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1. Resumo do Trabalho 

Pacientes com doença renal crônica são vulneráveis ao desenvolvimento de 

intoxicação por drogas ou toxinas e a carambola pode estar associada a  

neurotoxicidade nestes pacientes (NETO et al. 2008). É consenso que o 

eletrencefalograma (EEG) constitui o exame mais valioso no estudo de um paciente em 

estado convulsivo (DELAMÓNICA, 2010). Os animais nefropatas submetidos  a 

ingestão do suco de carambola podem apresentar crises convulsivas (FANG, 2007). 

Assim, seria de grande importância avaliar o comportamento eletroencefalográfico de 

modelos experimentais que apresentem nefropatia e sejam submetidos à ingestão de 

carambola. Para isso foram implantados eletródios de registro (bilateralmente no córtex 

cerebral e no hipocampo) e realizada cirurgia de obstrução bilateral dos ureteres para 

induzir nefropatia. Gavagens orogástricas com água ou carambola, registro do EEG e 

dosagem de uréia e creatinina foram realizadas após a recuperação dos procedimentos 

cirúrgicos. Com a realização deste projeto, observamos que após realizada a obstrução 

ureteral e administrado o suco de carambola, os animais passam a apresentar agitação 

motora importante, aquietando-se no decorrer dos experimentos e ao mesmo tempo 

passando a apresentar abalos motores localizados e, subsequentemente, convulsão 

tônico-clônica generalizada. Verificamos, assim, que os padrões eletrencefalográficos 

estudados, mesmo assemelhando-se nos seus componentes às características do ciclo 

vigília-sono já descritas no rato normal, compõe-se diferentemente nos expostos à 

carambola quanto à duração e intensidade do alerta e à atividade epileptiforme, o que 

nos estimula a realizar futuramente um estudo quantitativo visando à localização da 

origem das crises, considerando também a análise histológica de proto-oncogenes e 

outros marcadores de atividade nervosa. 

 

2. Introdução 

Pacientes com doença renal crônica são vulneráveis ao desenvolvimento de 

intoxicação por drogas ou toxinas e a carambola é, provavelmente, umas das poucas 

frutas naturais que é associada com neurotoxicidade. (NETO et al.,2008). 

O primeiro relato de neurotoxicidade da carambola apareceu em 1980, na 

introdução do extrato fruta em ratos normais, resultando em convulsões. Os primeiros 



estudos publicados a esse respeito da fisiopatologia incluíram duas possíveis teorias. A 

primeira sugere a existência de uma toxina específica da carambola (caramboxina) 

capaz de agir em receptores GABA inibindo-os (CAROLINO, et al,. 2005). A segunda 

diz respeito ao papel do ácido oxálico (oxalato) em induzir neurotoxicidade. FANG et al., 

(2007) mostraram que, além do suco da carambola, ratos nefrotomizados também 

desenvolveram crises epiléticas após ingestão de solução de oxalato, sugerindo ser 

este o possível agente responsável pelo desencadeamento de eventos convulsivos. 

É consenso que o eletrencefalograma (EEG, registro dos potenciais elétricos 

gerados pelo encéfalo.) constitui o exame mais valioso no estudo de um paciente em 

estado convulsivo (DELAMÓNICA, 2010).  

O EEG em doentes epilépticos pode ser interictial ou ictal. O primeiro se registra 

quando o paciente está livre de sintomas; o segundo, durante a crise clínica. As crises 

miotônicas caracterizam-se por contrações muito breves (1s) de um músculo único ou 

grupo de músculos, a qual se observa através do olhar clínico, manifestando-se 

discretamente no EEG. Já a crise tônico-clônica generalizada inicia-se com atividade 

rápida difusa ou localizada. Geralmente esta atividade rápida começa em forma local, 

que paulatinamente se propaga para áreas vizinhas, à medida que aumenta 

moderadamente de amplitude. Terminada a crise clínica, observa-se somente atividade 

lenta generalizada, de amplitude moderada a baixa, que corresponde ao período pós-

ictal (DELAMÓNICA, 2010). 

Os animais nefropatas expostos ao suco de carambola podem apresentar tanto 

crises miotônicas como convulsões tônico-clônicas (FANG, 2007). Assim, seria de 

grande interesse avaliar se a evolução eletroencefalográfica de modelos experimentais 

de nefropatia que sejam submetidos à ingestão de carambola.  

 

3. Objetivo 

Identificar e caracterizar possíveis variações no padrão de atividade 

eletrencefalográfica em ratos nefropatas submetidos à ingestão de suco de carambola. 

