente as pessoas 

que o sofrem, seus familiares, e toda a sociedade. Além disso, o TCE contribui 

para a morte precoce e é alto o índice de incapacidade para aqueles que dele 

sobrevivem (MAAS; STOCCHETTI; BULLOCK, 2008). Os pacientes que 

sobrevivem a este evento podem apresentar deficiências e incapacidades que 

irão interferir na capacidade destes indivíduos em desempenhar suas funções 

diárias, laborais e prejudicando, desta maneira, sua participação ativa na 

sociedade (SILVER et al., 2005; ATKINS et al., 2009). 

 Nos Estados Unidos (EUA), o TCE é uma das principais causas de 

morte por lesão, e indivíduos de todas as idades, raças/etnias, e de todos os 

níveis socioeconômicos podem ser afetadas (CORONADO et al., 2011). 

Segundo dados do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (Centers for 

Disease Control and Prevention - CDC), durante 2002 e 2006, cerca de 1,7 

milhões de pessoas nos EUA sofreram TCE. Destes indivíduos, 

aproximadamente 52 mil morreram, 275 mil foram hospitalizadas, e cerca de 
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1,4 milhões foram tratados e liberados por um serviço de emergência (FAUL et 

al., 2007).  

Diante disso, estudos epidemiológicos são de extrema importância, pois 

possibilitam não só o entendimento da magnitude desse evento que é o TCE, 

bem como visam identificar os principais grupos e situações de risco e as suas 

consequências para os indivíduos que o sofrem. Nesse contexto, um estudo 

mostrou que nos EUA as principais causas do TCE são: as quedas (35%), 

seguidas dos acidentes automobilísticos (17%), dos acidentes de trabalho ou 

em decorrência da prática de esportes (16,5%), dos assaltos (10%) e de outras 

causas desconhecidas (21%) (Faul et al., 2010). Os dados epidemiológicos 

ainda mostram que, nesta mesma população, os indivíduos na faixa etária de 

15 a 24 anos e os indivíduos mais velhos, acima de 64 anos, são considerados 

a população com maior risco de sofrer um TCE, sendo este tipo de lesão 

cerebral muito mais frequente entre os homens do que entre as mulheres, com 

uma incidência de 1,6 a 2,8 vezes maiores para os homens (SILVER et al., 

2005).  

Alguns estudos também fazem estimativas sobre o custo do TCE. Neste 

sentido, Max e colaboradores (1990) realizaram os primeiros levantamentos 

sobre valores gastos com TCE nos EUA e, interessantemente, mostraram que 

os valores despendidos com o TCE leve e grave por paciente em 1985 foram 

muito próximos (MAX; RICE; MACKENZIE, 1990). Em 2006, outro estudo 

revelou que o custo total dos norte americanos, no ano de 2000, com pessoas 

vítimas de lesões encefálicas foi cerca de $406 bilhões; sendo deste total, $80 

bilhões gastos com tratamento médico e $326 bilhões referentes à perda da 

produtividade desses indivíduos (CORSO et al., 2006).  

No Brasil, estudos epidemiológicos acerca do TCE são um pouco 

escassos, além de serem segmentados por regiões muito específicas e por 

apresentarem muitas diferenças metodológicas. No entanto, de acordo com 

levantamentos, estima-se que, no Brasi, 74% dos TCEs ocorram devido a 

acidentes de trânsito (OLIVEIRA et al., 2012). Ainda, no Brasil, as maiores 

vítimas de TCE são adultos jovens, com idade média de 34 anos, acarretando 

assim, importante morbidade para os sobreviventes (DE OLIVEIRA THAIS et 

al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012). Porém, mais dados sobre este tipo de lesão 

encefálica são necessários para que se possa avaliar e planejar estratégias de 
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prevenção e intervenção que sejam mais efetivas (CORONADO et al., 2012). 

Desse modo, é importante compreender a maneira pela qual as informações 

são obtidas nestes estudos, para que os resultados possam ser comparados e 

para que estes dados se tornem mais fidedignos à realidade do TCE (SILVER 

et al., 2005). 

 

 

1.1.2. Classificações do TCE 

 

 

Para melhor compreensão, o TCE pode ser classificado de acordo com 

a gravidade da lesão, como traumatismo leve, moderado ou grave; de acordo 

com a progressão da lesão, como dano primário e dano secundário; de acordo 

com o tipo de impacto, como lesão por contato ou lesão por força de 

aceleração/desaceleração; ou quanto à distribuição da lesão, como focal ou 

difuso (SILVER et al., 2005).  

 

 

1.1.2.1. De acordo com a Gravidade da Lesão 

 

 

No principio, consideravam-se muito as características clinicas para 

determinar e estratificar o TCE quanto a sua gravidade como leve, moderada 

ou grave. Eram levadas em consideração a presença e o tipo de ferimento, ou 

seja, a ocorrência ou não de fratura de crânio, de contusão cerebral e\ou de 

hematomas cerebrais, além de ser considerado também nesta avaliação, o 

tempo de inconsciência e de amnésia pós-traumática (ANNEGERS et al., 

1980). No entanto, ao longo dos anos, alguns autores propuseram que tanto a 

perda de consciência como a amnésia não devem ser consideradas como bons 

parâmetros para classificar a gravidade do trauma, visto que, nem sempre 

estão associados às lesões encefálicas (FREY, 2003).  

Por isso, tem sido proposto o uso de outros métodos, como a utilização 

de exames de imagem para diagnóstico na identificação da gravidade da lesão 

encefálica do TCE, juntamente com técnicas de avaliações mais rápidas e que 
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não necessitem de muitos recursos, mas que sejam fidedignas e consigam 

mostrar a severidade da lesão (MAAS; STOCCHETTI; BULLOCK, 2008). 

Clinicamente, é de extrema importância que se consiga estimar, de forma 

rápida, a extensão e a severidade da lesão do TCE, para que sejam realizados 

os procedimentos e condutas adequados aos pacientes no momento inicial da 

chegada ao serviço de atendimento. Neste contexto, atualmente, a Escala de 

Coma de Glasgow (ECGw; Tabela 1) tem sido largamente aceita e utilizada na 

clínica, como triagem para avaliação da gravidade inicial da lesão do TCE no 

momento da admissão do paciente ao atendimento médico (SAATMAN et al., 

2008).  

 

Escala de Coma de Glasgow 

Melhor resposta visual (O) Espontânea 

 

4 

 

ao falar 3 

 

ao sentir dor 2 

 

olhos sempre fechados 1 

 

Melhor resposta motora (M) Obedecer 6 

 

Localizar 5 

 

reflexo de retirarada 4 

 

flexão anormal 3 

 

resposta extensora 2 

 

sem resposta motora 1 

 

Melhor resposta verbal (V) Orientada 5 

 

conversa confusa 4 

 

palavras inapropriadas 3 

 

sons incompreensíveis 2 

 

sem resposta verbal 1 

Escore de coma= (O+M+V)     

 

Tabela 1- Escala de Coma de Glasgow. Escala amplamente utilizada para avaliar a 

gravidade inicial do TCE (Adaptada de SILVER et al.,2005) 

 

 

Esta escala foi proposta por (TEASDALE; JENNETT, 1974) Teasdale e 

Jennett (1974) como forma de avaliar a duração e a profundidade das 
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alterações de consciência e do coma, levando em consideração três 

manifestações comportamentais, que são: resposta motora, resposta verbal e 

resposta de abertura ocular (TEASDALE; JENNETT, 1974). O responsável pelo 

atendimento inicial do paciente realiza a avaliação da gravidade do TCE 

atribuindo escores a cada um dos quesitos considerados na ECGw e, assim, o 

TCE é classificado como leve (quando este escore varia entre 13 e 15), 

moderado (quando varia de 9 a 12) e grave (quando o escore fica abaixo de 9) 

(SAATMAN et al., 2008). 

