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RESUMO 
 
 

AUMENTO DA SUSCETIBILIDADE AO PENTILENOTETRAZOL APÓS 
A SOBREVIVÊNCIA DE UM QUADRO DE MALÁRIA CEREBRAL EM 

CAMUNDONGOS 
 
 

AUTORA: Ana Claudia Beck Grauncke 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Mauro Schneider Oliveira 

 
 

A malária é considerada uma doença negligenciada e um problema de saúde pública, 
afetando mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. O Plasmodium falciparum, 
uma das quatro espécies parasíticas humanas, é responsável pelo desenvolvimento do 
quadro de malária grave, o qual pode levar o paciente ao coma, ou até a morte. Uma das 
principais manifestações desta infecção é a malária cerebral (MC), uma complicação 
neurológica e também, uma potencial causa de epilepsia em regiões endêmicas. No 
presente estudo nós utilizamos o modelo de malária cerebral experimental induzida pela 
inoculação do Plasmodium berghei ANKA (PbA) em camundongos C57BL/6 machos (CEUA 
020/2014), no qual verificou-se a suscetibilidade para crises convulsivas induzidas por 
pentilenotetrazol (PTZ) 45 dias pós-infecção, após a remissão da MC e a eliminação total do 
parasita, através de análises eletroencefalográficas. Nossos resultados mostraram que a 
administração de uma dose subconvulsivante de PTZ (30 mg/Kg) é capaz de alterar a 
latência para crises mioclônicas e tônico-clônicas nos animais infectados, bem como 
aumentar a duração das crises convulsivas tônico-clônicas. Além disso, foi visto na análise 
quantitativa do eletroencefalograma que houve uma diminuição no poder relativo na banda 
de frequência beta nos animais infectados com PbA após a injeção de PTZ. Os registros 
eletroencefalográficos demonstraram um aumento na suscetibilidade dos camundongos 
infectados com PbA para crises mioclônicas e tônico-clônicas. Esses resultados 
demonstram que a malária cerebral experimental causa mudanças no sistema nervoso 
central (SNC) que facilitam a ocorrência e aumentam a duração das crises. Entretanto, mais 
estudos são necessários para avaliar o mecanismo molecular envolvendo nossos 
resultados, bem como sua implicação clínica. 

 
 

Palavras-chave: Eletroencefalografia; Epilepsia; Malária; Pentilenotetrazol; Plasmodium 
berghei ANKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

INCREASED SUSCEPTIBILITY TO PENTYLENETETRAZOL 
FOLLOWING SURVIVAL OF CEREBRAL MALARIA IN MICE 

 
 

AUTHOR: Ana Claudia Beck Grauncke 
ADVISOR: Prof. Dr. Mauro Schneider Oliveira 

 
 

Malaria is considered a neglected disease and public health problem, affecting more than 
200 million people worldwide. Plasmodium falciparum, one of the four human parasitic 
species, is responsible for the development of severe malaria, which can lead to coma or 
patient death. One of major manifestation of this infection is cerebral malaria (CM), a 
neurological complication and a potential cause of epilepsy in malaria-endemic regions. In 
the present study we used the Plasmodium berghei ANKA (PbA) model of experimental 
cerebral malaria (CM) in C57BL/6 male mice (CEUA 020, 2014), where was verified the 
susceptibility of pentylenetetrazol (PTZ) - induced seizures 45 days after infection, with 
rescue from CM and parasite clearance, through electroencephalographic analysis. Our 
results showed that the administration of a subconvulsant dose of pentylenetetrazol (30 
mg/Kg) is capable to alter the latency to myoclonic and tonic-clonic seizures in infected mice, 
as well increase the duration of tonic-clonic seizures. In addition, quantitative analysis of 
electroencephalogram revealed a decrease in relative power at beta frequency band in PbA-
infected animals after PTZ injection. EEG recordings demonstrated an increased 
susceptibility of mice infected with PbA to myoclonic, tonic-clonic seizures. These results 
demonstrated that experimental cerebral malaria caused central nervous system (CNS) 
changes that facilitate the occurrence and increase the duration of seizures. However, 
additional studies are necessary to evaluate the molecular mechanisms underlying our 
findings as well as its clinical implications. 

 
 

Keywords: Electroencephalography; Epilepsy; Malaria; Pentylenetetrazol; Plasmodium 
berghei ANKA 
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INTRODUÇÃO 
 

A malária é considerada uma séria doença humana tropical e um grave 

problema de saúde pública, afetando mais de 200 milhões de pessoas em todo o 

mundo. Esta doença é transmitida ao homem por um parasita protozoário do gênero 

Plasmodium, através da picada da fêmea do mosquito Anopheles previamente 

infectada. Quatro espécies de Plasmodium são conhecidas por causar a doença em 

humanos, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e 

Plasmodium falciparum, sendo o último o mais virulento e a maior causa de 

mortalidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; de SOUZA; RILEY, 2002; OMS, 2015). 

