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1 - RESUMO DO TRABALHO: 

O processo de aprendizagem de uma nova habilidade motora envolve 

diferentes áreas corticais cerebrais, mas pouco é sabido sobre a participação dessas 

áreas ao longo de diferentes períodos de treinamento. Portanto, este estudo visou 

avaliar a expressão da proteína Egr1 nas áreas do cingulado anterior, pré-límbico, e 

infralímbico do córtex pré-frontal medial (MPFC) juntamente com as regiões do 

córtex motor primário e secundário (M1 e M2) de ratos adultos submetidos a 

diferentes tempos de treinamento e diversidade de tarefas de exercícios acrobáticos. 

Neste estudo utilizamos 18 ratos da linhagem Wistar, com aproximadamente 250g, 

divididos aleatoriamente em 2 grupos experimentais: exercício acrobático e controle-

sedentário. O grupo submetido ao exercício acrobático foi subdividido em 5 grupos 

com diferentes períodos de treinamento: 1semana (AC1), 2 semanas (AC2) e 4 

semanas (AC4) e 8 semanas sendo subdivido em ACBl (blocado) e ACVa (variado), 

com 5 passagens pelo circuito acrobático, 3 vezes na semana. Ao término do 

treinamento os encéfalos foram processados pela técnica de imunoperoxidase. As 

comparações entre os grupos foram conduzidas com o teste ANOVA one-way, 

seguida do pós-teste de Tukey quando a análise de variância apresentou diferença 

estatisticamente significante (p≤0,05). Os dados do desempenho motor revelaram 

que os animais dos grupos AC2 e AC4, AC8Bl e AC8Va mostraram uma diminuição 

do tempo necessário para a execução do exercício acrobático a partir da segunda 

semana. Da 4º a 8º semana foi possível visualizar uma diminuição significativa de 

tempo nos animais do grupo AC8Bl e AC8Va, apresentando um platô da 6º a 8º 

semana. O treinamento acrobático induziu um aumento do número de células Egr1-

positivas nas áreas do cortéx pré-frontal medial (MPFC) e do córtex motor, 

independente do período de treinamento em relação aos animais do grupo SED. No 

cingulado anterior do MPFC, os grupos AC1, AC4 e AC8Va induziram um aumento 

significativo de células Egr1-positivas em relação ao SED. Uma e quatro semanas 

de treinamento acrobático promoveram aumento significativo de células Egr1-

positivas do pré-limbico e infralímbico do MPFC em relação ao SED. E por fim, o M1 

apresentou um aumento significativo de células Egr1-positivas no AC1 e AC8Bl e 

AC8Va, enquanto o M2 apresentou aumento independente do período e diversidade 

de tarefas do treinamento acrobático comparado ao SED. Dessa forma os nossos 

dados revelaram que essas regiões corticais tem uma participação distinta no 

planejamento e seleção dos padrões motores mais adequados ao estímulo presente. 



2 - INTRODUÇÃO:  

Estudos recentes têm focado a aprendizagem motora associada ao 

treinamento acrobático em oposição à repetição dos exercícios físicos com uma 

única variável enriquecedora. O exercício acrobático (AC) consiste em tarefas 

repetidas destinadas a incentivar a resolução de problemas e coordenação. Tarefas 

como aprender a atravessar vários tipos de obstáculos, também chamada de tarefa 

guiada internamente, diferem de exercícios voluntários e forçados, denominados 

tarefas com movimentos contínuos e externamente guiadas, já que estes são 

rítmicos e repetitivos (Lewis et al., 2007; Lambert et al., 2005).  

Estudos recentes do nosso grupo revelaram que o exercício acrobático a 

curto prazo (uma e duas semanas, AC1 e AC2 respectivamente) induziu aumento 

significativo de proteínas estruturais no estriado e cerebelo, juntamente com a 

diminuição de proteínas sinápticas no córtex motor e aumento significativo de 

células Egr1-positivas no córtex motor, estriado (dorsomedial) e cerebelo. A longo 

prazo (quatro semanas - AC4), houve aumento significativo da proteína estrutural 

MAP2 no córtex motor e da proteína sináptica SYP no estriado e aumento 

significativo de células Egr1-positivas no córtex motor retornando a níveis basais no 

estriado e cerebelo sugerindo que os diferentes tempos de treinamento modulam 

proteínas sinápticas e estruturais e o gene Egr1 de forma distinta nas áreas 

encefálicas desempenhando um importante papel na plasticidade tempo de prática-

dependente em regiões motoras (Samira S, 2013). 