Procedimentos Metodológicos 

Vinte e cinco ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), machos, adultos 

foram divididos em 5 grupos: controle (apenas mensuração do EEG) GVA (não 



nefropata + gavagem com água), GVC (não nefropata + gavagem com carambola), 

NFA (nefropata + gavagem com água) NFC (nefropata + gavagem com carambola). O 

projeto foi aprovado pelo protocolo de pesquisa nº 13259324/08 - CEUA / UNICID.  Os 

animais foram mantidos no biotério do NUPEN - Núcleo de Pesquisa em Neurociência 

da Universidade Cidade de São Paulo, sob um ciclo claro-escuro de 12/12, com 

temperatura ambiente de 22ºC, água e alimentação à vontade. Todos os experimentos 

foram levados a termo respeitando-se as normas e preceitos do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBREA) a fim de evitar e minimizar ao máximo o sofrimento 

do animal. 

Para o registro eletrencefalográfico os animais eram anestesiados com anestesia 

geral utilizando cloridrato de ketamina (100mg/ml) na dose de 70mg/kg de peso vivo 

associado à cloridato de xilazina (2g/100 ml) na dose de 10mg/kg de peso vivo. Foram 

realizados quatro pequenos furos na calota craniana de cada animal. Nesses locais 

foram implantados eletródios bipolares nas coordenadas estereotáxicas 

correspondentes aos córtices cerebrais esquerdo e direito e áreas hipocampais CA3 

esquerda e direita. A escolha dessas estruturas deveu-se à boa descrição já existente 

dos seus padrões eletrencefalográficos (TIMO-IARIA et al., 1970; FONOFF et al, 1999). 

Os eletródios foram soldados a conectores para permitir a transmissão dos sinais 

elétricos ao eletrencefalógrafo. Os animais permaneceram em recuperação pós-

operatória por no mínimo 7 dias antes de iniciar-se qualquer outro procedimento ou 

registro eletrencefalográfico. 

Para a realização dos registros, os animais eram acomodados numa gaiola de 

acrílico, revestida com uma tela metálica fina (gaiola de Faraday). Os registros foram 

realizados nos mesmos horários, entre as 14:00 h as 18:00 h.  

A nefropatia foi induzida pela amarradura e secção bilateral dos ureteres após o 

período de recuperação do implante de eletródios. Nos dois dias subsequentes à 

obstrução dos ureteres, todos os animais receberam gavagens de 1 ml durante dois 

dias em um intervalo de tempo de 3 em 3 horas, entre 07:00 e 16:00h. O suco de 

carambola era processado e filtrado sem adição de água. Sangue foi coletado partir de 

vasos superficiais da região caudal para dosagem de ureia e creatinina, realizadas por 

espectrofotometria.  



4. Desenvolvimento 

No grupo controle, foi realizado procedimento para implante dos eletródios e 10 

dias após foi realizado o registro EEG. Nos grupos GVA e GVC, primeiro foi realizado 

implante dos eletródios e no 9º e 10º dias subsequentes foram realizadas gavagens 

com água (GVA) ou carambola (GVC). Nos grupos NFA e NFC, primeiro foi realizado 

implante dos eletródios, no 8º dia foi realizado obstrução bilateral dos ureteres e no 9º e 

10º dias subsequentes foram realizadas gavagens com água (GVA) ou carambola 

(GVC). Os registros eletrencefalográficos foram adquiridos ao longo do segundo dia de 

gavagens. 

 

5. Resultados 

 Em cada um dos grupos experimentais observou-se notável consistência das 

expressões comportamentais. Vemos que a autolimpeza manteve-se em todas as 

situações, exceto em NFC, quando já desde o início os animais aparentavam 

desatenção e não expressavam esse comportamento característico. Quanto à agitação, 

presente mesmo nos animais controle, pode ser atribuída à manipulação, e não precisa 

necessariamente ser associada à ação da carambola ou da ligadura ureteral. A 

sialorréia, as mioclonias e as crises tônico-clônicas generalizadas, por outro lado, 

ocorreram exclusivamente nos animais nefropatas e que receberam gavagem com 

carambola. 

O gráfico 1 mostra as concentrações séricas de uréia e creatinina  nas diferentes 

condições.  A dosagem de uréia variou de 58,82 ± 4,41 mg/dL nos grupos não 

nefropatas para 393,85 ± 56,80 mg/dL nos grupos nefropatas, enquanto a dosagem de 

creatinina variou de  0,04 ± 0,01 mg/dL para 0,69 ± 0,18 mg/dL.  