No ano 2000, estimava-se que havia 262 milhões de casos de malária em 

todo o mundo, sendo que destes, 839 mil resultaram em morte. Porém, no ano de 

2015, a Organização Mundial da Saúde (2015) divulgou dados onde houve um 

declínio de 18% nos casos de malária, atualmente 214 milhões, e o número de 

óbitos diminuiu 48% (438 mil). Apesar disso, a malária continua a ter um impacto 

socioeconômico grave nas populações, já que em consequência da infecção, há 

ausência das atividades diárias da vida produtiva e geração de renda de adultos, 

levando a pobreza das famílias, e diminuição do desempenho e frequência escolar 

de muitas crianças, diminuindo a sua capacidade de realizar seu pleno potencial 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; BLACK et al., 2016).  

A malária está presente em mais de 90 países, e estima-se que 

aproximadamente um terço da população mundial esteja sob risco de contaminação 

pelo protozoário causador (HUNT et al., 2006). A maioria dos casos de malária 

continua acontecendo em regiões subdesenvolvidas, principalmente na região 

africana, a qual é responsável por 90% do total de mortes pela infecção. As crianças 

africanas com idade inferior a 5 anos são a população mais afetada, sendo que em 

2015, a malária foi a quarta maior causa de morte, correspondendo a 10% das 

mortes infantis. Apesar da redução de dois terços das mortes de crianças menores 

de 5 anos por malária entre os anos de 1990 e 2015, a malária continua sendo um 

grande ceifador de vida, principalmente na áfrica Subsaariana (OMS, 2015). 

O Brasil, segundo Ferreira e Castro (2016), é considerado um país em 

remissão da doença, já que o índice de casos da doença diminuiu mais de 70% 

entre 2000 e 2015, e atualmente ele contribui com 42% de todos os casos que 

ocorrem na América. A transmissão continua concentrada na região Amazônica, a 
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qual corresponde a 99,5% dos casos registrados. Nas demais regiões, apesar das 

poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma 

letalidade mais elevada que na região endêmica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

No país, o P. vivax é o responsável por aproximadamente 84% dos casos de 

malária, sendo os 16% restantes atribuídos ao P. faciparum, e uma pequena porção 

destes (menos de 0,1%) ao P. malariae (figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Perfil epidemiológico do Brasil (OMS, 2015). 

 

 

Os sintomas clínicos da malária, sendo a febre sua principal manifestação na 

fase inicial, podem aparecer após um período de incubação que varia de 5 a 30 dias, 

dependendo da espécie de Plasmodium, da carga parasitária injetada pelo mosquito 

no momento da picada e do sistema de defesa do paciente. Esta fase inicial é 

caracterizada por sintomas comuns de outras infecções, tais como vômitos, diarreia, 

dor abdominal e sensação de cansaço, podendo ser facilmente confundida com 

outras enfermidades, o que acaba por atrasar seu diagnóstico e tratamento. Após a 

fase inicial, o parasita se aloca no fígado do hospedeiro onde passa a se reproduzir, 

constituindo a fase assintomática (FIOCRUZ, 2013). 

Das espécies que infectam o ser humano, o P. Falciparum é responsável pela 

forma mais severa da malária e responsável por várias complexidades durante a 

infecção, como a falência múltipla dos órgãos, malária cerebral, coma e morte 

(MILLER; GOOD; MILON, 1994; MISHRA; NEWTON, 2009). A alta mortalidade e 

morbidade decorrentes da infecção pelo P. falciparum se deve a sua virulência e, 
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por sua resistência à ação das drogas utilizadas comumente na clínica (SNOW; 

TRAPE; MARSH, 2001). 

A malária cerebral (MC) é uma complicação neurológica relativamente comum 

na malária grave e principal causa de óbitos, com letalidade de 10 a 15% (ALVES et 

al., 2007). Ela é definida pela presença de coma ou convulsões em indivíduos 

infectados com P. falciparum que não apresentem outra etiologia de encefalopatia, e 

tem sua patogênese complexa e ainda não totalmente elucidada (OMS, 2015). 

Pacientes que tenham sobrevivido ao um quadro de MC apresentam danos 

neurológicos que podem perdurar por até seis meses, mas há casos em que os 

déficits tornam-se permanentes e podem aparecer mesmo após o tratamento e total 

remissão da doença, como a epilepsia (MUNG'ALA-ODERA; SNOW; NEWTON, 

2004). 