Embora a ECGw seja amplamente utilizada e apresente informações 

consistentes para determinação inicial da gravidade do TCE, esta apresenta 

algumas limitações na sua utilização com determinados pacientes. Em alguns 

casos, ela acaba sendo difícil de ser aplicada, como em avaliações de 

crianças, pacientes com edema facial em decorrência do trauma, pacientes sob 

a influência de álcool ou de outras substâncias, e de pacientes incapazes de 

responder ao componente verbal por causa de diferenças de linguagem 

(SILVER et al., 2005; MAAS; ROOZENBEEK; MANLEY, 2010). Porém, mesmo 

apresentando certas limitações e restrições, a ECGw ainda é uma das 

ferramentas mais utilizadas para mensurar inicialmente a gravidade da lesão 

cerebral (SILVER et al., 2005). 

 

 

1.1.2.2. De acordo com a Progressão da Lesão 

 

 

Inicialmente, a determinação da gravidade das lesões do TCE baseava-

se muito em dados clínicos. Portanto, se o paciente estivesse consciente e 

conseguisse se comunicar facilmente após o trauma acreditava-se que a lesão 

havia sido leve (SILVER et al., 2005). No entanto, em 1975, Reilly e 

colaboradores relataram que alguns pacientes, vítimas de TCE, tinham ótima 

capacidade de se comunicar após a lesão, mas alguns destes apresentavam 

complicações e, alguns dias após o trauma, vinham a óbito (REILLY et al., 

1975).  

Estas observações de casos onde os pacientes falavam inicialmente 

após o TCE e dias após apresentavam um agravamento do quadro da lesão e 
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muitas vezes vinham a óbito, mostrou evidências de que, embora a estrutura 

inicial danificada fosse pequena, essa lesão havia iniciado uma sequência 

progressiva de eventos que levaram estes pacientes a morte ou a incapacidade 

permanente. A partir de então, as lesões decorrentes do TCE passaram a ser 

classificadas como dano primário e dano secundário. O dano primário é 

entendido como o resultado das forças mecânicas que atuam para provocar o 

ferimento encefálico; já o dano secundário, abrange todas as alterações 

biomoleculares e fisiológicas que acontecem em consequência ao dano 

primário, podendo se desenvolver de forma prolongada e progressiva (RAY; 

DIXON; BANIK, 2002; SILVER et al., 2005). 

 

 

1.1.2.3. De acordo com o Tipo de Impacto 

 

 

O entendimento dos mecanismos que podem gerar a lesão encefálica do 

TCE é importante para compreender de que maneira determinadas forças 

podem desencadear diferentes tipos de lesões. As circunstâncias nas quais um 

evento de TCE pode ocorrer são diversas e complexas e, portanto, a 

compreensão dos mecanismos que podem desencadear este tipo de lesão 

torna-se relevante. Neste sentido, foram determinados dois mecanismos 

principais de lesão cerebral que são: dano por contato e dano por 

aceleração/desaceleração (NORTJE; MENON, 2004; SILVER et al., 2005). 

O dano por contato compreende as lesões que ocorrem em condições 

nas quais a cabeça é atingida por um objeto ou ainda, quando há contato entre 

o encéfalo e o crânio, gerando normalmente lesões mais localizadas. Por outro 

lado, o dano por aceleração/desaceleração ocorre quando há ação de forças 

externas resultando no movimento irrestrito da cabeça, fazendo com que o 

cérebro movimente-se dentro do crânio chocando-se contra o mesmo, e 

levando a geração de uma força de cisalhamento e compressão, que resulta 

geralmente em hematomas subdurais e em danos aos axônios (SILVER et al., 

2005; SAATMAN et al., 2008).  
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1.1.2.4. De acordo com a Distribuição da Lesão 

 

 

A lesão encefálica do TCE, com base no diagnóstico clínico e radiológico 

também pode ser classificada por sua distribuição de duas maneiras, como 

dano focal ou como dano difuso (GRAHAM et al., 1995). O dano focal é 

caracterizado por lesões que se restringem a uma única porção do encéfalo e 

resultam mais frequentemente de traumas causados por contato. Ainda, de 

acordo com Gennarelli & Graham (2005), as injúrias focais incluem hematomas 

epidurais e subdurais, contusões, lacerações e fraturas do crânio 

(GENNARELLI; GRAHAM, 1998).   

Por outro lado, o dano difuso compreende as lesões que se distribuem 

de forma mais generalizada pelo encéfalo, sendo considerados danos 

multifocais, e tendo freqüentemente como principal consequência o dano 

axonal difuso (DAD). Este tipo de lesão é geralmente causado por mecanismos 

traumáticos por aceleração/desaceleração (SILVER et al., 2005). 

 

1.1.3. Trauma Axonal Difuso (TAD) 

 

 

1.1.4. Trauma Axonal Difuso (TAD) 

 

 

O trauma axonal difuso (TAD) compreende o conjunto de patologias 

axonais causadas pelo trauma que levam ao rompimento dos axônios. O TAD 

pode ser causado por um dano, focal ou difuso, ao encéfalo e não é limitado ao 

momento do impacto, podendo prolongar-se por um determinado período a 

partir lesão inicial (MAXWELL et al., 2003). Além disso, diferente do que se 

acreditava anteriormente, este tipo de dano não é uma característica exclusiva 

do trauma grave, sendo também observado desde o trauma leve ao trauma 

grave (BLUMBERGS et al., 1995). Dentre as principais alterações axonais 

provocadas pelo TAD podemos citar o edema axolemal, as alterações e o 

bloqueio do transporte axonal, a alterações no citoesqueleto consistindo na 
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compactação do neurofilamentos e a perda da rede de microtúbulos 

(OKONKWO; POVLISHOCK, 1999).  

Ao longo dos anos, algumas teorias sobre os mecanismos pelos quais o 

trauma inicia o processo de degeneração axonal vêm sendo propostas. Uma 

das teorias sugere que o estiramento físico no momento da lesão resulta em 

dano ao axolema, provocando alterações na estrutura e na permeabilidade da 

membrana, fazendo com que os axônios percam a capacidade de manter a 

homeostase iônica que resulta em mudanças nas concentrações de íons como 

cálcio, potássio, sódio e cloreto dentro do axoplasma (PETTUS et al., 1994; 

SILVER et al., 2005). Em certas fibras, estas alterações na homeostase iônica 

podem ativar determinadas proteases que por sua vez, desnaturam o 

citoesqueleto dos axônios (GENNARELLI, 1996). No entanto, esta hipótese 

não foi totalmente aceita (SMITH, D. H. et al., 1999) surgindo em seguida, uma 

segunda teoria para o TAD, a qual sugere que o TCE pode mecanicamente ou 

funcionalmente, danificar os neurofilamentos, prejudicando e interrompendo o 

transporte axoplasmatico (STONE; SINGLETON; POVLISHOCK, 2000). 

