
 

 

 

TÍTULO: ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA DE TREINAMENTO ACROBÁTICO E OS EFEITOS SOBRE A
NEUROPLASTICIDADE
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NELLY DE LOURDES SIESQUEN BURGAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAQUEL SIMONI PIRESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): QUILZA RAABE DA SILVA GOMESCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 
        

O exercício físico tem se mostrado um excelente estímulo para melhorar a 

neuroplasticidade podendo originar mudança neuroquímica e estrutural no cérebro.  

Entretanto, até o momento não se conhece os substratos neurais desencadeados 

pela prática variada num treinamento acrobático por longo período. Portanto, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a expressão da proteína sináptica 

sinaptofisina e da proteína estrutural MAP2 nas áreas motoras de ratos adulto-

jovens submetidos a dois meses de exercício de uma mesma sequência de tarefas 

acrobáticas, e compará-las com o grupo que após 1 mês de treinamento foi exposto 

a um circuito com novos desafios motores. Foram utilizados 12 ratos, machos de 

linhagem Wistar, que foram mantidos no ciclo claro/escuro, artificialmente 

controlado. Os animais foram divididos nos seguintes grupos: ratos sedentários 

(SED, n=4) e ratos acrobatas (AC, n=8). Este último foi subdividido em ACc1 

(treinamento num único circuito por 8 semanas, n=4) e ACc2 (treinamento em dois 

circuitos por 8 semanas, n=4). Ao término do treinamento os encéfalos de ratos 

foram processados pela técnica de imunoístoquímica. As diferentes formas de 

treinamento acrobático blocado (ACc1) e variado (ACc2) induziram aumento da 

expressão de SYP somente no córtex motor e área dorsolateral do estriado, 

enquanto a expressão de MAP2 aumentou frente ao ACc2 no córtex motor e 

cerebelo e frente ao ACc1 no cerebelo quando comparamos ao SED. Em resumo,  

os nossos dados revelaram que as duas formas de treinamento acrobático induziram 

mudanças plásticas distintas nas diferentes áreas motoras estudadas sugerindo 

plasticidade área-dependente.  

2. INTRODUÇÃO 

A prática de exercício físico traz inúmeros benefícios para o sistema nervoso 

central tais como: melhora da memória e cognição, e o aumento da 

neuroplasticidade e aprendizado de novas habilidades (Lambert et al, 2005; Kim et 

al, 2010; Neeper et al, 1997).  Além disso, o exercício físico induz a neurogênese 

capaz de gerar um efeito neuroprotetor, remodelamento dendrítico e axonal, 

sinaptogênese e mudanças nos sistemas de neurotransmissão durante o 

envelhecimento suprimindo a apoptose no giro denteado (Kramer et al,2007; Sumic 

et al., 2007; Laurin et al., 2001; Kronenberg et al, 2006; Uysal et al.,2005; Kim et al., 

2004; Farmer et al., 2004).  



Na atualidade existem estudos que comprovam melhoras na performance do 

aprendizado cognitivo e motor associada ao treinamento acrobático (Karni et al, 

1998; Klintsova et al, 2004). O exercício acrobático (AC) consiste no treinamento de 

novas habilidades motoras utilizando uma sequência de tarefas destinadas a 

incentivar a resolução de problemas e coordenação. O AC promoveu alterações em 

proteínas neuronais como MAP2 e sinaptofisina (Derksen et al., 2007), aumento de 

BDNF e seu receptor (Klintsova et al., 2004), sinaptogênse em regiões do cerebelo e 

córtex motor (Kleim et al., 1996,1997 e 2002)  além de alterações comportamentais, 

como redução do tempo de realização das tarefas motoras, indicando um aumento 

substancial na aquisição de habilidades motoras (Kleim et al., 2002).  