Estudos que elucidam os mecanismos da patogênese da MC ainda são 

escassos, e informações em pacientes e também no período post mortem são muito 

restritas, em parte pela grande dificuldade de acesso ao material humano ou por 

questões éticas, tornando os modelos experimentais de grande importância para a 

elucidação dos fatores envolvidos nessa doença. Dado a importância da malária e 

de sua severidade, este tipo de informação pode ser crucial para auxiliar na 

compreensão dos sinais clínicos observados na MC (LACERDA-QUEIROZ et al., 

2010; CRAIG et al., 2012). 
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1.1.  OBJETIVO 
 

1.1.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desta dissertação foi avaliar a susceptibilidade a crises 

convulsivas comportamentais e eletroencefalográficas induzidas por 

pentilenotetrazol (PTZ) após a ocorrência e remissão da MC em um modelo 

experimental em camundongos. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

Avaliar se, mesmo após a remição da MC em camundongos C57BL/6, o PTZ 

causa alterações: 

a) Nas latências para convulsões mioclônicas e tônico-clônicas; 

b) Na duração das convulsões tônico-clônicas; 

c) Na amplitude e frequência das ondas eletroencefalográficas; 

d) Na influência das bandas de frequência das ondas eletroencefalográficas (δ, 

θ, β, γ). 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1.2.  MALÁRIA 
 

A malária é um dos mais importantes problemas de saúde global, 

potencialmente afetando mais de um terço da população mundial (HUNT et al., 

2006). Conforme estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), 214 

milhões de pessoas são infectadas com malária a cada ano. E esta doença é um 

problema de saúde pública em mais de 90 países, onde vivem cerca de 2,4 bilhões 

de pessoas, 40% da população do mundo. Quase 90% dos casos de malária estão 

na África Subsaariana, e dois terços do restante são concentrados em seis países, 

sendo eles, Índia, Brasil, Sri Lanka, Afeganistão, Vietnã e Colômbia. Apesar da 

mortalidade decorrente da malária ter diminuído cerca de 60% entre 2000 e 2015, 

esta ainda alcança a gama de 236 mil a 635 mil mortes por ano, ocorrendo 

principalmente entre os jovens e crianças na África, especialmente em áreas rurais 

remotas, com pouco acesso a serviços de saúde (OMS, 2015). 

A malária é transmitida a hospedeiros animais, tais como ratos, 

camundongos, macacos e seres humanos através da picada da fêmea do mosquito 

Anopheles infectadas com protozoários parasitas do gênero Plasmodium. O estágio 

esporozoítico inoculado é transitório e não causa nenhuma patologia. Em poucos 

minutos, eles infectam células do fígado e sofrem um período de replicação 

intracelular, que também é clinicamente silencioso. Quando a fase de replicação no 

fígado estiver concluída, o parasita inicia o estágio de infecção sanguínea, a qual é a 

etapa principal da manifestação da doença (HOWLAND; MYCED, 2007). 

Os sintomas clínicos da malária são, primariamente, decorrentes da ruptura 

de eritrócitos parasitados, já que nesta etapa ocorre a liberação na circulação 

sanguínea de antígenos constituintes do parasita e formado em consequência de 

seu metabolismo, que causam uma intensa ativação do sistema imune (GOOD et al., 

2005). Após vários ciclos sanguíneos, ocorre a fase de diferenciação em estágios 

sexuados, os gametócitos. Os gametócitos formados no homem são ingeridos pelo 

vetor durante a hematofagia. Dentro do mosquito, o parasita amadurece até alcançar 

o estágio sexual (fase esporogônica) onde, novamente, pode infectar o hospedeiro 

humano (Figura 2) (MILLER et al., 2002). 
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Figura 2. Ciclo evolutivo do parasita da malária (YOUR GENOME, 2016). 

 

 

Existem quatro espécies de Plasmodium descritas como agentes causadores 

da doença em humanos: Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium 

vivax e Plasmodium falciparum. O Plasmodium ovale normalmente provoca uma 

infecção relativamente benigna, já o Plasmodium malariae que também é frequente 

e clinicamente silencioso, pode formar um imuno-complexo associado à 

glomerulonefrite, desenvolvendo uma infecção crônica. O Plasmodium vivax 

raramente é fatal, e é uma causa comum da doença febril aguda com presença de 

anemia, especialmente na Ásia, América do Sul e Oceania. O Plasmodium 

falciparum é o principal responsável pelas formas mais graves da malária humana, 

sendo atribuído a ele, a maioria dos casos graves e a maioria das mortes, as quais 

decorrem do seu ciclo do estágio sanguíneo. O P. falciparum é endêmico na maior 

parte da África Subsaariana e na maior parte das regiões tropicais. (LOU; LUCAS; 

GRAU, 2001; SCHOFIELD; GRAU, 2005;). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) define a MC como uma 

síndrome clínica caracterizada por coma com duração de no mínimo 1 hora após o 
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término de uma crise convulsiva, com a presença de formas assexuadas do 