Estas regiões motoras tem sido por nós escolhidas por serem frequentemente 

afetadas por doenças neurodegerativas ou por lesões, por estarem envolvidas direta 

ou indiretamente com o planejamento e/ou execução do movimento, ou por sofrerem 

influência direta dos efeitos do exercício físico. Além disso, outras áreas corticais 

pré-frontais dorsomediais também participam do planejamento de uma nova 

habilidade ou uma tarefa guiada internamente (Rosenberg-Katz et al., 2012). 

Entretanto, os mecanismos pelos quais estas áreas interagem com outras regiões 

cognitivas e motoras e suas participações ao longo de diferentes períodos de 

treinamento de uma nova habilidade motora ou de treinamento com prática blocada 

ou variada ainda são pouco conhecidos. 

   Muitas áreas do córtex cerebral estão envolvidas principalmente com o 

processamento da informação sensorial ou com o planejamento e execução dos 

comandos motores. Essas áreas são subdividas em motora primária e em várias 



áreas pré-motoras (áreas motoras secundárias ou de associação). A região motora 

primária é responsável por executar o movimento, participando de padrões de 

movimentos mais complexos. Outro importante sítio neural envolvido com o 

planejamento de estratégias comportamentais que visam o melhor desempenho na 

resposta motora é o córtex pré-frontal que engloba as áreas do cingulado anterior, 

pré-limbico e infralímbico. 

O Egr1 é induzido em neurônios após estimulação extracelular por 

substâncias tróficas e neurotransmissores, dentre eles o glutamato, bem como seus 

agonistas específicos, que ativam diversas classes de receptores glutamatérgicos, 

como kainato, NMDA e AMPA. Em 1997, Beckmann e colaboradores destacaram o 

aumento da atividade do Egr1 no córtex cerebral e hipocampo de ratos após a 

administração de NMDA e kainato, em compensação, um pré-tratamento com um 

antagonista do receptor NMDA (MK-801) não afetou a expressão dos genes 

imediatos (incluindo Egr1) no sistema límbico, sugerindo que a interação de Egr1 

com os receptores de glutamato depende da região do sistema nervoso central 

observada. 

 

3 – OBJETIVO: 

- Avaliar a expressão de Egr1 nas áreas motoras e cognitivas encefálicas de 

ratos adultos envolvidas com o planejamento e aprendizado motor, submetidos a 

períodos distintos de treinamento e frente a diferentes formas de organização da 

prática de treinamento: blocada ou variada, de exercício acrobático. 

 

4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Utilizamos 18 ratos machos (300g), Wistar aproximadamente 2 meses, 

divididos aleatoriamente em 2 grupos: acrobático (AC) e controle/sedentário (SED). 

Este estudo foi aprovado pela CEUA do ICB/USP (n° 152/10). O grupo submetido ao 

exercício acrobático foi subdividido em 4 grupos com diferentes tempos de 

treinamento: 1semana (AC1), 2 semanas (AC2) e 4 semanas (AC4) e 8 semanas 

sendo subdivido em prática blocada (mesmo circuito, AC8Bl) e variada (após um 

mês treinou em outro circuito, AC8Va), com 5 passagens pelo circuito acrobático, 3 

vezes na semana. Ao término do período de treinamento, os animas foram 

perfundidos e os encéfalos processados pela técnica de imunoistoquímica para a 

detecção da proteína de ativação neuronal, Egr1. Análise dos dados foram 



conduzidas a partir do teste ANOVA one-way, seguida do pós-teste de Tukey 

quando a análise de variância apresentou diferença estatisticamente significante 

(p≤0,05). 

 

5 - RESULTADOS: 

 5.1- Desempenho motor 

Os animais pertencentes aos grupos AC2,  AC4,  AC8Bl e Ac8Va 

apresentaram na segunda semana uma redução significante no tempo para realizar 

a tarefa quando comparado ao tempo gasto na primeira semana de treinamento 

(média+EPM; 62.96s+1.28, 99.68s+0.30, 100.77s+2.51, 94.10s+4.14, 

respectivamente). Essa redução persistiu de maneira acentuada e progressiva até a 

4º semana (AC4- 88.725s+ 0.70, AC8Bl- 65.78s+ 1.71, AC8Va- 66.19s+ 0.78). Da 4º 

a 8º semana foram encontradas uma diminuição significativa de tempo nos animais 

do AC8Bl e AC8Va, porém cabe ressaltar que da 6º a 8º semana não houve 

mudanças no tempo necessário para realização das tarefas, indicando que houve 

um platô. 

