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Efeito do exercício físico sem carga e com carga na memória de curto prazo e
de longo prazo de reconhecimento de objetos

Resumo
Introdução: A memória é uma modificação comportamental advinda da relação
entre o organismo e o seu meio. Resulta da prática, da experiência e/ou observação,
estabelecendo alterações moleculares e celulares nos circuitos neuronais. A
atividade física regular é responsável por melhorias na função cognitiva em ratos,
aumenta a capacidade do aprendizado e memória. Tendo em vista que a prática de
exercício físico é cada vez mais incentivada e que influencia a memória, faz- se
necessários estudos mais profundos dessa relação. Objetivos: Investigar a relação
entre a atividade física sem carga e com carga na memória de curto prazo e de
longo prazo de reconhecimento de objetos em ratos. Metodologia: 30 ratos machos
Wistar adultos, divididos em 04 grupos (n=10): Carga 10%, Sem Carga e Controle, e
submetidos aos procedimentos: Adaptação do Nado Forçado, por 15 minutos,
durante 7 dias, em que o Grupo Controle, foi alocado no recipiente do nado, com
água na altura de 5 cm, enquanto os Grupos Carga 10% e Sem Carga

foram

alocados, separadamente, no mesmo recipiente, mas com água na altura de 30 cm.
Após 72 horas após, iniciou o Treino do Nado forçado, em que o Grupo Controle foi
alocado no recipiente do nado, com água na altura de 5 cm, enquanto os Grupos
Carga 10% e Sem Carga também realizaram sessões diárias de 15 minutos, 5 vezes
por semana, durante 9 semanas, mas com água na altura de 30cm. Antes dos testes
de memória foi realizado habituação por 04 dias. Ao fim da habituação, os ratos
foram colocados por 5 minutos na arena para explorar 2 objetos idênticos. Após 1
hora e 30 minutos do treino os animais passaram pelo Teste da Memória de Curto
Prazo em que exploraram a arena na presença de um objeto familiar e de um novo.
Após 19 dias os animais passaram pelo teste de Teste de Memória de Longo Prazo,
em que exploraram um objeto familiar e um novo objeto. Os valores obtidos foram
analisados através do ANOVA seguida do Teste de Tukey. A significância foi
definida quando p<0,05. Resultados: A partir dos dados obtidos pelo percentual de
exploração do objeto novo B, durante o Teste: Memória de Curto prazo de
Reconhecimento de Objetos observa-se que durante a sessão os grupos Carga 10%
e Sem Carga apresentaram menor valor percentual de exploração do objeto novo
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(Carga 10% = 54,86% e Sem Carga = 59,13%) quando comparados ao grupo
Controle (Sedentário = 77,47%); sendo tal diferença estatisticamente com tendência
a significância (p < 0,05, p = 0,073). Conclusão: A atividade física sem carga e com
carga revelou importante tendência à melhora da memória espacial de curto prazo
em ratos.
Palavras-chave:
Memória de Curto Prazo, Memória de Longo Prazo, Esforço Físico

Effect of physical exercise without load and with load on short-term memory
and long-term recognition of objects

Abstract
Introduction: Memory is a behavioral modification resulting from the relationship
between the organism and its environment. It results from the practice, experience
and / or observation, establishing molecular and cellular changes in the neural
circuits. Regular physical activity is responsible for improvements in cognitive
function in rats, enhancing learning and memory capacity. Considering that the
practice of physical exercise is increasingly encouraged and that influences memory,
it is necessary to study the relationship more deeply. Objectives: To investigate the
relation between physical activity with no load and with short-term memory load and
long-term recognition of objects in rats. Methods: 30 adult male Wistar rats, divided
into 4 groups (n = 10): 10% Load, No Load and Control, and submitted to the
procedures: Forced Swimming Adaptation, for 15 minutes, during 7 days, in which
Control Group , Was allocated to the swimming vessel with water at the height of 5
cm, while the 10% and No Load Charge Groups were allocated separately in the
same vessel but with water at a height of 30 cm. After 72 hours, he started the
Forced Swimming Training, in which the Control Group was placed in the swimming
pool, with water at 5 cm height, while the 10% Load and No Load Groups also
performed daily sessions of 15 minutes, 5 Times per week for 9 weeks, but with
water at a height of 30cm. Before the memory tests habituation was performed for 04
days. At the end of habituation, the rats were placed for 5 minutes in the arena to
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explore 2 identical objects. After 1 hour and 30 minutes of training the animals
passed the Short Term Memory Test in which they explored the arena in the
presence of a familiar object and a new one. After 19 days the animals passed the
Long Term Memory Test, in which they explored a familiar object and a new object.
The values obtained were analyzed through ANOVA followed by Tukey's test.
Significance was defined as p <0.05. Results: From the data obtained by the
percentage of exploration of the new object B, during the Test: Short-term Object
Recognition Memory, it was observed that during the session, the groups Load 10%
and No Load had a lower percentage value of exploration of the (Load 10% =
54,86% and No Load =59,13%) when compared to the Control group (Control
=77,47%); Such difference being statistically significant (p <0.05, p = 0.07).
Conclusion: The unloaded and loaded physical activity revealed an important
tendency to improve short-term spatial memory in rats.