 



 

 

Estes dados confirmam que o procedimento cirúrgico de obstrução dos ureteres 

foi efetivo em gerar um modelo experimental urêmico (nefropatia). (Castello Branco et 

al. 2011). 

   Nos animais controle (BCO, GVA e GVC), a análise visual dos 

eletrencefalogramas mostrou os padrões característicos da vigília, com maior evidência 

das ondas teta e presença de ritmos mais rápidos e dessincronização 

secundariamente. Não foram observadas espículas ou outros potenciais com 

características patológicas nessa condição. Durante todos os períodos de vigília 

observou-se uma combinação desses potenciais, o que convencionou-se chamar de 

vigília relaxada. Diferentemente, também nos períodos de vigília, a atividade elétrica 

relacionada aos comportamentos motores, como exploração do ambiente, mostrou-se 

muito mais organizada. As ondas teta, características dessa fase do ciclo vigília-sono, 

agruparam-se e aumentaram em amplitude, passando a constituir um ritmo muito 

conspícuo mesmo à análise desarmada. Isso ocorreu tanto nos registros corticais 

quanto nos hipocampais. No caso dos animais submetidos ao modelo de nefropatia e 

submetidos a gavagem com água (NFA), mesmo que suspeitássemos o contrário, não 

foram identificadas, através da análise visual dos registros, anormalidades ou nada 

diferente do que acima relatado em relação aos animais controle. 

Os animais nefropatas e submetidos a gavagem com carambola (GVC) também 

apresentaram as características básicas acima mencionadas (presença de ondas teta e 

Gráfico 1.  Valores séricos de Ureia (mg/dL), nos grupos controles e experimental. 



dessincronização), porém sua composição variou, principalmente em relação ao tempo 

decorrido após a gavagem. A figura 1 mostra o registro de um animal do grupo NFC 

após receber a primeira gavagem. Nota-se que as ondas teta e a dessincronização 

estão presentes, porém não observaram-se agrupamentos ou evidência visual de 

modulação desses potenciais, fazendo-nos comparar esse padrão com a vigília 

relaxada. Reforçam essa comparação os pequenos fusos que apresentaram-se 

eventualmente. Os animais, nessa fase dos experimentos, mostravam-se prostrados e 

não realizavam autolimpeza. A figura 2 mostra o registro de um animal do grupo NFC 

após receber a segunda gavagem. Nota-se que continuam presentes as ondas teta e a 

dessincronização, porém os raros fusos desaparecem. Essa evolução é compreensível, 

no contexto geral destes resultados, como será discutido adiante. Os animais 

mantinham-se pouco ativos, com piloereção, e passavam a apresentar sialorréia e 

automatismo mastigatório. A figura 3 mostra o registro de um animal do grupo NFC 

após receber a terceira gavagem. Nota-se, algo surpreendentemente, que a atividade 

elétrica assemelha-se ainda mais à da vigília, desta vez ativa, com as ondas teta 

agrupadas e com alto grau de regularidadde, estando a dessincronização quase 

ausente. No entanto, esses surtos de ondas teta diferem do alerta normal porque 

prolangam-se muito além dos poucos segundos característicos, chegando, às vezes, a 

mais de um minuto. Os animais apresentavam nessas circunstâncias, além da 

piloereção, sialorréia e automatismo mastigatório, abalos musculares irregulares, mais 

evidentes nos membros, o que classificamos como mioclonias. Também mostravam-se 

mais inquietos, aparentando explorar aleatoriamente a gaiola. A figura 4 mostra um 

segmento dessa mesma fase (após a terceira gavagem), onde é muito evidente um 

surto de espículas de alta voltagem, não sincrônicos entre as estruturas registradas. A 

figura 5 mostra o registro de um animal do grupo NFC após receber a quarta gavagem. 

A atividade elétrica perde então a sincronia visível nos exemplos anteriores e surgem 

potenciais espiculados de grande amplitude, em salvas fracamente regulares. Apesar 

da grande variabilidade, notamos que na maioria das vezes essas salvas não eram 

sincronizadas entre as estruturas registradas. Os animais mantinham-se como nos 

períodos anteriores, um pouco mais agitados e, subitamente, apresentavam crises 

tônico-clônicas generalizadas. Estas inicialmente eram breves, porém, após 



aumentarem em frequência, tornavam-se contínuas, e a isso seguia-se rigidez e parada 

respiratória, o que invariavelmente levava a morte, pois não tomávamos medidas 

ressucitatórias. 