Plasmodium falciparum no sangue periférico (esfregaços), quando outras 

possibilidades de explicar o coma, como hipoglicemia, já estejam descartadas. A MC 

é um processo imunofisiopatológico causada por Plasmodium falciparum em seres 

humanos e Plasmodium berghei ANKA em roedores. As características clínicas da 

MC estão bem documentadas, e apresentam-se como anemia grave, insuficiência 

renal, icterícia, edema pulmonar, hipoglicemia, hemoglobinúria, infecção secundária, 

crises convulsivas e coma, mas muitos aspectos da sua patogênese permanecem 

obscuros (MISRA et al., 2011). Alguns parâmetros influenciam a severidade de MC, 

o que inclui o genótipo e o nível de transmissão do parasita, e a idade, estado 

imunitário, e os fatores genéticos do hospedeiro, no entanto, os papéis exatos que 

estes fatores desempenham ainda não são compreendidos (BAGOT et al., 2002). 

Diversas teorias têm sido postuladas quanto ao desenvolvimento da MC, o 

que inclui a citoaderência das hemácias infectadas ao endotélio microvascular 

cerebral, hipóxia, liberação de citocinas levando ao dano neuronal, óxido nítrico e 

hemozoína (de SOUZA et al, 2010; SAHU et al, 2015). Porém, o modo como esses 

mecanismos patológicos estão relacionados e como eles são influenciados pelo 

parasita e pelo hospedeiro ainda precisam ser elucidados. Estudos demonstram que 

a citoaderência das hemácias infectadas ao endotélio vascular dificulta o suprimento 

de oxigênio e nutrientes para o cérebro, levando o paciente a uma condição de 

hipóxia e diminuição da perfusão. Além disso, esta citoaderência juntamente com a 

liberação exacerbada de citocinas estão relacionadas com dano a barreira 

hematoencefália e a apoptose do endotélio vascular, ocasionada pelo aumento da 

expressão de molécula de adesão celular, tais como a molécula de adesão 

intracelular 1 (ICAM-1), bem como induzindo a produção e óxido nítrico (DONDORP 

et al, 2000; MEDANA; TURNER, 2006). A hemozoína, pigmento produzido pelo 

parasita durante a digestão da hemoglobina, parece ser capaz de induzir a produção 

de citocinas pró-inflamatórias a partir das células hospedeiras, bem como influenciar 

na imunidade adaptativa do hospedeiro, alterando a sua capacidade produzir uma 

resposta eficaz à infecção (MILLINGTON et al, 2006). Altos níveis de citocinas pró-

inflamatórias, tais como a interleucina 1β (IL-1β) e o fator de necrose tumoral α 

(TNF- α) têm sido reportados em episódios agudos de malária, enquanto que 

mediadores regulatórios (IL-2 e IL-10) estão reduzidos no hipocampo e córtex 

frontal, regiões relacionadas com a memória (MIRANDA et al, 2013). Esta 
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neuroinflamação causada pela exacerbação da resposta inflamatória, juntamente 

com a diminuição de neurotrofinas como o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) levam a danos na neuroplasticidade e neurogênese, sendo um dos 

principais mecanismos que levam a desordens cognitivas presentes na MC 

(LINARES et al, 2013;MIRANDA et al, 2015). 

O modelo de indução de MC experimental ocorre através da inoculação do 

Plasmodium berghei ANKA (PbA) em camundongos, é fundamental para a 

elucidação da patogênese e resposta imune da doença, uma vez que estudos in vivo 

ou post mortem são dificultados devido à necessidade de técnicas invasivas. 

Modelos experimentais permitem a análise de possíveis mecanismos de ação 

relacionados ao desenvolvimento da doença e de suas sequelas, nos quais novos 

tratamentos possam atuar e agir de maneira preventiva, paliativa e curativa (IDRO et 

al., 2010; LACERDA-QUEIROZ et al., 2010). 

Em 1987, Grau e colaboradores demonstraram que a indução de MC 

experimental pela inoculação do Plasmodium berghei ANKA (PbA) não reproduz 

todas as características da doença humana, como outros modelos, tais como 

indução experimental de encefalite ou meningite, mas as alterações e lesões 

encontradas nas células de roedores submetidos a esse modelo experimental são 

semelhantes àquelas observadas na forma cerebral da malária em humanos. Além 

disso, a semelhança entre os antígenos da malária e as vias da resposta imune 

pode justificar o uso deste modelo (GRAU et al., 1987; BAGOT et al., 2002). 

