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RESUMO 

Em síntese, a teoria Activitystat afirma que, quando a atividade física é 

aumentada ou diminuída em um domínio, haverá um efeito compensatório em outro 

domínio a fim de manter um nível estável de atividade física. Tal pressuposto se faz 

reforçado quando, em seus estudos Rowland (1998) apresentou que controle é realizado 

pelo sistema nervoso central. Todavia, até o momento, estudos que refutaram ou 

corroboraram com a teoria utilizaram modelos humanos. O presente estudo é parte de 

uma pesquisa PIBIC, cujos dados ainda estão em análise, e que teve por objetivo 

investigar se o treinamento físico promove mudanças no acúmulo de atividade física e 

em seu condicionamento em animais mantidos em ambiente enriquecido. Para isso, 

ratos wistar foram mantidos em gaiolas enriquecidas que são promotoras de atividade 

física. A massa corporal dos animais foi registrada semanalmente. O controle do 

deslocamento foi realizados através de filmagens e o rastreamento através do software 

Dvideo
®
. Os animais foram distribuídos em dois grupos: controle e treinado. Sendo este 

um estudo que apresenta dados preliminares,, apenas um animal de cada grupo teve seu 

deslocamento registrado no inicio e no final do período experimental. O grupo treinado 

foi submetido ao treinamento físico de natação 5 dias/semana durante oito semanas com 

intensidade e duração baseadas no protocolo desenvolvido por Santos e Mello (2011). 

Após o teste de normalidade, os resultados foram analisados estatisticamente utilizando 

o teste “t” através do software SPSS
®
. Os animais treinados acumularam distância 

percorrida menor que os animais não treinados, bem como tiveram menor massa 

corporal ao longo do período experimental.. Desta forma, pode ser concluído que os 

resultados encontrados reforçam as afirmações da teoria Activitystat.     

 

INTRODUÇÃO 

 

O acúmulo de atividade física diária é um tema de interesse crescente tendo em vista 

que a inatividade física e as adaptações causadas pelo sedentarismo no organismo são pilares 

para a fisiopatologia da obesidade.  

Nesse contexto, as investigações que levam a descobrir quem controla a disposição para 

atividade física no organismo ganham relevância, pois permitem a compreender melhor a 

interação entre fatores ambientais e genéticos na motivação para a AF.  

Algumas hipóteses têm contribuído nessa compreensão e necessitam de estudos 

empíricos para fortalecer sua comprovação. Dentre essas teorias está a Activitystat, 

desenvolvida por Rowland em seu estudo intitulado “The Biological Basis of Physical Activity” 

(1998) que afirma que quando a atividade física é aumentada ou diminuída em um domínio 

haverá um efeito compensatório em outro domínio a fim de manter um nível estável de 

atividade física.  

Esta teoria se baseia em dois mecanismos que são: um set point da atividade física e do 

gasto energético que determina um acúmulo diário de atividade e as estratégias utilizadas pelo 

organismo para manter esse set point (GOMERSALL et al., 2013). Como toda teoria, a 

Activitystat tem estudos favoráveis (WILKIN et al. 2006) e refutantes (GOODMAN et al. 



2011). A proposta deste estudo é investigar se o fenômeno proposto pela teoria activitystat 

ocorre em animais treinados, podendo contribuir para corroborar ou refutar esta teoria, visto que 

não tenha sido testada utilizando animais em ambiente enriquecido (GARLAND et al., 2011).  

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo investigar se o treinamento físico promove mudanças no acúmulo 

de atividade física espontânea em animais mantidos em ambiente enriquecido. 

METODOLOGIA 

O experimento seguira as recomendações das Resoluções Brasileiras de Bioética de 

Experimentos com Animais (lei federal nº 11.794, de 08 de outubro de 2008, Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal- CONCEA). O presente trabalho foi 

submetido e aprovado pelo comitê de ética em experimentação animal do Unisalesiano. 

Os animais (Rattus Norvegicus Albinus Wistar) foram distribuídos aleatoriamente nos 

seguintes grupos: Controle (C) - animais mantidos em gaiola enriquecida não submetidos ao 

treinamento físico; Treinado (T) – animais mantidos em gaiola enriquecida submetidos ao 

treinamento físico 

Ambiente enriquecido  

A gaiola enriquecida (GE) é um ambiente onde  são inseridos objetos para estimular os 

diversos repertórios dos animais. Em nosso laboratório, a gaiola enriquecida tem 1,5 m x 50 cm 

x 35 cm e tem como objetos inanimados túneis, brinquedos coloridos e a roda de atividade. 