5.2- Imunoistoquímica  

Observamos que o exercício acrobático promoveu aumento do número de 

células Egr1-positivas na região do cingulado anterior do MPFC nos grupos AC1 (ca. 

295%), AC4 (ca. 241%) e AC8Va (ca. 217%) quando comparado ao SED (Fig. 1). 

Cabe ressaltar, que o aumento induzido pelo AC1 foi também significativo 

comparado ao AC8Bl. 
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Uma (AC1) e quatro semanas (AC4) de treinamento acrobático promoveram 

aumento significativo de células Egr1-positivas (ca. 378% e 341%, respectivamente) 

Figura 1.  Efeitos dos diferentes períodos de 
exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 
no cingulado anterior (CA). SED: sedentário; AC1: 
grupo acrobático treinado por uma semana; AC2: 
grupo acrobático treinado por duas semanas;  AC4: 
grupo acrobático treinado por quatro semanas; 
AC8Bl: oito semanas de treinamento em um mesmo 
circuito e AC8Va; oito semanas de treinamento em 
dois circuitos diferentes. *p<0,05;  ***p<0,001. 



no pré-limbico do MPFC em relação ao SED (Fig. 2). O aumento observado no AC1 

também foi significante quando comparado ao AC2.  

SED
 P

L

A
C
1 

PL

A
C
2 

PL

A
C
4 

PL

A
C
8B

l P
L

A
C
8V

a 
PL

0

50

100

150
*

*
*

D
e
n

s
id

a
d

e
 m

é
d

ia
 d

e
 c

é
lu

la
s

 
 

O treinamento acrobático por uma (AC1) e quarto semanas (AC4) promoveu 

um aumento significativo de células Egr1-positivas (ca. 550% e ca. 358%, 

respectivamente) no infralímbico do MPFC comparado ao SED (Fig. 3). E mais, esse 

aumento de células Egr1-positivas induzido por AC1 foi estatisticamente significativo 

em relação ao AC2, AC8 Bl e AC8Va.  
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Os seguintes períodos de treinamento AC1, AC8Bl e AC8Va induziram um 

aumento significativo de células Egr1-positivas (ca. 317%, ca. 240% e ca. 218%, 

respectivamente) no córtex motor primário (M1) comparado ao grupo SED (Fig. 4). 

Além disso, esse aumento de células Egr1-positivas induzido por AC1 foi 

significativo também quando comparado a todos os outros grupos de treinamento 

acrobático. Já o grupo AC8Bl promoveu um aumento significativo de células Egr1-

positivas no M1 comparado aos grupos AC2 e AC4. 

Figura 2. Efeitos dos diferentes períodos de 
exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 
no pré-límbico (PL). SED: sedentário; AC1: grupo 
acrobático treinado por uma semana; AC2: grupo 
acrobático treinado por duas semanas;  AC4: grupo 
acrobático treinado por quatro semanas; AC8Bl: oito 
semanas de treinamento em um mesmo circuito e 
AC8Va; oito semanas de treinamento em dois 
circuitos diferentes. *p<0,05;  ***p<0,001. 

Figura 3. Efeitos dos diferentes períodos de 
exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 
no infra-límbico (IL). SED: sedentário; AC1: grupo 
acrobático treinado por uma semana; AC2: grupo 
acrobático treinado por duas semanas;  AC4: grupo 
acrobático treinado por quatro semanas; AC8Bl: oito 
semanas de treinamento em um mesmo circuito e 
AC8Va; oito semanas de treinamento em dois 
circuitos diferentes. *p<0,05;  ***p<0,001. 
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No córtex motor secundário (M2) o treinamento acrobático, independente de 

períodos ou formas de prática, promoveu um aumento significativo de células Egr1-

positivas comparado ao grupo SED (ca. 383% - AC1, ca. 296% – AC2, ca. 177% - 

AC4, ca. 268% - AC8Bl e ca. 232% - AC8Va) (Fig. 5). O período de uma semana de 

treinamento acrobático (AC1) foi capaz de induzir o maior aumento de células Egr1-

positivas no M2 comparado a todos os grupos estudados. E mais, dentre os grupos 

acróbatas o AC4 foi o que induziu o menor aumento de células Egr1-positivas. 
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6- DISCUSSÃO: 