  

1.3.  TRATAMENTO 
 

O objetivo primário do tratamento da malária consiste na rápida e completa 

eliminação do parasita no sangue do hospedeiro, a fim de evitar a progressão da 

malária da fase não complicada, para a doença grave ou morte (OMS, 2015). Para 

isso, os fármacos antimaláricos atuam em pontos chave do ciclo evolutivo do 

parasita, impedindo o desenvolvimento do parasita no hospedeiro (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010; BIRKHOLTZ et al., 2016). Atualmente, os tratamentos utilizados 

consistem na administração de um ou mais fármacos, dependendo do quadro do 

paciente. A quinina, cloroquina, mefloquina, primaquina e artemisinina são exemplos 

de fármacos antimaláricos bem estabelecidos na clínica. No entanto, algumas 

espécies do protozoário desenvolveram resistência contra muitos dos atuais regimes 
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de tratamento, através alterações de genéticas espontâneas (AMOA ONGUENE et 

al., 2013). 

Muitos pacientes são inadequadamente tratados com antimaláricos. Além 

disso, ficam à exposição de potenciais efeitos colaterais desnecessários e acabam 

por não tratar a verdadeira causa da febre. No entanto, a rápida confirmação 

parasitológica da malária antes do tratamento não é realista em muitos contextos 

porque os serviços de diagnóstico laboratorial especializados são escassos ou 

indisponíveis (IKWUOBE et al., 2013). 

A cloroquina (Figura 3) é um fármaco antimalárico muito útil, porém, teve seu 

uso diminuído em algumas regiões, decorrente da resistência de algumas cepas de 

P. falciparum à sua ação (BAGAVAN et al., 2010, ANTONY et al., 2016). Este 

fármaco é o mais comumente prescrito em países onde não há resistência da cepa, 

devido a sua maior potência e menor toxicidade frente a quinina, além de apresentar 

doses terapêuticas bastante seguras, que, quando não eficazes no controle dos 

sintomas, indicam a de infecção por uma cepa resistente ao tratamento (BAGAVAN 

et al., 2010; OMS, 2015). 

 

 

 

Figura 3. Estrutura Química da Cloroquina (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

 

 

A cloroquina é um agente esquizonticida sanguíneo muito potente, eficaz 

contra as formas eritrocíticas de todas as quatro espécies de plasmódios, exceto 

algumas cepas resistentes de P. falciparum. A principal atividade tóxica da 
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cloroquina é devido à ligação do fármaco à ferriprotoporfirina IX, produzida a partir 

da digestão da hemoglobina e armazenada nos vacúolos digestivos do Plasmodium. 

Uma vez no parasita, a cloroquina também é armazenada nos vacúolos, e torna-se 

protonada, acidificando o meio e impedindo que o parasita elimine a 

ferriprotoporfirina IX, a qual é tóxica e induz a sua morte (Figura 4) (SCHLITZER, 

2007). Além de liberar o metabólito tóxico, a cloroquina inibe a digestão da 

hemoglobina pelo parasita, reduzindo o suprimento de aminoácidos necessários à 

sua viabilidade (KATZUNG, 2006). 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de ação da cloroquina no vacúolo digestivo do parasita (IVERS; RYAN, 2014). 

 

 

Este fármaco possui absorção rápida e pico plasmático em 1 a 2 horas, 

distribui-se amplamente nos tecidos, possuindo também meia-vida plasmática de 72 

a 120 horas, é metabolizada no fígado e excretada lentamente na urina (FIOCRUZ, 

2006).  

Outros mecanismos de ação que parecem ser independentes do acúmulo de 

cloroquina nos vacúolos digestivos já foram descritos, tais como sua atividade contra 

várias infecções virais, fúngicas e bacterianas, bem como seu papel na terapia anti-

câncer,porém eles ainda não estão completamente elucidados (ROLAIN; COLSON; 
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RAOULT, 2007; LIU; SHANG; CHEN, 2014). Sabe-se que a cloroquina apresenta 

propriedades anti-inflamatórias e capacidade de imunomodulação, através da 

redução da secreção e produção de citocinas inflamatórias, regulando 

principalmente a secreção de IL-1 e IL-6 por macrófagos e células T (SPERBER, 

1993; THOME et al., 2013). Este fármaco também pode atuar como um inibidor de 

enzimas lisossomais, assim ela inibe as fases finais da autofagia, impede a 

degradação do conteúdo autofagossomal e auxilia na sensibilização de células 

tumorais e na reversão da resistência à agentes quimioterápicos (LIU; SHANG; 

CHEN, 2014). 

 

1.4. DANOS NEUROLÓGICOS E CRISES CONVULSIVAS 
 

As sequelas neurológicas persistentes provenientes de um quadro grave de 

malária incluem ataxia, surdez, hemiparesia, cegueira e distúrbios cognitivos, do 

desenvolvimento neurológico e comportamental, que podem variar de leve a grave. 