Diversos modelos de exercícios físicos têm sido desenvolvidos em estudos com 

animais, a fim de simular os exercícios físicos realizados por seres humanos, 

demonstrando que exercícios físicos trazem grandes benefícios capazes de 

estimular melhoras no aprendizado, na memória e na plasticidade do sistema 

nervoso de humanos e animais (Ang et al, 2006; Cotman et al, 2002). Desta forma, 

até o momento foram descritos mudanças neuroplásticas e do comportamento motor 

frente aos diferentes tipos de exercícios e períodos de treinamento, mas ainda faltam 

esclarecimentos sobre as mudanças plásticas do sistema nervoso após diferentes 

formas de organização da prática de treinamento, ex. prática blocada e variada.  

 

3. Objetivo 

 Analisar a expressão da proteína sináptica sinaptofisina e da proteína estrutural 

MAP2 nas áreas motoras de ratos adulto-jovens submetidos a dois meses de 

exercício de uma mesma sequência de tarefas acrobáticas (prática blocada) e 

compará-las com o grupo que após 1 mês de treinamento foi exposto a um circuito 

com novos desafios motores (prática variada). 

4.METODOLOGIA 

Foram utilizados 12 ratos machos, adultos da linhagem Wistar fornecidos pelo 

biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os animais foram 

mantidos em uma sala com ciclo claro/escuro artificialmente controlado de 12/12 h, e 

alimentados com ração padrão e água ad libitum e temperatura constante de 23oC. 

Antes do início do treinamento físico os animais ficaram 15 dias na sala para 

adaptação de ciclo invertido (Salgado-Delgado et al, 2008; Campos et al, 2006).  



Este estudo foi 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 (CEEA) do 

ICB/USP em 13/12/2010, protocolo registrado sob nº 152 nas fls. 95 do livro 2 para 

uso de animais em experimentação. 

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: exercício acrobático 

(AC, n=8) e sedentário (SED, n=4). 

- Grupo de Exercício Acrobático 

O treinamento acrobático consistiu em atravessar um circuito constituído por 

obstáculos. Este treinamento consistiu no animal passar 5x/dia em um circuito 

composto por 5 a 6 obstáculos numa frequência de 3x/semana no período de 2 

meses e foi registrado o tempo para percorrer cada tarefa. 

Ao final do primeiro mês o grupo acrobata foi subdividido em dois grupos 

experimentais. O primeiro grupo de animais permaneceu treinando no mesmo 

circuito (ACc1, prática blocada, n=4) e o segundo grupo foi treinado em um novo 

circuito com 5 obstáculos com exigência motora diferente do primeiro circuito (ACc2, 

prática variada, n=4). Ao final dos dois meses de treinamento o encéfalo dos animais 

foram analisados pela técnica de imuno-histoquímica.  

- Grupo Sedentário/Controle  

Os animais do grupo controle ficaram na caixa própria para ratos sem realizar 

atividade física, mas na mesma sala. 

- Protocolo de Imunoistoquímica 

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

xilazina (1mg/100g) e perfundidos com paraformaldeído 2% dissolvido em tampão 

fosfato 0,1 M (PB, pH 7,4). Após a perfusão, os encéfalos foram crioprotegidos em 

sacarose a 30% em PB. Após 24 horas, os tecidos foram cortados em uma 

espessura de 30 m em um micrótomo deslizante de congelamento. 

Os cortes histológicos das seguintes áreas: córtex motor, corpo estriado e 

cerebelo foram selecionados e submetidos à metodologia de imunoistoquímica com 

anticorpo específico para detecção de sinaptofisina (SYP) na concentração de 

1:1000 e microtúbulo (MAP2) na concentração de 1:1000. 



A imunorreatividade foi analisada ao microscópio de luz e quantificações 

qualitativas foram realizadas sempre em relação a imunorreatividade presente nos 

encéfalos dos animais controles-sedentários. 