Alguns achados experimentais demonstraram que o TAD induz ao 

aparecimento de uma série de alterações histológicas, as quais dependem do 

tempo de sobrevivência do paciente após o trauma, o que permite melhor 

identificar a progressão da lesão. Nos indivíduos que sobrevivem por pouco 

tempo, as lesões aprecem de forma hemorrágica, mas com o tempo resultam 

no encolhimento dos axônios com a posterior formação de cicatrizes císticas. 

Por outro lado, em pacientes que sobrevivem por um período maior, o edema 

axonal é facilmente verificado em colorações por prata, hematoxilina e eosina 

(H&E) e através de métodos imunohistoquímicos (SHERIFF et al., 1994). No 

entanto, estes estudos histológicos só podem ser realizados após a morte do 

paciente. Por isso, atualmente, exames de imagem estão sendo muito 

utilizados com o objetivo de fornecer melhores diagnósticos sobre a lesão 

gerada pelo TAD (PINEDA et al., 2007). 

 

 

1.1.5. Fisiopatologia do TCE 
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1.1.5.1. Dano Primário 

 

O TCE é decorrente da ação de forças mecânicas externas que agem 

gerando um impacto ao crânio e, consequentemente este impacto pode 

provocar lesões à estrutura cerebral. Neste sentido, o dano primário 

compreende estas lesões que ocorrem imediatamente ao impacto (RAY; 

DIXON; BANIK, 2002; STIVER; MANLEY, 2008). Este impacto causa lesões a 

partir de dois mecanismos, que são: lesão por contato e lesão por forças 

inerciais.  

Estes dois tipos de lesão podem levar a padrões distintos de ferimentos 

caracterizados por dano focal e por dano difuso. Assim, lesões por contato 

causam primariamente ferimentos como fratura de crânio, hematoma epidural e 

subdural, além de ferimentos ao escalpo. Por outro lado, forças inerciais levam 

a hematomas intracerebrais e subdurais, além de dano axonal difuso 

(GRAHAM et al., 1995). 

 

 

1.1.5.2. Dano Secundário 

 

 

Em consequência ao dano primário, ocorre uma série de alterações 

progressivas em nível molecular, que compreendem o dano secundário 

(SILVER et al., 2005). Esses eventos moleculares que se iniciam no momento 

do impacto podem desenvolver-se durante horas, meses ou anos. O dano 

secundário, normalmente inclui o edema cerebral, o aumento da pressão 

intracraniana, dano cerebral hipóxico e ou isquêmico, excitotoxicidade, estresse 

oxidativo, resposta inflamatória, apoptose e disfunção metabólica (VINK et al., 

2003; WERNER; ENGELHARD, 2007). No entanto, diferente do dano primário, 

os mecanismos que levam ao dano secundário são potencialmente passíveis 

de intervenção terapêutica devido ao seu acontecimento progressivo. Por isso, 

na maioria das vezes, são alvos para o desenvolvimento de estratégias de 

tratamento das sequelas causadas pelo TCE (RAY; DIXON; BANIK, 2002). 
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1.1.5.3. Excitotoxicidade 

 

O TCE desencadeia primariamente uma despolarização massiva dos 

neurônios e células gliais, devido a forças inerciais derivadas do impacto ao 

crânio. Esta despolarização excessiva resulta em uma exacerbada liberação de 

neurotransmissores excitatórios (GENTRY, 1994). O principal neurotransmissor 

excitatório que contribui para morte e disfunção celular cerebral após o TCE é o 

glutamato, uma vez que suas concentrações extracelulares tornam-se 

significativamente aumentada após o trauma (PALMER et al., 1993; GLOBUS 

et al., 1995; BULLOCK et al., 1998; GREVE; ZINK, 2009).  

A estimulação excessiva dos receptores glutamatérgicos induz a um 

aumento no influxo de Ca2+ para o meio intracelular (SATTLER; TYMIANSKI, 

2000; LIPTON; BOSSY-WETZEL, 2002). Muitos processos celulares são 

dependentes das ações do Ca2+, porém, como mencionado anteriormente, em 

excesso este íon pode ser altamente prejudicial. Por isso, é importante que 

suas concentrações permaneçam em níveis celulares adequados. Neste 

sentido, a mitocôndria desempenha um papel fundamental na homestase 

citosólica de Ca2+, pois devido a sua eletronegatividade ela tem capacidade de 

captar este íon através de transportadores presentes na membrana 

mitocondrial (HAYES; DIXON, 1994).  

No entanto, o excesso de Ca2+ dentro da mitocôndria pode desregular 

sua função, resultando na abertura dos poros de transição mitocondrial (PTM), 

no inchaço mitocondrial, perda do potencial de membrana, diminuição da 

produção de adenosina trifosfato (ATP) e aumento na produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) (COYLE; PUTTFARCKEN, 1993; DUGAN et al., 

1995; VERWEIJ et al., 2000; SULLIVAN et al., 2005). Assim, estes eventos, 

podem estar relacionados com o início do processo de morte celular 

diretamente via apoptose e, indiretamente via diminuição e falha na produção 

de ATP (KIM; PARK, 2003). A abertura PTM também leva a um edema 

osmótico devido a um grande influxo de K+ e pode levar ao rompimento e 

liberação de proteínas do interior da mitocôndria, como o citocromo c, molécula 

esta, importante na sinalização e ativação do processo de apoptose celular 

(SULLIVAN et al., 2005). 

 



Introdução 

25 
 

 

1.1.5.4. Inflamação 

 

 

O termo inflamação refere-se ao conjunto de processos celulares 

caracterizados por mudanças na permeabilidade da vasculatura local, ativação 

de células do sistema imune residente, infiltração de células polimorfonucleares 

(neutrófilos no caso de inflamação aguda) ou mononucleares (macrófagos, 

linfócitos e células plasmáticas no caso de inflamação crônica), decorrentes da 

resposta do sistema imunológico a danos celulares e teciduais, permitindo 

assim a chegada das células de defesa ao local da lesão (STREIT; MRAK; 

GRIFFIN, 2004; GRAEBER; LI; RODRIGUEZ, 2011).  

Muitos destes processos envolvem a liberação de mediadores 

inflamatórios conhecidos como citocinas, que consistem em um grande grupo 

de proteínas solúveis, produzidas por células dendríticas, macrófagos e outros 

tipos de células do sistema imune, que têm como função mediar e regular a 

resposta inflamatória aguda. Dentre estas citocinas algumas apresentam 

respostas pro inflamatórias, onde podemos citar o Fator de Necrose Tumoral 

(TNF-α), a Interleucina 1β (IL-1β) e a Interleucina-6 (IL-6) e outras exercem um 

efeito antiinflamatório, como é o caso da Interleucina-10 (IL-10) (GOPCEVIC et 

al., 2007; ABBAS et al., 2011).  

Além das citocinas, outro grupo de moléculas, denominadas 

quimiocinas, está diretamente relacionado com o inicio do processo 

inflamatório, estimulando e regulando o recrutamento das células de defesa 

(neutrófilos, macrófagos, monócitos e linfócitos) do sangue para o tecido 

lesado. Este mecanismo de infiltração das células de defesa para o local da 

lesão depende da adesão destas células ao endotélio através da ação de duas 

classes de moléculas, denominadas selectinas e integrinas e de seus ligantes 

e, em seguida, do movimento dos mesmos do endotélio, para dentro do tecido 

alvo. (ABBAS et al., 2011; DAS; MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012). Uma vez 

no tecido, estes neutrófilos e macrófagos ativados convertem o oxigênio 

molecular em EROs, que destroem os micro-organismos e outras células; 

(ABBAS et al., 2011).  
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A resposta inflamatória é observada em diversas patologias e insultos ao 

SNC, sendo esta, uma combinação de respostas agudas e crônicas das células 

deste tecido a um determinado dano, podendo contribuir para a lesão tecidual, 

disfunção e perda neuronal ou para a regeneração e reparo deste tecido 

(RIVEST, 2003; DAS; MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012). De maneira geral, 

em consequência a uma lesão do SNC pode ocorrer o extravasamento de 

produtos sanguíneos e de componentes intracelulares, a formação de ERs e a 

ativação de células especializadas, propiciando assim o início da resposta 

inflamatória (JULIET; MAO; DEL BIGIO, 2008; ROCK; KONO, 2008; BYE; 

TURNLEY; MORGANTI-KOSSMANN, 2012).  

Estes eventos iniciais sinalizam a liberação de diversos mediadores 

inflamatórios, os quais facilitam o influxo de células imunes periféricas ao local 

da lesão, podendo exacerbar esta inflamação. Além disso, todo este processo 

inicial também leva ao aumento da expressão de ligantes de integrinas, dos 

quais podemos citar as moléculas de adesão vascular (V-CAM) e intracelular (I-

CAM) facilitando assim o extravasamento de células inflamatórias para o SNC  

(HAUSMANN; ROGLER, 2008).  

 

 

1.1.5.5. Resposta inflamatória e TCE 

 

 

A resposta inflamatória é uma característica proeminente associado a 

diferentes condições de danos cerebrais, incluindo o TCE (LIAN et al., 2012). 

Após o dano primário, ocorre uma resposta multifatorial no tecido e a ativação 

de respostas inflamatórias, a partir de horas até alguns dias após o trauma, 

influenciando assim a sobrevivência neuronal e a recuperação funcional do 

tecido lesado (SHLOSBERG et al., 2010). 

O dano secundário decorrente do TCE também pode ser exacerbado 

pelo estabelecimento de uma resposta inflamatória (GENNARELLI; GRAHAM, 

1998). A ativação da microglia e astroglia causadas pela presença de restos 

celulares, gerados pela laceração do tecido cerebral, inicia o processo 

inflamatório (MOREAU et al., 2005). Em seguida, a liberação de proteases e de 

mediadores pró-inflamatórios pelas células de defesa do parênquima cerebral 
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desencadeia a abertura da BHE e consequentemente a entrada de moléculas 

protéicas para o tecido cerebral (LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006). 

A BHE tem a função de proteger o SNC e apresenta um papel 

importante na criação de um ambiente altamente restrito, controlando o que 

passa da corrente sanguínea para o cérebro (CHODOBSKI; ZINK; 

SZMYDYNGER-CHODOBSKA, 2011). A BHE é formada por células endoteliais 

ligadas por tight junctions (ABBOTT, 2002), que em condições patológicas, 

como no TCE, podem ser rompidas aumentando sua permeabilidade e assim 

permitindo que as células do sistema imunológico permeiem ao parênquima 

cerebral, em resposta à sinalização de citocinas e quimiocinas liberadas pelas 

células imunes residentes (LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006; DAS; 

MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012; WILSON et al., 2012).  

Após o TCE, além da resposta inflamatória, outro fator que contribui para 

a disfunção da BHE e a liberação excessiva de neurotransmissores 

excitatórios, particularmente de glutamato (ROBERTSON et al., 2001; 

BRAMLETT; DIETRICH, 2004). Este, ao interagir com os receptores 

glutamatégicos, provoca um aumento do influxo de íons Ca2+, Na+, K+ para o 

meio intracelular, desencadeando um processo excitotóxico, podendo assim, 

levar ao aumento na permeabilidade da BHE (WERNER; ENGELHARD, 2007). 

Neste sentido, a excitotoxicidade, o aumento na liberação de citocinas e de 

outros mediadores inflamatórios, a ativação do sistema imune residente, o 

recrutamento de neutrófilos, a ativação microglial e alterações mitocondriais 

que aumentam a produção de EROs  após o TCE são importantes mecanismos 

relacionados com alterações e com a abertura das tight junctions (PUN; LU; 

MOOCHHALA, 2009).  

O aumento na permeabilidade da BHE a permite a passagem de 

moléculas inflamatórias para dentro e para fora do local lesionado iniciando 

uma cascata de respostas no cérebro e em órgãos periféricos (DAS; 

MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012). Diante disto, é bem descrito que o TCE 

leva a disfunção e rompimento da BHE em modelos animais, contribuindo 

assim para um aumento da resposta inflamatória, edema e morte neuronal 

(LENZLINGER et al., 2004; SHLOSBERG et al., 2010).  
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1.1.5.6. Citocinas e TCE 

 

 

 A ativação da micróglia é parte importante da resposta à lesão cerebral, 

desencadeando a liberação de alguns mediadores inflamatórios, incluindo as 

citocinas pró-inflamatórias e antiinflamatórias, as quimiocinas, os fatores de 

crescimento, o óxido nítrico, as prostaglandinas e as EROs, que serão 

importantes para modular a resposta inflamatória, bem como para o processo 

de  recuperação após a lesão (DAS; MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012). 

Alguns estudos têm evidenciado que muitas citocinas são expressas após 

TCE, incluindo IL-1β, o TNF-α, a IL-6 e a interleucina-8 (IL-8) (FINFER; 

COHEN, 2001; MUSSACK et al., 2002; GOPCEVIC et al., 2007). Os efeitos 

negativos da IL-1β e do TNF- α após TCE são claros, porém, o papel da IL-6 é 

mais ambíguo, podendo apresentar tanto efeitos pró como antiinflamatórios 

(LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006). 

Estudos em humanos sugerem que os níveis plasmáticos de IL-8 podem 

ser parâmetros preditivos de mortalidade em TCE grave (MUSSACK et al., 

2002; GOPCEVIC et al., 2007). Ainda, a ativação dos astrócitos e da micróglia, 

logo após o trauma, promove a liberação de IL-1β e TNF-α, levando a uma 

liberação adicional de citocinas e à produção de mediadores do sistema imune 

periférico (LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006). O TNF-α e IL-1β parecem 

estar mais associados com a ativação da microglia podendo sinalizar o inicio 

do processo inflamatório. Já a IL-6 no cérebro lesionado tem sido associada à 

astrogliose, lesão neuronal, e infiltração de células periféricas (TAUPIN et al., 

1993; GHIRNIKAR; LEE; ENG, 1998). Diante disto, estudos clínicos têm 

demonstrado níveis elevados de TNF-α em pacientes com TCE (FINFER; 

COHEN, 2001; CRESPO et al., 2008), bem como há descrições de níveis 

elevados de IL-6, no plasma e no líquor, após o TCE (FINFER; COHEN, 2001), 

demonstrando o envolvimento de tais mediadores na inflamação pós-

traumática.  