Alguns déficits são transitórios enquanto que outros melhoram ao longo de meses, 

mas podem não ser recuperados completamente. Outras sequelas, por exemplo, 

epilepsia ou distúrbios de comportamento, podem se desenvolver após a remissão 

total da doença e persistir por tempo indeterminado (NEWTON; KRISHNA; 

WINSTANLEY, 1991; VERSTEEG et al., 2003; NGOUNGOU; PREUX, 2008). 

Danos neuronais causados pela MC podem resultar da interferência com o 

fluxo microcirculatório e consequente hipóxia, hipertensão intracraniana secundária 

ao aumento do volume sanguíneo cerebral (NEWTON; KIRKHAM; WINSTANLEY, 

1991), ou a liberação local de citocinas, óxido nítrico e neurotransmissores 

excitatórios (CRAWLEY et al., 1996). Sequelas neurológicas ocorrem em até 10-

17% das crianças afetadas por MC (MURPHY; BREMAN, 2001). 

Kihara e colaboradores (2006) relataram que a malária causada pelo 

Plasmodium falciparum afeta o desempenho neurocognitivo, tanto a curto quanto a 

longo prazo em crianças residentes nas regiões subsaarianas. A hipótese de que a 

malária afeta uma área específica do cérebro parece improvável, dada a grande 

variedade de resultados neuropsicológicos pós-infecção. No entanto, ainda existem 

poucos dados sobre como avaliar o grau e a extensão dos prejuízos. 

De fato, até 80% dos pacientes com malária apresentam crises convulsivas 

durante a inflamação aguda (SINGH; PRABHAKAR, 2008) que são uma 
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característica relevante da MC. As crianças podem apresentar crises convulsivas 

febris simples ou crises convulsivas múltiplas, focais e prolongadas, com 

características que sugerem um foco de atividade epiléptogênica (WARRELL; 

MOLYNEUX; BEALES, 1990; WEATHERALL et al., 2002). Já nos adultos, as crises 

convulsivas geralmente são generalizadas, com alterações inespecíficas no exame 

eletroencefalográfico (EEG). 

A prevalência de epilepsia em crianças afetadas por MC é pelo menos quatro 

vezes maior que em crianças clinicamente saudáveis. Estes achados clínico-

farmacológicos indicam uma associação entre a inflamação no sistema nervoso 

central, particularmente aquela induzida por MC, e a ocorrência de crises epilépticas 

e epilepsia (CARTER et al., 2004). 

Os mecanismos que geram o processo de epileptogênese após o episódio 

agudo de MC não são claros. Há evidencias da ocorrência de danos estruturais no 

cérebro, na sua maioria sob a forma de lesões vasculares isquêmicas que se 

desenvolvem devido ao sequestro dos eritrócitos parasitados durante o ataque 

agudo da MC. Outra característica da MC é o granuloma de Durck: astrócitos 

reativos que também podem representar um potencial para lesão epileptogênica 

(ALEEM, 2005). 

O papel das crises agudas de malária no desenvolvimento da epilepsia requer 

considerações. Estas ocorrem frequentemente durante o episódio agudo de MC de 

uma variedade de formas, incluindo crises convulsivas generalizadas tônico-

clônicas, crises convulsivas focais com ou sem generalização secundária, e 

alterações comportamentais sutis ou puramente eletroencefalográficas, não 

raramente, com crises recorrentes e prolongadas (CRAWLEY et al., 1996). 

 

1.5. PENTILENOTETRAZOL  
 

O pentilenotetrazol (PTZ) (Figura 5) é um derivado do tetrazol, estimulante do 

sistema nervoso central usado para induzir experimentalmente convulsões em 

roedores devido à sua interação com os receptores do ácido gama-aminobutírico 

(GABA) (JEFFERYS, 2003; HOMAYOUN et al., 2015). Seu mecanismo de ação 

baseia-se na diminuição da função GABAérgica central (CORDA et. al, 1992), 

atuando como um antagonista não competitivo (LOSCHER et al., 2009). 
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Figura 5. Estrutura Química do Pentilenotetrazol (PUBCHEM, 2005). 

 

 

O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do SNC. Quando liberado na 

fenda sináptica, ele liga-se em receptores ionotrópicos e metabotrópicos, dentre o 

quais se encontra o GABAA pós sináptico, o qual promove a abertura de canais 

iônicos do receptor, permite o influxo de íons cloreto (Cl-) e efluxo de íons potássio 

(K+), hiperpolariza a membrana neuronal, e torna o neurônio refratário a estímulos 

despolarizantes (Figura 6) (ROWLEY, et al, 2012). À medida que o PTZ atinge o 

SNC, ele se liga aos receptores GABAA e impede a ação do neurotransmissor 

GABA, e, consequentemente, bloqueia o influxo de íons Cl-, e provoca um 

desequilíbrio no balanço excitação/inibição, resultando na hiperexcitabilidade 

neuronal e gerando crises convulsivas (LOSCHER, 1998; FERANDO; MODY, 2012). 

