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1. RESUMO 

A aquisição de atividades motoras engloba modificações nas estruturas e no 

funcionamento das células neurais e de suas conexões, mas efeitos decorrentes do 

treinamento acrobático a longo prazo em ratos adultos são escassos. Sendo assim, será 

avaliado a expressão do Fator Neurotrófico Derivado do Encéfa lo (BDNF)nas áreas 

motoras e cognitivas encefálicas de ratos adultos submetidos a treinamentos por 8 

semanas. Esse estudo utilizará ratos adultos machos (7 a 8 meses) que serão separados 

em 2 grupos (grupo de exercício acrobático e grupo sedentário) O grupo de exercício 

acrobático atravessará 5 vezes um circuito/três dias por semana, registrando o tempo 

percorrido para cada passagem. O grupo sedentário ou controle ficará na caixa de ratos na 

mesma sala, mas sem realizar atividade física. A expressão do BDNF será analisada pela 

técnica de imunoistoquímica. Espera-se que esses dados contribuam para a compreensão 

da reorganização neural de áreas motoras e cognitivas de encéfalos de ratos adultos frente 

ao longo período de exercícios acrobáticos. 

 
2. INTRODUÇÃO  

O exercício físico é um comportamento relativamente simples e muito praticado pelos 

humanos, capaz de ativar cascatas moleculares e celulares responsáveis pelo suporte e 

manutenção da plasticidade cerebral1 e inversamente relacionado com doenças 

neurodegenerativas.  

O processo de aprendizagem engloba modificações nas estruturas e funcionamento 

das células neurais e de suas conexões, tais como: crescimento de novas botões sinápticos 

e de espículas dendríticas2, mudanças de conformação de proteínas receptoras, incremento 

de neurotransmissores3 e do fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF), o qual tem se 

mostrado ser essencial na diferenciação celular, sobrevivência neuronal, migração, 

arborização dendrítica, sinaptogênese e plasticidade sináptica, agindo através dos 

receptores tirosina quinase B (TrkB)1. Além disso, diferentes tipos de treinamento físico 

revelaram mudanças distintas na expressão do BDNF e seu receptor nas várias áreas 

motoras encefálicas de ratos jovens4.  

Estudos anteriores demonstraram que a aquisição de novas habilidades motoras 

induzem mudanças na expressão de BDNF e seu receptor, proteínas sinápticas e 

estruturais após algumas semanas de treinamento acrobático no córtex motor de ratos 

jovens2,4-6. Além disso, outras áreas corticais pré-frontais dorsomediais também participam 

do planejamento de uma nova habilidade ou uma tarefa guiada internamente7. Entretanto, 

são escassas as informações sobre as mudanças neuroplásticas induzida pelo treinamento 

acrobático de longo prazo (8 semanas) nas áreas do córtex pré-frontal medial (MPFC), 



córtex motor e estriado de ratos adultos (7 a 8 meses de idade), nos quais são observados o 

início do declínio de desempenho das tarefas motoras de forma geral8. 

 
3. OBJETIVOS  

- Avaliar a expressão do fator neurotrófico derivado do encéfalo nas áreas motoras e 

cognitivas encefálicas de ratos adultos submetidos a longo período de treinamento de 

exercício acrobático, e analisar o desempenho motor dos mesmos ao longo das oito 

semanas. 

 
4. METODOLOGIA 

Serão utilizados nesse estudo ratos machos, adultos com 7 meses de idade, da 

linhagem Wistar fornecidos pelo biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 

Os animais ficarão em uma sala com ciclo claro/escuro artificialmente controlado de 12/12 h, 

temperatura de 23oC, alimentados com ração padrão e água ad libitum. Este estudo será 

conduzido de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela COMISSÃO DE 

ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL do ICB/USP (processo no. 186/2011).  

O estudo é do tipo experimental transversal. Os ratos serão inicialmente adaptados à 

tarefa motora e posteriormente, divididos em dois grupos: exercício acrobático e sedentário. 

1. Grupo de Exercício Acrobático (AC) 

O treinamento acrobático consistirá em atravessar 5 vezes um circuito composto por 

obstáculos como gangorra, barreiras, trave de madeira roliça, escada de cordas, pontes de 

madeira e cordas, três dias por semana, durante 8 semanas.  Será registrado o tempo 

necessário para realizar a passagem pelo circuito. 

2. Grupo Sedentário/Controle (SED) 

Os animais do grupo controle ficarão na caixa própria para ratos na mesma sala, 

mas sem realizar atividade física. 

 

4.1. Protocolo de Imunoistoquímica 

Os animais de todos os grupos serão anestesiados com quetamina (5mg/100g) e 

xilazina (1mg/100g) e perfundidos com paraformaldeído 2% e crioprotegidos por sacarose a 

30%. Os cortes histológicos contendo córtex pré-frontal medial, córtex motor e estriado 

serão processados pela técnica de imunoperoxidase com anticorpo específico para 

detecção de BDNF (feito em coelho – Chemicon - Millipore, AB1779SP – 14KDa). A 

imunorreatividade será analisada ao microscópio de luz e quantificações serão realizadas 

com o programa Image (NIH). 



Os dados obtidos na técnica citada acima serão analisados pelo GraphPad Prism5, 

utilizando o teste ANOVA one-way, seguida do pós-teste de Tukey quando necessário. Para 

todos os testes, o nível de significância assumido será de p≤0,05. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Até o momento, foram realizados o treinamento acrobático de quatro animais e 

perfusão de oito animais, sendo quatro do grupo AC e quatro do grupo SED. Os encéfalos 

foram cortados, numa espessura de 40 m, e iniciado o processamento imunoistoquímico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os ratos apresentaram diminuição significativa do tempo necessário para realização 

das tarefas motoras complexas na segunda semana em relação a primeira. Esse tempo foi 

sendo significativamente menor nas semanas seguintes revelando um melhor desempenho 

motor. 
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