Key words:
Short- Term Memory, Long-Term Memory, Physical Effort

1.

Introdução

A aprendizagem produz alterações funcionais e estruturais em células
nervosas específicas, desse modo, é a alteração que pode ser permanente de
comportamento que ocorre como resultado da prática.1-3 Aprendizado e memória
são pensados como um processo contínuo, e assim, aprender é o processo pelo
qual adquirimos conhecimento sobre o mundo, e memória é o processo pelo qual
esse conhecimento é codificado, armazenado e recuperado mais tarde.4-6
A memória é composta de múltiplos sistemas independentes, mas que se
interagem. Diferentes circuitos, estruturas e mecanismos neurais estão envolvidos,
bem como diferentes funções cognitivas e comportamentais. Existem vários tipos
diferentes de memória que podem ser classificadas pela forma em que são
adquiridas: memória explícita e implícita ou, pelo tempo em que são armazenadas:
memória de trabalho, de curta e de longa duração.2,5,7
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As memórias de curta duração são aquelas que permanecem no cérebro por
um curto espaço de tempo, aproximadamente um minuto, já as memórias de longo
prazo são aquelas armazenadas por horas, anos, ou até mesmo por toda a vida.8
Memória espacial é conceituada com um subtipo de memória episódica que envolve
a habilidade para codificar, armazenar e recuperar informações sobre localizações
espaciais, configurações ou rotas. A teoria do mapa cognitivo de Nadel e O’Keefe’s
sugere que a memória espacial é dependente do hipocampo e há duas outras linhas
de evidência que confirmam essa relação.9,10
Vários estudos têm relatado uma relação estreita entre o exercício físico, a
aprendizagem e processos de memória. Além disso, apontam para um efeito
positivo do exercício não apenas sobre os órgãos periféricos, mas também no
cérebro, levando à plasticidade neuronal e favorecendo a formação de memória.11-16
Foi demonstrado que o exercício físico aeróbico apresentou melhora significativa na
atenção, memória, e redução do risco de Alzheimer e demência em idosos.17-29
Assim como facilita a memória de curto prazo e melhora a performance da memória
de longo prazo.20-22 Não foi encontrado na literatura estudos que correlacionem
atividade física com carga e memória de longo prazo, assim como a comparação
entre os efeitos na memória da atividade física com carga (que utilizam peso) e sem
carga (aeróbico).
O objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre a atividade física
sem carga e com carga na memória de longo prazo de reconhecimento de objetos
em ratos.

2. Materiais e Método
O estudo foi realizado na sala de experimentação animal do Biotério,
Laboratório de Bioquímica e Laboratório de Fisiologia da Faculdade de Medicina de
Itajubá (FMIt). Esse estudo obedeceu à Lei Federal 11.794/08 e às orientações do
Código Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) da FMIt, nº 014/15.
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2.1.

Animais
Foram utilizados trinta ratos Wistar adultos, machos, com 84 dias de vida.24,25

Adquiridos no biotério da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT) e mantidos a 21°
C, em ciclo claro-escuro 12 / 12h, com água e ração ad libitum. Os animais foram
distribuídos aleatoriamente em um dos seguintes grupos: a) Sedentário (n = 10); b)
Sem Carga (n = 10);e c) Carga 10% (n = 10); Foram seguidas todas as diretrizes
internacionais, nacionais e / ou institucionais aplicáveis ao cuidado e uso de animais
(Brasil, protocolo número 21/14).