Protocolo de treinamento  

Após os animais serem submetidos à adaptação ao meio líquido, adaptação à natação e 

ao treinamento físico, foi iniciado o protocolo de treinamento de 8 semanas em tanque de 

natação. A intensidade das sessões e a carga total da semana serão baseadas no protocolo 

desenvolvido por Santos e Mello (2011). 

Protocolo de rastreamento 

As gaiolas foi filmadas 1 hora no período da manha (9-10 horas) e 1 hora no período 

noturno (23-24 horas) no inicio (primera semana) e final (ultima semana) do período 

experimental e posteriomente o deslocamentos dos animais foi mensurado pelo software 

DVideo® 

Análise estatística 

Após o teste de normalidade, os resultados serão analisados estatisticamente utilizando 

o teste “t” através do software SPSS
®
.  

RESULTADOS PRELIMINARES 



Os resultados apresentados são dados preliminares de um estudo em andamento. Desta 

forma, as discussões serão melhor respaldadas ao final das análises dos dados. 

A figura 2 apresenta os valores de massa corporal e demonstram que não alterações 

significativas na massa corporal dos animais ao longo do período experimental. 

 

Figura 2. Média da massa corporal (g) dos animais dos grupos controle (C) e treinado (T) ao 

longo do período experimental.  

Nas avaliações do deslocamento, o animal treinado apresentou uma redução sensível no 

deslocamento noturno após o treinamento, comparado ao não treinado. Deve ser observado, 

ainda a diferença entre as atividades diurna e noturna destes animais. 

 

Figura 5. Rastreamento de animal não treinado na primeira (inicial) e oitava semana 

(final) do período experimental 

 

Figura 6. Rastreamento de animal treinado na primeira e oitava semana do período 
experimental. 

Tabela 2. Deslocamento (m) percorrido gaiola durante 2 horas por animal do 



grupo Gaiola Enriquecida (GE) e um animal do grupo Gaiola Treinado sendo uma 

hora no período da manhã e uma no período noturno. 

DESLOCAMENTO METROS 

GE 1 SEM 8 SEM  GET 1 SEM 8 SEM 

DIA 4,22 6,69  DIA 14,46 8,07 

NOITE 23,62 26,74  NOITE 78.81 20.52 

 

CONCLUSÃO 

Até o momento, são desconhecidos estudos que tenham  sido realizado com o intuito de 

testar a teoria Activitystat em modelos animais de ambiente enriquecido. Desta forma, o 

presente estudo corrobora de forma pioneira para confirmar a teoria Activitystat, concluindo que 

o treinamento físico fez reduzir acúmulo de atividade física espontânea sem, contudo, alterar a 

massa corporal dos animais. 

REFERÊNCIAS 

Rowland TW. The biological basis of physical activity. Med Sci Sports Exerc  

1998;30:392-9.  

Wilkin TJ, Mallam KM, Metcalf BS, Jeffery AN, Voss LD. Variation in physical  

activity lies with the child, not his environment: evidence for an 'activitystat' in  

young children (EarlyBird 16). Int J Obes (Lond) 2006;30:1050-5.  

Gomersall SR, Rowlands AV, English C, Maher C, Olds TS. The ActivityStat 

hypothesis: the concept, the evidence and the methodologies.Sports Med. 2013 

Feb;43(2):135-4. 

Garland, Theodore, et al. "The biological control of voluntary exercise, spontaneous 

physical activity and daily energy expenditure in relation to obesity: human and rodent 

perspectives." The Journal of experimental biology214.2 (2011): 206-229. 

Müller, Manfred J., Anja Bosy-Westphal, and Steven B. Heymsfield. "Is there evidence 

for a set point that regulates human body weight?." F1000 medicine reports 2 (2010). 

A. Goodman, R.L. Mackett, J. Paskins. Activity compensation and activity synergy in 

British 8-13 year olds. Prev Med., 53 (2011), pp. 293–298. 
 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23329607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23329607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23329607