 

 
 

Figura 1. Registro da atvidade elétrica do córtex cerebral esquerdo em animal nefropata submetido a uma gavagem com 
carambola. Note-se que, apesar de presentes, as ondas teta tem baixa regularidade e raramente agrupam-se. Notam-se, 
também, como exemplificado entre 265 e 266 s, a presença de fusos, o que é característico de vigília relaxada. 

 

 
Figura 2. Registro da atividade elétrica do córtex cerebral esquerdo, mostrando mescla de ondas teta e dessincronização, sem que 

seja evidente a presença de fusos. 

 
 

Figura 3. Registro da atividade elétrica do hipocampo direito obtido de animal do grupo NFC após a terceira gavagem. 
Nota-se, à primeira vista, um padrão que remete à vigília atenta num animal intacto, onde as ondas teta agrupam-se, 
constituindo um ritmo bem modulado e de amplitude bem maior que no relaxamento. Essa comparação, no entanto, 
termina ao verificar-se a prolongada duração desse padrão e a não correspondência com as expressões motoras.  

 



 
 

Figura 4. Registro da atividade elétrica do hipocampo direito de um dos animais do grupo NFC após a aplicação da 
terceira gavagem. Diferentemente do apresentado na figura anterior, neste exemplo há supressão quase completa de 
padrões sugestivos de alerta e, em todos os canais, salva de espículas aproximadamente entre 12.342 e 12.344 s. Os 
componentes dessas salvas não apresentaram sincronia bilateral, mas sim entre os córtices e os hipocampos 
ipsolaterais. 

 
 

Figura 5. Salva prolongada de espículas com pouca organizaçao. Sendo generalizadas, sem que seja visualmente 
possível distinguir qualquer migração entre as derivações corticais ou entre as corticais e as hipocampais, o que sugere 
que a origem das crises é multifocal, ou seja, todo o sistema nervoso está sensibilizado. 

 
Assim, mudanças nas manifestações comportamentais, e eletrencefalográficas, 

ocorreram apenas nos animais do grupo NFC, onde, desde a primeira gavagem, 

ocorreram anormalidades. Inicialmente, notava-se apenas discreta piloereção e o 

abandono da autolimpeza. Houve queda na atividade exploratória e os animais tendiam 

a permanecer quietos. Concomitantemente, a atividade elétrica comparava-se à da 

vigília relaxada, com a presença eventual de fusos. A partir da segunda gavagem, mas, 

principalmente, após a terceira, além da piloereção e do relativo aquietamento, surge 

sialorréia importante e automatismo mastigatório. Os fusos desapareceram, numa 

aparente evolução para maior intensidade de alerta. De fato, essa evolução ocorreu, 

mas para um alerta muitíssimo intenso, refletindo provavelmente importante aumento 

da excitabilidade nervosa relacionada à carambola. Depois da terceira gavagem 

surgiam também as mioclonias, acompanhadas no EEG por salvas de potenciais 



espiculados de grande amplitude, com duração média de aproximadamente 2 

segundos, chegando a lembrar as salvas de espículas-ondas características de certas 

epilepsias humanas, isso além da atividade de base semelhante à vigília. Depois da 

quarta gavagem, os animais mostraram-se mudaram do estado anterior de quietude e 

piloereção para agitação, e as mioclonias não puderam mais ser observadas, pois as 

crises tônico-clônicas generalizadas passaram a predominar, com subsequente 

reentrância e óbito.  

 

7. Considerações finais 

O estudo da atividade elétrica do sistema nervoso mostra que há grande 

correlação entre o eletrencefalograma, as manifestações comportamentais e o 

preparado de carambola, como era esperado, mas que, além disso, os elementos 

topográficos observados (como assincronia dos potenciais patológicos entre os 

hemisférios, a sincronia relativa entre o córtex e o hipocampo ipsolaterais e a correlação 

entre o número de gavagens e a intensidade dos sintomas) permitem vislumbrar a 

corroboração com outras técnicas experimentais para esclarecer os mecanismos 

fisiopatológicos desta intoxicação e, possivelmente, os seus agentes etiológicos. 

Esperaríamos encontrar algumas anormalidades na análise da atividade elétrica mesmo 

nos animais que não receberam gavagem com carambola, mas eram nefropatas, dado 

que as alterações metabólicas devidas à uremia poderiam alterar a excitabilidade do 

tecido nervoso. Não foi possível confirmar essa suposição, possivelmente porque 

restringimo-nos à análise visual. Seria de nosso interesse realizar também o estudo 

matemático dos registros eletrencefalográficos, porém isso não foi possível devido à 

logística dos experimentos. 
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