Os dados de desempenho motor mostraram que a partir da 2º semana de 

treinamento acrobático foi possível observar uma diminuição significativa do tempo 

necessário para executar todo o circuito quando comparado ao tempo da 1º semana, 

em todos os grupos. E essa redução persistiu de maneira progressiva até 4º semana 

de treinamento, apresentando uma queda estatisticamente relevante no tempo 

necessário para a realização das tarefas motoras até o final da 8º semana, porém  

da 6º a 8º semana essa diminuição se estabilizou. Estudos demonstram que as 

Figura 5. Efeitos dos diferentes períodos de 

exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 no 

córtex motor secundário (M2). SED: sedentário; AC1: 

grupo acrobático treinado por uma semana; AC2: 

grupo acrobático treinado por duas semanas;  AC4: 

grupo acrobático treinado por quatro semanas; 

AC8Bl: oito semanas de treinamento em um mesmo 

circuito e AC8Va; oito semanas de treinamento em 

dois circuitos diferentes. *p<0,05;  ***p<0,001. 
 

Figura 4. Efeitos dos diferentes períodos de 
exercício acrobático sobre a expressão gene Egr1 no 
córtex motor primário (M1). SED: sedentário; AC1: 
grupo acrobático treinado por uma semana; AC2: 
grupo acrobático treinado por duas semanas;  AC4: 
grupo acrobático treinado por quatro semanas; 
AC8Bl: oito semanas de treinamento em um mesmo 
circuito e AC8Va; oito semanas de treinamento em 

dois circuitos diferentes. *p<0,05;  ***p<0,001. 



ações motoras são adquiridas e apuradas dentro de um contexto. A aprendizagem 

de uma habilidade motora é caracterizada inicialmente por uma melhora no 

desempenho de uma determinada tarefa, que pode ser observada nos primeiros 

dias de treinamentos, assim como essa nova habilidade se torna cada vez mais 

simples ao longo dos dias. O processo de aprendizagem passa por uma fase inicial 

de aquisição, consolidação, recuperação e reconsolidação (Lent, R., 2008).  

Além disso, nossos dados revelaram que incialmente houve uma redução no 

tempo de passagem pelo circuito nos grupos AC1, AC2, AC4, AC8Bl e AC8Va, 

porém nos animais do grupo AC8Va que foram submetidos a dois circuitos 

diferentes porém com exigências semelhantes mas com novos obstáculos, 

observou-se um aumento no tempo utilizado para execução das tarefas no inicio da 

4º semana seguida de uma redução significativa. Cabe ressaltar que quanto maior 

for os desafios motores presentes no circuito de treinamento, maior será a redução 

de tempo. Quando uma ação envolve uma resposta treinada ou automática, o 

sistema opera pela inibição dos esquemas ou sequências motoras não relacionadas 

com a resposta motora apropriada (Lent, R., 2008). 

         Os nossos dados corroboram com os citados acima que nos permiti sugerir 

que a fase de aquisição ocorreu nas duas primeiras semanas de treinamento para 

os grupos AC2, AC4, AC8Bl e AC8Va e a de consolidação do aprendizado foi 

observada a partir da 6º até a 8º semana de treinamento nos AC8Va e AC8Bl. Outro 

ponto a ser considerado, é que a diminuição do tempo gasto para percorrer o circuito 

observado no nosso estudo e nos citados acima parece ser decorrente de mudanças 

comportamentais, tais como diminuição de erros, hesitações e dos estímulos 

manuais (Kleim et al., 1997).  