5. RESULTADOS 

5.1. Desempenho motor 

Nossos dados revelaram que os animais do grupo acrobático ACc1 (pratica 

blocada) que repetiu a mesma pratica ao longo de 08 semanas de treinamento 

apresentou uma diminuição significativa do tempo necessário para realizar a tarefa 

comparado ao da primeira semana, e esse tempo foi diminuindo ao longo de todas 

as semanas, se mantendo sem variações a partir da 6° semana. O grupo que foi 

para um novo circuito (pratica variada – ACc2) apresentou uma piora após a 1ª. 

semana. Na 2° semana no novo circuito teve uma queda significativa do tempo 

necessário para realizar a tarefa quando comparado a 1° semana, mas ao final de 

08 semanas apresentaram um tempo semelhante para a realização da tarefa, esses 

dados estão demonstrados na figura 1. 

Figura 1. O gráfico demonstra o desempenho motor dos ratos ACc1 e ACc2 ao longo de 

oito semanas de treinamento avaliado pela média do tempo gasto para executar o circuito. 
 

  5.2. Expressão das proteínas sináptica e estrutural 

É importante ressaltar que através da técnica de imunoistoquímica realizamos as 

análises dos cortes processados com os anticorpos MAP2 e SYP. Os cortes 

analisados mostraram células e prolongamentos neuronais imunoreativos ao 

anticorpo synaptofisina e microtubulo (MAP2) nas laminas dos 3 grupos estudados. 

De uma maneira geral, observamos que o treinamento acrobático independente do 
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tipo de prática induziu aumento de expressão dessas proteínas comparado ao SED. 

Entretanto, o treinamento acrobático variado (ACc2) induziu maior aumento na 

expressão dessas proteínas que o ACc1 quando comparado ao do SED. Além disso, 

o aumento da expressão dessas proteínas foram observadas nos corpos celulares 

da camada V do córtex motor, na região lateral do estriado e nas células e 

prolongamentos dendríticos presentes na camada granular, de Purkinje e molecular 

da área paramediana do cerebelo. 

 

5.2.1. Córtex Motor 

As células das diversas camadas do córtex motor primário e secundário (M1 e 

M2) apresentaram imunorreatividade produzida pelos anticorpos MAP2 e SYP nos 

animais estudados. Entretanto, a análise foi realizada nas células da camada V, que 

compõem as células eferentes desta área.  

A imunorreatividade ao anticorpo MAP2 foi observada ao longo das neurópilas por 

toda a região do córtex M1 e M2 dos 03 grupos estudados. A análise qualitativa da 

imunorreatividade contra MAP2 no córtex motor mostrou um aumento de expressão 

no grupo ACC2 em comparação ao grupo SED e ACC1 (Fig. 2).  

A proteína sináptica SYP mostrou-se expressa de forma difusa e com com uma 

imunorreativadade aumentada tanto nos grupos ACC1 e ACC2 comparado ao SED 

(Fig. 2).  

 

5.2.2. Estriado 

A proteína MAP2 foi expressa ao longo da neurópila, de forma difusa por toda a 

extensão do rostro-caudal e médio lateral do estriado dos animais acrobatas e 

sedentários. Entretanto, as diferentes formas de treinamento acrobático por longo 

período induziram mudanças de expressão MAP2 na área dorsolateral do estriado 

quando comparado ao SED revelado por uma intensificação da imunorreatividade 

(Fig. 3). 

A imunorreatividade a proteína sinaptofisina mostrou um padrão de marcação 

puntiforme e difusa por todo o estriado (Fig. 3). O treinamento acrobático induziu um 

aumento da imunorreatividade na região dorsolateral dos grupos ACC1 e ACC2 em 

relação ao SED (Fig. 3). 
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Figura 2. Imagens digitais do córtex motor ilustrando a imunorreatividade contra 
SYP e MAP2 nos três grupos experimentais. 

 

5.2.3. Cerebelo 

No cerebelo dos 03 grupos de animais estudados foi observado que as proteínas 

MAP2 e SYP apresentaram-se expressas no citoplasma das células de Purkinje, e 

também foram observadas imunorreativadades contra MAP2 e SYP nos processos 

axonais e dendriticos ao longo das camadas granular e molecular (Fig. 4). 

O treinamento blocado e variado (ACc1 e ACc2, respectivamente) induziram um 

aumento de expressão de MAP2 nas células e seus prolongamentos dendríticos  

nas camadas molecular e de Purkinje em relação ao grupo SED (Fig. 4).  
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A expressão de sinaptofisina tanto na camada granular como molecular não 

apresentou-se alterada entre os grupos experimentais comparado ao grupo controle-

sedentário (Fig. 4). 

       SYP         MAP2 

Figura 3. Imagens digitais do estriado ilustrando a imunorreatividade contra SYP e 
MAP2 nos três grupos experimentais. 
 
 
6. DISCUSSÃO 

6.1. Comportamento do Desempenho Motor 

      A aprendizagem de uma habilidade motora caracteriza-se sempre pela melhora 

no desempenho do comportamento aprendido, podendo descrever essa melhora do 

desempenho motor em duas fases distintas do aprendizado. A primeira fase consiste 

em um período de melhora rápida no desempenho o qual acontece após poucas 

sessões de treinamento, enquanto a segunda fase caracteriza-se por um ganho 

SED 

ACc1 

ACc2 

SED 

SED 

ACc1 

ACc2 



lento no desempenho motor, que ocorre após da realização de diversas sessões de 

treinamento. 

 
        SYP         MAP2 

Figura 4. Imagens digitais do cerebelo ilustrando a imunorreatividade contra SYP e 

MAP2 nos três grupos experimentais. 

 

Nossos resultados demonstram que houve redução no tempo necessário para a 

passagem pelo circuito a partir da terceira semana de treinamento e persistiu até a 

oitava semana (AC8) quando comparados à primeira semana. A diminuição do 

tempo gasto para percorrer o circuito observado no nosso estudo pode ser resultado 

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

manuais, sendo atribuído a aprendizagem. E além disso, existe uma hipótese que a 

aprendizagem rápida envolve processos de planejamento, enquanto a 
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aprendizagem lenta requer mais tempo, e por isso necessita de alterações estruturais 

por meio do fortalecimento tempo-dependente das ligações entre os neurônios. 

 

6.2. Efeitos da Variação da Prática do Exercício Acrobático em Regiões 

Motoras 

 Os nossos dados de expressão de proteínas estrutural MAP2 e sináptica SYP em 

regiões motoras do encéfalo revelam que a variação da prática de treinamento de 

exercício acrobático promoveu respostas distintas nas proteínas estudadas, 

sugerindo que elas podem ser dinamicamente alteradas durante o processo da 

aprendizagem motora. 

O treinamento acrobático utilizando as mesmas exigências motoras durante oito 

semanas de treinamento, prática blocada, foi capaz de induzir aumento de 

expressão da proteína estrutural MAP2 no cortéx motor e cerebelo sugerindo que 

essa forma de prática parece ser capaz de induzir uma sinaptogenese nessas áreas. 

E mais, esse tipo de prática também induziu um aumento da proteína sinaptofisina 

nessa mesma área sugerindo juntamente com os dados anteriores uma eficiência 

sináptica.  

 Já o treinamento com prática variada das exigências motoras, trocando o 

circuito na metade do período de treinamento foi capaz de induzir um aumento da 

expressão de SYP no córtex motor e estriado, podendo sugerir um aumento da 

eficiência sináptica nas células neuronais dessas áreas.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos dados mostram que as diferentes praticas de exercícios acrobático, 

utilizadas neste estudo (pratica blocada, pratica variada) foram capazes de gerar 

respostas comportamentais e neurais, demonstrado pela grande melhora do 

desempenho motor, e um aumento das proteínas estruturais e sinápticas tanto no 

córtex motor, estriado e cerebelo, especificamente nas regiões envolvidas no 

processo de aprendizagem de novas habilidades motoras. 
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