Neste sentido, os eventos inflamatórios mais importantes que 

contribuem para a patologia do TCE são astrogliose, ativação da microglia, 

infiltração de células imunes no sistema nervoso central (principalmente os 
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neutrófilos) e neurodegeneração (Figura 1) (CERNAK; O'CONNOR; VINK, 

2002; DAS; MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012). Dessa forma, a natureza 

complexa das respostas inflamatórias agudas e crônicas após o TCE pode 

agravar o dano secundário, exacerbando a lesão e contribuindo para o 

surgimento de uma série de distúrbios neurológicos decorrentes do trauma. 

Entretanto, este mesmo processo inflamatório, pode promover a reparação do 

tecido lesionado (Figura 1) (LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006; WERNER; 

ENGELHARD, 2007).  

 

 

Figura 1- Interações entre o cérebro e o sistema imune periférico após o TCE. O 

rompimento da BHE permite a passagem de células imunes periféricas para o SNC. A 

interação entre o SNC e o sistema imune periférico pode levar a uma resposta de 

hiperinflamação ou a uma resposta de supressão imune a nível periférico. (Adaptada de DAS 

et al., 2012) 

 

 

1.2. DÉFICIT MOTOR PÓS-TRAUMÁTICO 

 

 

A cada ano o TCE contribui para um número substancial de mortes e 

casos de incapacidade permanente. Grande parte dos sobreviventes do TCE 



Introdução 

30 
 

apresenta distúrbios neurológicos que os afetam em muitas de suas atividades 

diárias prejudicando a qualidade de vida destes sujeitos (FAUL et al., 2007; 

SILVER et al., 2005). Embora a mortalidade decorrente do TCE tenha 

diminuido nos últimos anos, a incapacidade devido a esta lesão, está cada vez 

mais proeminente e,  a maioria desses sobreviventes são pessoas jovens e 

produtivas para a sociedade (SHUKLA; DEVI; AGRAWAL, 2011). Neste 

contexto, o TCE resulta em uma variedade de distúrbios motores e 

neuropsiquiátricos que vão desde déficits sutis a graves distúrbios emocionais 

e intelectuais, incluindo déficits motores, déficits cognitivos, declínio emocional 

e epileptogênese, levando a restrição das atividades diárias dos individuos que 

o sofrem (DIKMEN et al., 2001; PITKANEN; MCINTOSH, 2006). 

Neste sentido, o comprometimento motor é uma sequela comum 

decorrente da lesão do TCE (SILVER et al., 2005). O sistema motor consiste 

em uma complexa rede de áreas corticais (áreas motoras primárias e 

secundárias) e subcorticais (gânglios da base e cerebelo), em que populações 

neuronais interagem entre si, através de mecanismos excitatórios e inibitórios 

(HANDLEY et al., 2009). Este sistema altamente dinâmico é influenciado por 

fatores externos e internos que modulam a percepção sensorial, atenção e 

comportamento motor (XERRI et al., 1996; ASANUMA; PAVLIDES, 1997; 

BREAKSPEAR; TERRY; FRISTON, 2003; HOSP; LUFT, 2011).  

A lesão estrutural resultante de insultos cerebrais, assim como a lesão 

do TCE pode perturbar o complexo equilíbrio das vias excitatórias e inibitórias 

que compõem este sistema, podendo afetar diretamente as vias motoras 

descendentes (o trato corticoespinhal), e também áreas corticais, após 

acidente vascular isquêmico e TCE (FUJIMOTO et al., 2004; MURASE et al., 

2004; HUMMEL; COHEN, 2005; GREFKES et al., 2008; WANG et al., 2010). 

(Fujimoto et al., 2004) 

Neste contexto, a produção de EROs e de espécies reativas de 

nitrogênio (ERNs), o processo inflamatório e a morte celular estão envolvidos 

no mecanismo de desenvolvimento do déficit motor e cognitivo após o TCE 

(MCINTOSH; JUHLER; WIELOCH, 1998). Estudos mostram que muitas 

substâncias de caráter antioxidante apresentam a capacidade de reduzir os 

déficits neuromotores e de memória, bem como diminuir as lesões celulares 

decorrentes do TCE, como é o caso da N-acetilcisteína (ABDEL BAKI et al., 
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2010), do resveratrol (SINGLETON et al., 2010) e da Vitamina E (AIGUO; ZHE; 

GOMEZ-PINILLA, 2010).  

Além disso, sabe-se que a inflamação do SNC induzida por uma lesão 

cerebral é frequentemente causa de comprometimentos funcionais, 

contribuindo assim para a morte celular pós-lesão. De fato, estudos indicam 

que o tratamento com drogas que antagonizam receptores de IL-1β reduzem o 

edema pós-traumático e melhoraram a função motora (NIMMO et al., 2004; 

IVASHKOVA et al., 2006). Uma proteção semelhante foi encontrado em 

animais transgenicos com super-expressão de IL1ra, um antagosnista de 

receptor para IL-1 (TEHRANIAN et al., 2002). Outros estudos também 

mostraram que a supressão da produção de TNF-α também reduz os danos 

neurológicos pós TCE (SHOHAMI; GINIS; HALLENBECK, 1999). Neste 

sentido, tem-se buscado métodos alterntivos para controlar o aumento 

exacerbado da resposta inflamatoria após o TCE, a fim de se obter uma 

diminuição nos danos motores induzidos pelo trauma.  

 

 

1.3. Na+, K+- ATPase E TCE 

 

 

A enzima Na+, K+-ATPase, também conhecida como bomba Na+,K+ 

(SKOU; ESMANN, 1992), é considerada uma das enzimas mais importantes da 

família das ATPases. Esta é uma enzima integral de membrana constituída por 

três cadeias polipeptídicas denominadas α, β e γ, sendo sua unidade funcional 

constituída pela subunidade α e pela subunidade β (KAPLAN, 2002). A Na+, K+-

ATPase tem como função realizar o transporte ativo de três íons Na+ para o 

meio extracelular e dois íons K+ para o meio intracelular, por hidrólise de uma 

molécula de ATP, desempenhando assim, um papel importante na manutenção 

do gradiente celular de Na+ e K+ (TAKEUCHI et al., 2008; TOYOSHIMA; 

KANAI; CORNELIUS, 2011). Esta enzima está presente em elevadas 

concentrações no cérebro e consome cerca 70% de todo ATP utilizado por este 

tecido. Ainda, no SNC, a Na+, K+-ATPase contribui de maneira crucial para a 

manutenção do gradiente eletroquímico responsável pelos potencias de 

repouso e de ação e pela captação e liberação de neurotransmissores (STAHL; 
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HARRIS, 1986). Consequentemente, mudanças na atividade desta enzima 

podem afetar diretamente a sinalização celular, a liberação de 

neurotransmissores e a atividade neuronal (MOSELEY et al., 2007).    

 Sabe-se também, que a Na+, K+-ATPase é uma enzima altamente 

sensível ao ataque de ERs, e que seu funcionamento é mais prejudicada pelo 

ataque de radicais livres aos lipídios da membrana do que por alterações 

estruturais na proteína em si (JAMME et al., 1995). Ainda, de acordo com esta 

mesma ideia, Petrushanko (2006, 2007) demonstrou que variações no estado 

redox da célula neuronal podem modular a atividade desta enzima 

(PETRUSHANKO, I. et al., 2006; PETRUSHANKO, I. Y. et al., 2007). Neste 

contexto, um prejuízo ao funcionamento da Na+,K+-ATPase pode ocasionar 

aumento ou diminuição da excitabilidade neuronal (GRISAR; GUILLAUME; 

DELGADO-ESCUETA, 1992).  

Estudos do nosso laboratório envolvendo a Na+,K+-ATPase têm 

evidenciado um importante papel desta enzima na fisiopatologia do TCE. No 

primeiro estudo, observou-se que após a indução do trauma pelo modelo de 

Lesão por Percussão de Fluído (LPF) os animais exibem uma inibição na 

atividade da Na+,K+-ATPase no período de um e três meses após o trauma 

(LIMA et al., 2008; LIMA et al., 2009). Além disso, Na+,K+-ATPase encontra-se 

com sua atividade diminuída 48 horas após o TCE, e a inibição de sua 

atividade está associada a uma diminuição da imunorreatividade da 

subunidade α1 desta enzima. Neste mesmo trabalho, o exercício físico prévio 

ao TCE protegeu destas alterações, assim como preveniu o aumento de 

marcadores de dano oxidativo (LIMA et al., 2009). 

Diante disso, alguns estudos têm mostrado o envolvimento de Na+, K +-

ATPase, nos mecanismos de plasticidade sináptica, tais como potenciação a 

longo prazo (LTP), que é um índice representativo para o estudo de modelos 

de aprendizagem e de memória (MEDINA; IZQUIERDO, 1995; MORRIS, 

2003). No entanto, pouco se sabe da participação desta enzima no 

comprometimento motor decorrente de insultos como o TCE. 
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1.4. EXERCÍCIO FÍSICO 

 

 

1.4.1. Exercício Físico e SNC 

 

 

Os efeitos do exercício físico sobre a saúde geral são bem descritos, 

principalmente sobre o sistema cardiovascular e metabolismo (POWELL; 

PAFFENBARGER, 1985; BOOTH et al., 2002). Além disso, nas últimas 

décadas os efeitos benéficos da atividade física sobre o SNC têm sido 

evidenciados, sugerindo um papel protetor contra uma variedade de distúrbios 

neurológicos (HILLMAN; ERICKSON; KRAMER, 2008; VAN PRAAG, 2009).  

Neste sentido, estudos clínicos e epidemiológicos indicam que o 

exercício pode melhorar os sintomas de estresse e depressão (SALMON, 

2001; BROSSE et al., 2002; CALLAGHAN, 2004), o declínio cognitivo 

relacionado ao envelhecimento (LAURIN et al., 2001; COLCOMBE et al., 2004; 

MCAULEY; KRAMER; COLCOMBE, 2004) e reduzir o risco de demência 

(FRATIGLIONI; PAILLARD-BORG; WINBLAD, 2004; LARSON et al., 2006). 

Em outros estudos, foi demonstrado, que o exercício físico tem a capacidade 

de proteger o SNC de diferentes insultos, como ablação e acidente vascular 

cerebral (JONES et al., 1999; KRAMER et al., 1999; COTMAN; BERCHTOLD, 

2002). Além disso, o exercício físico também apresenta efeitos benéficos em 

uma série de modelos de doenças do SNC, tais como, Esclerose Múltipla, 

Doenças de Huntington, Parkinson, Alzheimer e Epilepsia (ARIDA et al., 1999; 

LAURIN et al., 2001; TILLERSON et al., 2003; KOHL et al., 2007; BENEDETTI 

et al., 2009).  

Estudos têm se direcionado ao entendimento das bases e mecanismos 

neurobiológicos destes benefícios associados ao exercício físico. Neste 

contexto, vários autores mostraram que o exercício físico voluntário e aeróbico 

forçado aumenta a expressão de fatores neurotróficos, tais como o fator 

neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) e o fator de crescimento neural 

(NGF) (NEEPER et al., 1995; RADAK et al., 2001; ANG et al., 2006; DING et 

al., 2006; DIETRICH; ANDREWS; HORVATH, 2008; GRIESBACH; HOVDA; 

GOMEZ-PINILLA, 2009; VAN PRAAG, 2009). A ativação desses fatores 
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tróficos está relacionada com a sobrevivência e diferenciação celular, assim 

como também, com o aumento da resistência ao estresse oxidativo (GUO, Z. 

H.; MATTSON, 2000; KLUMPP; LIPOWSKY, 2005; LEEDS et al., 2005). Sabe-

se também, que o exercício físico sinaliza uma cascata responsável pela 

biogênese mitocondrial no cérebro, principalmente pela ativação do fator 

nuclear PGC-1α, sendo esta via importante na regulação de enzimas 

antioxidantes, tais como Superóxido Dismutase (SOD), Glutationa Peroxidase 

(GPx) e Catalase (CAT) (ST-PIERRE et al., 2006; STEINER; PHILBERT, 

2011). 

Além disto, estudos também têm mostrado que o exercício regular 

protege de doenças associadas com a inflamação crônica (PETERSEN; 

PEDERSEN, 2005), e que essa proteção pode ser mediada, em partes, pela IL-

6 derivada do músculo (STEENSBERG, 2003). De fato, as concentrações de 

IL-6 após o exercício físico podem sinalizar a expressão de citocinas 

antiinflamatórias, neste caso a IL-10, bem como pode inibir a produção de 

citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α (STEENSBERG, 2003). Ainda, o 

exercício físico apresenta efeitos profiláticos em danos cerebrais, limitando o 

tamanho da lesão após um evento de isquemia cerebral (ENDRES et al., 

2003). 

 

 

1.4.2. Exercício Físico e TCE 

 

 

Diante das evidências dos benefícios do exercício físico ao SNC, alguns 

estudos também têm demonstrado que o exercício físico após o TCE modula 

moléculas importantes para promover a neuroplasticidade, facilitando os 

mecanismos de reparo endógenos e melhorando a recuperação funcional após 

o TCE experimental (GRIESBACH et al., 2008; GRIESBACH; HOVDA; 

GOMEZ-PINILLA, 2009; ITOH et al., 2011a; b). Apesar de não existir um 

tratamento totalmente eficaz no combate aos problemas neurológicos 

decorrentes do trauma (GRIESBACH et al., 2004). Estudos em modelos 

animais têm evidenciado que o exercício físico apresenta forte ligação com a 

proteção neuronal, sendo capaz de promover a neurogênese (VAN PRAAG et 
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al., 1999) e melhorar a memória (SAMORAJSKI et al., 1985; FORDYCE; 

STARNES; FARRAR, 1991; VAN PRAAG et al., 1999).  

Além disso, após o TCE causado por LPF, ratos submetidos ao exercício 

voluntário aumentaram BDNF, CREB e sinapsina I no hipocampo, aumento 

este associado com o melhor desempenho nos testes de memória e 

aprendizado quando comparado com animais sedentários (GRIESBACH et al., 

2004). Essa melhora na função cognitiva após o TCE foi associada ao BDNF, 

uma vez que, bloqueando-se os receptores para o BDNF antes do exercício a 

melhora cognitiva não foi mais encontrada (GRIESBACH; HOVDA; GOMEZ-

PINILLA, 2009). Outro efeito neuroprotetor do exercício físico se da por diminuir 

os marcadores de estresse oxidativo. Estudos demonstram que tanto o 

exercício físico profilático como terapêutico protege do aumento de marcadores 

do dano oxidativo induzidos pelo TCE (GRIESBACH et al., 2008; LIMA et al., 

2009).  

Além disso, o exercício durante seis semanas antes da lesão traumática 

por impacto cortical controlado (ICC), aumentou a sobrevivência dos neurônios 

do cerebelo (SEO et al., 2010). Ainda, o exercício físico prévio tem se mostrado 

neuroprotetor, reduzindo os níveis de citocinas, como foi observado pela 

diminuição do TNF-α em animais fisicamente treinados e submetidos à lesão 

cerebral isquêmica (ANG et al., 2004; DING et al., 2006). Guo e colaborados 

(2008), também mostraram que o exercício físico antes de um evento 

isquêmico reduz a lesão cerebral, melhorando a função da BHE (GUO, M. et 

al., 2008). Neste contexto, o exercício físico de “pré-condicionamento" estimula 

uma capacidade cerebral de proteção frente a danos isquêmicos através do 

aumento da angiogênese, da diminuição na resposta inflamatória, da 

manutenção da integridade BHE, e da inibição do processo de apoptose, 

podendo reduzir os déficits neuronais associadas com este tipo de lesão 

(TSIOTOU et al., 2005). Ainda, recentemente, um estudou mostrou que o 

exercício físico iniciado cinco semanas após o TCE reduziu significantemente o 

déficit cognitivo, diminuiu o volume de lesão, e modificou o perfil inflamatório 

cerebral três meses após o evento traumático (PIAO et al., 2013) 

Diante disto, embora existam muitos estudos que mostrem que o 

exercício físico pode ser útil na saúde geral e na reabilitação neurológica após 

a lesão cerebral traumática (ANG; GOMEZ-PINILLA, 2007; GRIESBACH; 
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HOVDA; GOMEZ-PINILLA, 2009; ITOH et al., 2011a; b; PIAO et al., 2013), são 

poucos os trabalhos que abordam o efeito profilático do exercício físico na 

casacata do dano secundário decorrente de eventos de TCE (LIMA et al., 2009; 

SEO et al., 2010). Por isso, torna-se de extrema importância verificar os 

benefícios profiláticos do exercício físico sobre estes processos decorrentes do 

TCE.  
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1.5. OBJETIVO 

 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

 

Verificar o papel do exercício físico prévio na resposta inflamatória 

aguda e no comprometimento motor induzido pelo TCE em ratos.  

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Verificar se o exercício físico protege do aumento nos níveis de 

marcadores de inflamação (IL-1β, TNF-α, IL-10) induzido pelo TCE. 

 

 Verificar a possível proteção do exercício físico na disfunção e no 

aumento da permeabilidade da BHE e nas alterações da atividade da 

enzima mieloperoxidade (MPO) induzidas pelo TCE 

 

  Verificar a possível proteção do exercício físico diante da inibição 

da enzima Na+, K+-ATPase induzida pelo TCE 

 

 Verificar se o exercício físico atenua o déficit motor, no teste de 

neuroescore, induzido pelo TCE. 
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2. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

2.1. Exercise Pre-conditioning Reduces Brain Inflammation and 

Protects against Toxicity Induced by Traumatic Brain Injury: 

Behavioral and Neurochemical Approach. 

 

 

2.1.1. Título em português 

 

 

Exercício físico prévio reduz inflamação cerebral e protege da toxicidade 

induzida pelo traumatismo cranioencefálico: uma abordagem neuroquímica e 

comportamental. 
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3. DISCUSSÃO 

 

 

O TCE é uma epidemia silenciosa que afeta profundamente as pessoas 

que o sofrem, seus familiares, e a sociedade (SILVER et al., 2005). Neste 

sentido, uma variedade de distúrbios motores e neurologicos estão associados 

ao TCE (FUJIMOTO et al., 2004). Em 80-90% desses indivíduos, os problemas 

neurológicos podem ser reestabelecidos dentro de dias até semanas após a 

lesão (ALEXANDER, 1995; D'HEMECOURT, 2011). No entanto, em 10-20% 

dos pacientes, estes problemas neuropsicológicos podem persistir por meses 

(RUFF; CAMENZULI; MUELLER, 1996), levando a restrição de suas atividades 

diárias e ocasionando uma perda substancial na qualidade de vida destes 

individuos.  

Como em outros tecidos, o trauma ao SNC induz uma resposta 

inflamatória. Paradoxalmente, o evento inflamatório pode levar tanto a uma 

melhora como a um agravamento do dano tecidual. Cabe salientar que a 

relativa impermeabilidade, proporcionada pela BHE, protege o tecido neural 

contra a infiltração de componentes celulares e moleculares da resposta 

inflamatória durante condições fisiológicas. Porém, sob condições 

inflamatórias, células imunes podem atravessar a BHE, uma vez, que sua 

permeabilidade esta diminuída (DAS; MOHAPATRA; MOHAPATRA, 2012) 

Os resutlados apresentados no presente estudo revelaram que TCE 

levou a um comprometimento motor, vinte e quatro horas após a lesão, 

juntamente com o aumento nos níveis cerebrais de IL-1β e de TNF-α, e da 

diminuição nos níveis de IL-10. Estes achados corroboram com prévios 

estudos que demonstram um comprometimento motor (MARKLUND et al., 

2009; CHOW et al., 2010), bem como elevação nos níveis de citocinas pró- 

inflamatórias e modificação no estado redox cerebral após lesão traumática 

(GOPCEVIC et al., 2007; LIMA et al., 2008; LIMA et al., 2009). 

 No entanto, não observamos modificações nos níveis de IL-6. Os dados 

acerca desta citocina ainda são um tanto quanto controversos na literatura 

(VAN WAGONER; BENVENISTE, 1999). Enquanto alguns estudos mostram 

que os níveis de IL-6 estão acentuados no SNC em resposta à lesão cerebral 

(LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006; LENZ; FRANKLIN; CHEADLE, 2007), 
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outros não associam os níveis desta citocina a um comprometimento da função 

neurológica bem como volume de lesão após dano isquêmico (LUCAS; 

ROTHWELL; GIBSON, 2006). Este efeito divergente da IL-6 pode estar 

relacionado com seu efeito regulatório, uma vez que está associada com a 

indução de diversas citocinas pro inflamatórias, e também com a liberação do 

antagonista de receptores para estas citocinas (HAMMACHER et al., 1994; 

TILG et al., 1994; LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006). O motivo para tal 

discrepância não está totalmente estabelecido e, portanto, estudos mais 

aprofundados são necessários para estabelecer os mecanismos envolvidos.  

Os resultados obtidos neste trabalho também evidenciaram um aumento 

na permeabilidade da BHE, caracterizado pelo aumento no extravasamento de 

fluoresceína do plasma para o cérebro, vinte e quatro horas após o TCE. 

Sabendo que a BHE possui um importante papel na seletividade de compostos 

para o cérebro, qualquer lesão que ocasione uma disfunção ou rompimento da 

mesma acarretará em aumento da permeabilidade e diminuição desta 

seletividade. Neste sentido é possível sugerir que uma disfunção na 

permeabilidade da BHE pode ser um dos fatores limitantes na progressão da 

lesão, da perda neuronal bem como das alterações das funções cerebrais, 

caracterizadas neste estudo pela deficiência motora (NEUWELT et al., 2008; 

CHODOBSKI; ZINK; SZMYDYNGER-CHODOBSKA, 2011). Esta disfunção na 

BHE tem como consequência um aumento da permeabilidade de moléculas da 

corrente sanguínea para o cérebro, facilitando desta forma, a infiltração de 

células do sistema imune para o SNC após uma lesão cerebral. 