2.2.1 Procedimentos experimentais

Após a realização de cada etapa dos procedimentos experimentais, os
animais retornaram a suas gaiolas no biotério. Todos os objetos utilizados no treino
de reconhecimento de objetos e nos testes eram do mesmo material (plástico),
apresentavam a mesma textura e tamanho, mas formas e cores distintas. O tempo
de exploração de cada objeto, em todas as etapas, foi gravado em vídeo para
documentação e posterior análise.

2.2.2. Adaptação ao Nado Forçado
Durante um período de adaptação de duas semanas, os animais dos grupos
Sem Carga e Carga 10% tiveram uma sessão de natação de 15 min/dia, cinco vezes
por semana em um recipiente de natação (piscina de aço inoxidável - comprimento:
2,0 m, largura: 0,6 m, profundidade: 0,6 m) com água mantida a 32ºC, a uma altura
de 35 cm. No mesmo período, os ratos do grupo Sedentário foram colocados uma
vez ao dia dentro do mesmo recipiente de natação com água a uma altura de 5 cm,
por 15 min, cinco vezes por semana, sem profundidade suficiente para nadar.26,27

2.2.3

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 o Grupo 01: Carga de
10% (n=10) e o Grupo 02: Sem Carga - realizaram sessões diárias de 15 minutos,
5

05 vezes por semana, durante 06 semanas.27,28 No mesmo período o Grupo 03:
Sedentário (n=10) – não realizou o procedimento do nado, foi colocado no recipiente
do nado, com água na altura de 5 cm, durante 30 minutos por dia, 5 vezes por
semana nas 3 primeiras semanas e 40 minutos durante 6 semanas.26
Antes do treino os animais foram individualmente submetidos ao teste de carga
máxima (TCM).

2.2.4.

Teste de carga máxima
O TCM é caracterizado pela introdução de células de carga (moedas

padronizadas de cinco centavos) correspondendo a 0%, 1%, 2%, 3%, etc. da massa
corporal total do animal, colocadas a cada três minutos, em uma bolsa presa na
cauda do animal até sua exaustão. A exaustão foi determinada pela incapacidade do
animal manter-se sob a superfície da água por oito segundos. Quando atingiu a
exaustão, o TCM encerrou e as moedas encontradas na bolsa do animal foram
contadas para verificação da carga máxima tolerada. Vale ressaltar que foi realizada
a média do peso do Grupo 10%, por apresentarem a mesma idade. Esse
procedimento permitiu o ajuste da carga de trabalho para o grupo com Carga.26

2.2.5. Habituação
Posteriormente, então, iniciou-se aos procedimentos comportamentais. Do
45° ao 47° dia, os animais passaram pela Habituação da Arena, onde foram
expostos ao campo aberto (90x90x40cm), durante 10 minutos por dia, onde o animal
não foi exposto a qualquer objeto.28 No 48º dia foi realizado o Teste de Campo
Aberto na mesma caixa por 10 minutos, para medir a capacidade de movimento de
cada rato.

2.2.6 Treino de reconhecimento de objetos
No 49º dia decorreu o Treino de Reconhecimento de Objetos, em que os ratos
foram colocados individualmente por cinco minutos para explorar a arena
(90x90x40cm), na qual dois objetos idênticos (1A a 2A) foram posicionados em dois
cantos opostos, a seis centímetros das paredes da caixa. Após uma hora e trinta
6

minutos do treino os animais passaram pelo Teste de Memória de Curto Prazo. O
primeiro teste foi o Teste de Reconhecimento do Objeto, em que exploraram a
mesma arena do treino por cinco minutos na presença de um objeto familiar (1A) e
de um novo objeto (B). Finalizado o Teste de Reconhecimento do Objeto, os ratos
retornaram para suas gaiolas durante quatro horas.

2.2.7 Teste de memória de longo prazo

Por cinco minutos, durante cinco dias consecutivos. O primeiro teste foi o
Teste de Reconhecimento do Objeto, em que os animais exploraram a mesma arena
do treino na presença de um objeto familiar (A) e de um novo objeto (C). O tempo de
exploração do objeto familiar na mesma posição anterior (A) e o objeto familiar, que
em um primeiro momento era novo e em um segundo diferentemente posicionado
(B,C), foi gravado. Os objetos eram do mesmo material (plástico), apresentavam a
mesma textura, cor e tamanho, mas formas distintas.

Os procedimentos experimentais seguem de acordo com o desenho
experimental (FIGURA1).
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Figura 1- Desenho esquemático dos procedimentos experimentais. