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RESUMO

O estresse oxidativo é um estado bioquímico caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas do oxigênio (ERO) e 
nitrogênio (ERN) (também chamados de radicais livres) e os mecanismos de defesa antioxidante. Os radicais livres são moléculas ou fragmentos 
de moléculas, com existência independente e que contém um ou mais pares de elétrons não pareados, o que confere a eles grande capacidade de 
interação com biomoléculas. Apesar de participarem de processos fisiológicos, os radicais livres (em elevadas concentrações) podem promover 
dano e morte celular (necrose ou apoptose) ao interagirem com estruturas celulares ricas em proteínas, lipídeos e nucleotídeos. O estresse 
oxidativo está envolvido na patogenia do câncer, aterosclerose e desordens que acometem o sistema nervoso central (SNC), como epilepsia, 
Alzheimer e depressão. O cérebro é particularmente vulnerável às ações dos radicais livres, pois é um órgão que utiliza muito oxigênio e é rico em 
lipídeos. Nesse contexto, é necessário que alternativas terapêuticas que protejam o cérebro do estresse oxidativo sejam descobertas e 
investigadas, assim o açaí (uma das frutas mais populares da região norte) representa um importante objeto de pesquisa em virtude de sua 
grande disponibilidade, consumo nacional, potente atividade antioxidante (por isso é chamada “superfruta”). Considerando o envolvimento do 
estresse oxidativo em ampla gama de doenças do SNC torna-se necessário investigar a ação antioxidante do açaí no cérebro de camundongos 
tratados com pentilenotetrazol (PTZ) e lipopolissacarídeo (LPS), substâncias que promovem aumento de radicais livres no cérebro. Os animais 
utilizados nesta pesquisa foram camundongos Swiss (25 e 35 g) e os procedimentos adotados com os animais foram aprovados pelo comitê de 
ética e pesquisa da Universidade Federal do Pará (número da licença BIO197-14). Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais: açaí, 
açaí+PTZ, açaí e açaí+LPS. Estes animais foram pré-tratados durante 4 dias com açaí (10 µl/g de peso corporal). A avaliação do estresse oxidativo 
foi realizada por meio das técnicas de peroxidação lipídica (uma cascata de eventos bioquímicos resultante da ação dos radicais livres sobre 
lipídeos da membrana, o que resulta em perda da função da mesma e morte celular, nos experimentos descritos o malonaldeído (MDA) foi 
utilizado como indicador da peroxidação lipídica no cérebro) e nitritos (produto da oxidação do óxido nítrico (NO), os nitritos representam uma 
medida indireta do radical livre NO). Os resultados parciais demonstram que o LPS e o PTZ aumentam a peroxidação lipídica e os níveis de nitritos 
no cérebro dos animais dos grupos experimentais LPS e PTZ, porém o tratamento com açaí é capaz de prevenir o aumento do estresse oxidativo 
no cérebro dos animais dos grupos açaí+PTZ e açaí+LPS. Estes dados demonstram que o açaí é capaz de exercer efeito protetor contra os efeitos 
deletérios do estresse oxidativo no cérebro.
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