Além disso, o PTZ reduz o influxo de cloreto para os neurônios ou a sensibilidade de 

diferentes sub-tipos de receptores de glutamato (WHITE; SMITH; WILCOX, 2007). 

Em doses baixas, o PTZ induz alterações típicas no EEG que são 

caracterizadas por picos de curta duração e ondas entre 5 e 7 Hz de frequência, 

sem manifestar resposta comportamental clara. Em doses mais elevadas (acima de 

40 mg/kg; intraperitoneal), no entanto, induzem evidentes respostas 

comportamentais (KLIOUEVA et al., 2001). Há dois tipos de resposta motora que 

podem ser observada: (1) resposta mínima, predominantemente clônica, e (2) 

resposta máxima, com respostas tônico-clônica na forma de contração muscular em 

todo corpo. 
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Figura 6. Ação do neurotransmissor inibitório GABA no receptor GABAA (RANG; DALE, 

2011). 

 

 

1.6.  ELETROENCEFALOGRAMA 
 

O eletroencefalograma (EEG) é o registro de potenciais elétricos gerados por 

fontes cerebrais, caracterizado por atividades com diferentes bandas de frequências 

(delta: 0,1 – 4 Hz, teta: 4 – 8 Hz, alfa: 8 – 13 Hz, beta: 13 – 30 Hz, gama: acima de 

30 Hz) e amplitudes que variam com estados comportamentais, como níveis de 

atenção, sono ou vigília, bem como em algumas condições patológicas (BEAR, 

2008). Os primeiros registros da presença de correntes elétricas no cérebro foram 

primeiramente feitos por Richard Caton (1875), a partir da superfície do encéfalo de 

coelhos, porém, somente em 1929, Hans Berger consegue o primeiro registro 

humano, utilizando um galvanômetro ligado a eletrodos fixados no couro cabeludo 

de um paciente, introduzindo o termo Eletroencefalograma (COLLURA, 1993). 

 Os potenciais elétricos captados pelo eletroencefalograma contêm 

informações importantes sobre o estado funcional do órgão . Eles são gerados a 

partir da atividade elétrica cerebral, pelo fluxo de corrente elétrica extracelular 

resultante do somatório dos potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios, que 

ocorrem nas células piramidais corticais. Este fluxo de corrente elétrica cerebral 
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ocorre através do bombeamento de íons sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e 

cloreto (Cl-) em resposta a um estímulo, assim esta movimentação de íons faz com 

que as células apresentem uma grande variação de potencial e saiam da condição 

de repouso, sendo despolarizada, e formando potenciais de ação (BEAR, 2008). 

Apesar de o registro eletroencefalográfico apresentar uma aparente 

irregularidade na intensidade e ritmo dos sinais elétricos, alguns padrões de 

funcionamento cerebral foram identificados. Em 1974, a Federação Internacional de 

Sociedades de Eletroencefalografia e Neurofisiologia Clínica denominou tais 

padrões como bandas de frequência, onde foram atribuídas as letras gregas delta 

(δ), teta (θ), alfa (α), beta (β) e gama (γ), cada uma correspondente a uma 

frequência específica, como citado acima (Figura 7). A classificação das bandas de 

frequência ocorreupois havia a necessidade que as oscilações cerebrais observadas 

pertencessem a classes oscilatórias individuais, as quais representassem estados 

fisiológicos gerados por mecanismos distintos (STERIADE et al, 1990; BUZSÁKI, 

2006). 

A banda de frequência α é caracterizada por sinais de amplitude na faixa de 

20 a 200 µV e frequência de 8 a 13 Hz, e é mais proeminente nas regiões 

posteriores, como córtex parietal e occipital, apesar de estar presente em 

praticamente todas as regiões cerebrais.  Esta frequência é típica de repouso, com 

fechamento ocular, relaxamento físico e inatividade mental relativa, desaparecendo 

nos estados de sonolência. Estudos recentes sugerem que a observação da banda 

alfa pode ser ferramenta de diagnóstico para doenças como o Alzheimer e amnésia 

leve decorrente do Diabetes (PONOMAREVA et al., 2013; BIAN et al., 2014). 