Os dados obtidos na segunda etapa do trabalho mostram que após uma 

semana (AC1) de treinamento acrobático houve uma intensa mobilização do Egr1 

em todas as áreas do MPFC. Entretanto é possível identificar que na área infra-

límbica ocorreu uma predominância dessa ativação com um aumento significativo de 

550% de células Egr1-positivas, que se apresentou exclusivamente nos grupos 

AC1e AC4, porém é importante frisar que o treinamento acrobático também induziu 

uma mobilização significativa na expressão do gene Egr-1 nas áreas do cingulado 

anterior e pré-limbica do MPFC independente do período de treinamento (AC1, AC2, 

AC4 e AC8) em relação aos animais do grupo SED. O córtex pré-frontal medial é 

uma estrutura bem desenvolvida em primatas e humanos, sendo extremamente 



importante na tomada de decisões, atribuição de prioridade, planejamento, 

habilidade de selecionar uma estratégia de movimento (uma postura ou uma 

resposta motora) (Lent, R., 2008). Confirmando o papel dessa área, lesões no 

MPFC acarretam no déficit de acesso ao conhecimento prévio armazenado para 

adequação comportamental de cada movimento (Lent, R., 2008). Desta forma, os 

nossos dados parecem contribuir para o detalhamento da participação de cada uma 

das áreas do MPFC ao longo da aquisição e consolidação do aprendizado de uma 

nova habilidade motora complexa. No ínicio do aprendizado, como demonstrado 

pelo AC1, temos uma intensa ativação de células no cingulado anterior, pré-límbico 

e infralímbico, evoluindo para moderada ativação celular nessas mesmas áreas 

após quatro semanas (AC4). Entretanto, períodos mais prolongados de treinamento 

e diversidade de prática não induiziram mudanças na densidade média de células 

ativas comparada ao SED no pré-límbico e infralímbico, o que sugere a participação 

dessas áreas nos períodos iniciais do aprendizado envolvendo planejamento e 

escolhas de estratégias motoras. Já o cíngulado anterior além de participar 

significativamente dessas fases iniciais, ele volta a apresentar um aumento da 

densidade média de células ativadas após oito semanas de treinamento com a 

inclusão de prática variada.  

Já em relação ao córtex motor primário (M1), os dados obtidos demonstraram 

que os períodos de treinamento AC1, AC8Bl e AC8Va promoveram uma intensa 

marcação de células Egr1-positivas no córtex motor primário (M1) em relação ao 

grupo SED. Cabe ressaltar que grupo AC1 induziu um aumento significativo de 

células Egr1-positivas em relação a todos os outros grupos de treinamento 

acrobático. Já o grupo AC8Bl promoveu um aumento significativo de células Egr1-

positivas no M1 quando comparado aos grupos AC2 e AC4. Em relação ao córtex 

motor secundário (M2) os dados encontrados mostram que houve uma mobilização 

do Egr1 em todos os grupos experimentais e praticas de treinamento acrobático 

quando comparados ao grupo sedentário. Entretanto, uma semana de treinamento 

acrobático (AC1) foi capaz de promover um aumento significativo de células Egr1-

positivas no M2 comparado a todos os grupos estudados. Dados na literatura 

apontam que o córtex motor primário, não seja a única área onde o movimento pode 

ser produzido, ele é, todavia caracterizado pela iniciação de movimentos finos 

altamente especializados (Lent, R., 2008). O córtex motor secundário parece crucial 

na organização temporal dos movimentos múltiplos, em tarefas motoras que 



demandam acesso á memória motora e, talvez devido a esse papel nós observamos 

que esta área apresenta ao longo dos diferentes períodos de treinamento e 

diversidade da prática um aumento significativo de células ativadas em relação ao 

SED.  

Desta forma, os nossos dados demostraram que o planejamento, a correção 

e a execução dos movimentos são controlados em redes neurais que incluem córtex 

pré-frontal, córtex motor primário e secundário. Analisando esses dados podemos 

inferir que estes circuitos neurais são plásticos, ou seja, passíveis de se modificar 

pelo aprendizado. O grau e maneira como esses circuitos serão recrutados 

dependerá da experiência individual, da integridade dessas redes neurais, do tipo e 

da complexidade do movimento a ser executado.  

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O treinamento acrobático é uma atividade motora que requer o planejamento 

de estratégias adequadas que permitam a execução da tarefa com maior acuidade e 

precisão, sendo o córtex pré-frontal um importante sítio neural para o planejamento 

das estratégias comportamentais juntamente com o córtex motor primário e 

secundário que visam o melhor desempenho na resposta motora. Os nossos dados 

revelaram um aumento na expressão da proteína Egr1 nas áreas pré-límbica, 

infralímbica, cingulada anterior, motor primário e secundário em momentos distintos 

e com diferentes intensidades sugerindo por tanto, que essas regiões corticais têm 

uma participação distinta no planejamento e seleção dos padrões motores mais 

adequados ao estímulo presente. 
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