 De fato, estudos mostram que o TCE leva a ativação da microglia e 

aumento da infiltração de neutrófilos para o SNC (POTTS et al., 2006). Além 

disso, nossos achados corroboram com esta ideia, uma vez que o TCE induziu 

um aumento na atividade da enzima MPO. Cabe salientar que esta enzima 

está presente exclusivamente em neutrófilos e é amplamente utilizada como 

marcador de infiltração destas células para locais lesionados em decorrência 

do inicio de um evento inflamatório, bem com marcadora de lesão tecidual, por 

ser altamente produtora de EROs (ABBAS et al., 2011). Assim, os resultados 

apresentados neste estudo sugerem que a infiltração de neutrófilos induzida 

pela LPF, pode contribuir para a falha de alvos seletivos, levando a danos 

secundários.  
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No presente estudo foi evidenciada também, uma significativa correlação  

entre o aumento da atividade da enzima MPO com a inibição na enzima 

Na+,K+-ATPase, em ratos sedentários. Estes achados experimentais reforçam 

a suposição de que a enzima Na+,K+-ATPase pode representar um desses 

alvos, uma vez que a mesma é altamente suscetível ao ataque de radicais 

livres e  responsável pela manutenção de gradientes de íons através das 

membranas plasmáticas (ANG; GOMEZ-PINILLA, 2007). Além disso, estudos 

do nosso laboratório evidenciaram uma inibição na atividade da enzima Na+,K+-

ATPase com concomitante aumento nos níveis de marcadores de estresse 

oxidativo (LIMA et al., 2008; LIMA et al., 2009). Esta relação entre inibição da 

enzima Na+,K+-ATPase e aumento de estresse oxidativo, pode ser uma 

possível elucidação para a correlação encontrada no nosso trabalho entre o 

aumento da atividade da MPO e a inibição da enzima Na+,K+-ATPase em ratos 

sedentários após o TCE. Diante disto, as modificações comportamentais e 

bioquímicas encontradas no nosso estudo estão de acordo com prévios 

estudos que sugerem um envolvimento do processo inflamatório no 

comprometimento motor e cognitivo após TCE (VENTURI et al., 2009). 

O aumento da mortalidade bem como da morbidade induzidas pelo 

trauma deixa alguns questionamentos, principalmente no que se refere às 

características e duração das incapacidades resultantes do TCE. Estas 

alterações influenciam quantitativamente e qualitativamente o processo de 

recuperação. Neste sentido, diferentes intervenções têm sido realizadas para 

tentar minimizar o dano secundário e consequentemente diminuir os déficits 

neurológicos decorrentes do TCE. Uma destas intervenções são os programas 

de exercício físico que têm apresentado efeito protetor diante de diversos 

insultos ao SNC uma vez que modifica o estado inflamatório bem como o 

estado redox cerebral (GRIESBACH et al., 2008; LIMA et al., 2008; ARIDA et 

al., 2009; SEO et al., 2010). 

De fato, nossos resultados mostraram que quatro semanas de exercício 

físico prévio protegeu do aumento nos niveis de IL-1β e de TNF-α, da 

diminuição nos niveis de IL-10, protegendo também do aumento na 

permeabilidade da BHE, e do aumento na atividade da enzima MPO, vinte e 

quatro horas após o TCE. Relatos anteriores demonstram que o exercício 

pode, de fato, modular a respostas inflamatórias (PETERSEN; PEDERSEN, 
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2005; WOODS, 2005), uma vez que, reduz o processo inflamatório, os niveis 

de quimiocina e citocinas pro inflamatórias, mas também estimula uma 

resposta imune alternativa, importante para limitar os efeitos neurotóxicos de 

inflamação (PIAO et al., 2013).  

Neste contexto, tem-se demonstrado também que o exercício de pré-

condicionamento inibe o acúmulo de citocinas pró-inflamatória (IL-1β, TNF-α), 

protege do aumento na migração de neutrófilos e aumenta os níveis de 

citocinas antiinflamatórias (IL-10), (KNOBLACH; FADEN, 1998; PETERSEN; 

PEDERSEN, 2005). Estas modificações desencadeadas pelo exercício físico, 

são acompanhadas por uma proteção no comprometimento motor destes 

animais, reforçando a ideia de que o exercício físico altera funções 

neurológicas e, diminui as cascatas secundárias que levam, tardiamente, a 

danos celulares e déficit comportamental após o TCE (STAHEL et al., 2000). 

Outro achado do nosso estudo demostrou que o exercício físco prévio foi  

capaz de proteger da diminuição na atividade da enzima Na+,K+-ATPase, o que 

já havia sido descrito peço nosso grupo (LIMA et al., 2009). Neste sentido, esta 

proteção sugere que as respostas adaptativas a prática regular de exercícios 

de intensidade moderada, protegem contra a falência de alguns alvos seletivos, 

tais como a enzima Na+,K+-ATPase neste modelo de TCE. Ainda, observamos 

uma correlação negativa entre o aumento na atividade da enzima MPO e a 

inibição da Na+,K+-ATPase nos animais treinados após a LPF,  reforçando esta 

idéia e sugerindo que o exercício físico prévio protege da infiltração de 

neutrófilos induzida pelo TCE e, subsequente, da inibição da atividade da  

enzima Na+,K+-ATPase.  

Resumindo, os resultados apresentados neste estudo revelaram que as 

modificações no perfil inflamatório cerebral após o TCE estão relacionadas na 

inibição da Na+,K+-ATPase. Além disso, o exercício exerceu efeito profilático 

neste modelo de LPF, aumentando a liberação de mediadores antiinflamatórios 

(1L-10), reduzindo a infiltração de neutrófilos (MPO), protegendo da abertura 

da BHE, diminuindo o acúmulo de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α) e 

atenuando o comprometimento neuromotor. Portanto, estas alterações no perfil 

neuroinflamatório provocada pelo treinamento aeróbio prévio (WOODS, 2005) 

podem estar reduzindo os danos iniciais, limitando a cascata do dano 
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secundário, e assim em longo prazo, protegendo da degeneração após o TCE 

(LENZLINGER et al., 2004; SHLOSBERG et al., 2010).  
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4. CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que: 

 

a) O exercício físico prévio protegeu do aumento nos níveis de 

marcadores de inflamação aguda, protegendo da elevação nos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α) e prevenindo da diminuição nos 

níveis de IL-10, vinte e quatro horas após este modelo de TCE. 

 

b) Nosso protocolo de exercício físico também foi eficiente protegendo do 

aumento na abertura e permeabilidade da BHE e protegendo também do 

aumento na atividade da enzima MPO vinte e quatro horas após o TCE, 

evidenciando desta forma uma proteção do exercício no aumento exacerbado da 

migração e infiltração de neutrófilos, vinte e quatro horas após a LPF. 

 

c) As quatro semanas de exercício prévio preveniram a inibição da 

atividade da enzima Na+,K+-ATPase, vinte e quatro horas após este modelo de 

TCE, mostrando também haver uma correlação negativa entre o aumento da 

atividade da enzima MPO e a inibição da Na+,K+-ATPase em ratos treinados e 

submetidos à LPF. 

 

d) O exercício físico também mostrou importante proteção no déficit motor 

induzido vinte e quatro horas após o TCE, protegendo da diminuição nos 

escores dos testes comportamentais de neuroescore nos animais treinados e 

submetidos à LPF. 
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