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1. RESUMO 

Introdução: A exposição a eventos ambientais aversivos e ameaçadores 

desencadeia respostas de defesa e em formação de memória que persistem no 

tempo. Entre elas temos aquelas que resultam em condicionamento clássico aversivo, 

que envolve relações de contingência entre um estímulo inócuo e um estímulo 

aversivo incondicionado. Recentemente, trabalhos mostram a atividade física está 

diretamente envolvida no processo de aprendizagem e memória. Objetivo: Investigar 

se a atividade física do treino de nado forçado altera a consolidação e a persistência 

da memória ao som e ao contextual. Metodologia: Foram utilizados 32 ratos machos, 

da linhagem Wistar, com idade entre 60 e 90 dias, provenientes do biotério da 

Faculdade de Medicina de Itajubá. Foi utilizado 4 grupos de animais; ativos COND 2d 

e 10d, e sedentários 2d e 10d, que passaram pela adaptação nado forçado, treino 

nado forçado, habituação, treino aversivo som/choque, teste de exposição ao som, 

teste de exposição ao contexto. Resultados preliminares: Durante a sessão de teste 

ao contexto, a análise estatística não revelou diferenças significativas entre os grupos 

(P>0,05). Os dados da sessão de teste ao som ainda estão sob análise. Palavras-

chave: memória, atividade física, consolidação, persistência. 

 

2. INTRODUÇÃO: A aprendizagem ocorre quando as experiências vivenciadas 

resultam no estabelecimento de uma relação de associação entre diferentes estímulos 

e também entre estímulos e comportamentos. Isso ocorre no condicionamento 

clássico, com relações de associação ou contingências entre dois estímulos (por 

exemplo, som e choque) e no condicionamento operante, com estabelecimento de 

contingências entre estímulos antecedentes, comportamento e o estímulo 

consequente (por exemplo, som). A memória pode ser classificada de acordo tanto 

com a sua duração ou seu período de armazenamento. Extensivas pesquisas com 

humanos suporta que o exercício físico exerce efeitos benéficos gerais sobre o 

sistema nervoso central, sendo cada vez mais aceito como uma intervenção que pode 

reduzir disfunções cognitivas e distúrbios do humor, como depressão e ansiedade. 

Diante deste cenário, temos o seguinte objetivo: 

 

3. OBJETIVO: Investigar se a atividade física de nado forçado altera a consolidação 

e a persistência da memória sonora e contextual. 



4. METODOLOGIA: Para o estudo, serão utilizados 32 ratos machos, adultos jovens 

da linhagem Wistar, com idade entre 60 e 90 dias, provenientes do biotério da 

Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt). Este trabalho foi aprovado CEUA, protocolo 

nº:018/14. 

1.Sedentario COND 2d (n=8). Ratos não exercitados com nado forçado, 

condicionados e testados 2 dias após o condicionamento som-choque e ao contexto;  

2.Ativo COND 2d (n=8). Ratos exercitados com nado forçado, condicionados e 

testados 2 dias após o condicionamento som-choque e ao contexto; 

3.Sedentário COND 10d (n=8). Ratos não exercitados com nado forçado, 

condicionados ao testados 10 dias após ao condicionamento som-choque e ao 

contexto; 

4.Ativo COND 10d (n=8). Ratos exercitados com nado forçado, condicionados e 

testados 10 dias após o condicionamento som-choque e ao contexto; 

 

5. DESENVOLVIEMTO: Treino Nado Forçado: O treino de nado forçado teve início 

vinte e quatro horas após o último dia de adaptação ao nado. Durante as três primeiras 

semanas os animais dos grupos Ativo Cond 2 e Ativo Cond 10 realizaram sessões 

diárias de 30 min, sem acréscimo de carga, 5 vezes por semana e 40 min nas 3 últimas 

semanas.  Os ratos dos grupos sedentário cond 2 e sedentário cond 10 não passaram 

pelo procedimento do nado, foram colocados no recipiente do nado, com água na 

altura de 5cm, durante 30 minutos por dia, 5 vezes por semana nas 3 primeiras 

semanas e 40 min nas 3 últimas semanas.  Treino aversivo som/choque: 24 horas 

após o fim das sessões de habituação, os ratos passaram pelo treino de 

condicionamento som/choque. Foram colocados por 12 min em uma câmara 

específica (medidas 33X40X36, iluminação vermelha, piso e laterais metálicos). No 

3º, 6º e 9º minuto receberam o pareamento som/choque (som: 72dB em 5s; seguido 

pelo choque: 0,6mA em 0,5s). Teste de exposição ao som: O teste ao som ocorreu 

2 dias após o treino (teste de consolidação da memória) ou 10 dias após o treino (teste 

de persistência da memória). Os animais foram submetidos por 6 minutos na mesma 

câmara da habituação (medidas 71X42X36, iluminação amarela, piso de acrílico), no 

2º e 4º minuto receberam o mesmo som do treino (som: 72dB em 5s). Os animais dos 

grupos Ativo Cond 2 e Sedentário Cond 2 realizaram este teste 2 dias após o treino e 

os animais dos grupos Ativo Cond 10 e Sedentário Cond 10, 10 dias após o treino. 



Teste de exposição ao contexto: O teste ao contexto ocorreu 1 hora após o fim do 

teste ao som. Os animais foram submetidos por 6 minutos na mesma câmara do treino 

(medidas 33X40X36, iluminação vermelha, piso e laterais metálicos), onde não 

receberam qualquer estímulo. Os animais dos grupos Ativo Cond 2 e Sedentário Cond 

2 realizaram este teste 2 dias após o treino e os animais dos grupos Ativo Cond 10 e 

Sedentário Cond 10, 10 dias após o treino. Foi utilizado o teste Tukey-Kramer para 

comparações múltiplas post hoc, quando apropriado. A significância foi definida 

quando p<0,05. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Durante a sessão de teste ao contesto, os ratos 

dos grupos apresentaram valores percentuais para o comportamento do 

congelamento (Sedentário 2d = 77,65%, Ativo 2d = 70,16%, Sedentário 10d = 69,91% 

e Ativo 10d = 75,61%). A análise estatística não revelou diferenças significativas entre 

os grupos (p>0,05; F3.31 = 1,05; P = 0,3609). Os dados da sessão de teste ao som 

ainda estão sob análise. 
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