A banda β apresenta frequências compreendidas entre 14 e 30 Hz, 

apresenta-se nas regiões frontais e parietais, com amplitude geralmente menor que 

30 µV. A frequência β está associada ao estado de sonolência e na presença 

excessiva de alguns medicamentos, como benzodiazepínicos (MICHAIL, et al., 

2010; NISHIDA; ZESTOS; ASANO, 2016). Estudos associam o aumento da 

prevalência dessa banda de frequência com crises convulsivas, e sugerem que a 

atividade interictal contínua da banda β pode auxiliar na localização ddo foco 

epileptogênico (HEERS, et al., 2014). 
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Figura 7. Bandas de oscilação formam uma progressão aritmética na escala logarítmica. Para 

cada banda de frequência (Hz) ou intervalo de período são demonstrados juntamente com sua 

denominação usual (PENTTONEN; BUZSÁKI, 2003). 

 

 

A banda β apresenta frequências compreendidas entre 14 e 30 Hz, 

apresenta-se nas regiões frontais e parietais, com amplitude geralmente menor que 

30 µV. A frequência β está associada ao estado de sonolência e na presença 

excessiva de alguns medicamentos, como benzodiazepínicos (MICHAIL, et al., 

2010; NISHIDA; ZESTOS; ASANO, 2016). Estudos associam o aumento da 

prevalência dessa banda de frequência com crises convulsivas, e sugerem que a 

atividade interictal contínua da banda β pode auxiliar na localização ddo foco 

epileptogênico (HEERS, et al., 2014). 

As ondas na frequência de 4 a 8 Hz são denominadas θ, aparecendo nas 

regiões parietais e occipitais de crianças e adultos em estado de sonolência ou nas 

fases iniciais do sono. O aumento da prevalência dessas ondas está associado com 

distúrbios de atividade de base. 

As bandas de frequência com menos de 4 Hz são denominadas δ, comuns 

em crianças pequenas e recém nascidos durante o sono. Assim como as bandas θ, 
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está relacionado com o estado de sono, porém em um estágio mais profundo, com 

diminuição da consciência e percepção espacial. Alterações na frequência dessa 

onda também estão relacionadas a distúrbios de atividade de base, e sua existência 

em um adulto acordado indica um estado patológico. Embora haja algumas 

discrepâncias, muitos estudos tem relacionado o aumento da frequência da banda δ 

com sintomas negativos e positivos de esquizofrenia (KIRINO, 2007; BEGIC; 

MAHNIK-MILOS; GRUBISIN, 2009), mas esse aumento não é observado em 

pacientes que apresentam pré-disposição ao desenvolvimento da doença 

(VENABLES; BERNAT; SPONHEIN, 2009; HONG et al, 2012). 

A banda de frequência γ foi introduzida em 1938 por Jasper e Andrews, para 

descrever frequências entre 30 a 50 Hz, também sendo denominadas ondas β 

rápidas. Estudos sugerem que alterações bandas γ também estão presentes na 

esquizofrenia, bem como em outras desordens psiquiátricas, pois esta banda de 

frequência está relacionada com vários processos cognitivos, tais como atenção e 

memória (ROUHINEN, et al., 2013; BASAR, et al., 2016 MCNALLY; MCCARLEY, 

2016). 
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ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Os materiais e métodos, assim como resultados e a discussão que fazem 

parte desta dissertação estão apresentados na forma de artigo científico, este 

intitulado “Increased susceptibility to pentylenetetrazol following survival of cerebral 

malaria in mice”, publicado na revista Epilepsia e reproduzido integralmente aqui sob 

o número de licença 4022590302577 (Anexo C). 

Os procedimentos experimentais do presente artigo científico iniciaram-se 

após a obtenção da carta de aprovação do CEUA (Comitê de Ética na Utilização de 

Animais) da Universidade Federal de Santa Maria (Anexo D). 
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CONCLUSÃO 
  

O presente estudo demonstrou que animais infectados e recuperados de um 

quadro de malária cerebral apresentam suscetibilidade a crises convulsivas 

induzidas por PTZ. Esta suscetibilidade pode resultar de alterações moleculares e 

celulares desencadeadas por algum insulto epileptogênico ao longo do tempo. É 

possível que a inflamação causada pelo parasita circulante possa causar danos ao 

tecido cerebral que levem ao desenvolvimento de epilepsia posteriormente. No 

entanto, mecanismos independentes daqueles associados ao dano neurológico 

inicial também podem desempenhar alguma função no processo de suscetibilidade a 

crises convulsivas. 

Prosseguir com a investigação e otimização do modelo se faz necessários, 

mas a partir de uma perspectiva pré-clínica, os resultados apresentados podem 

auxiliar no estudo das sequelas da MC e no desenvolvimento de novas estratégias 

de prevenção e tratamento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS ANALISADOS DIARIAMENTE 
SEGUNDO PROTOCOLO DE SHIRPA ADAPTADO (ROGERS, 2001) 
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ANEXO B – DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do comportamento, peso e parasitemia 
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ANEXO C – LICENÇA DE REPRODUÇÃO DO ARTIGO 
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ANEXO D – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE 
ANIMAIS – UFSM 

 

 


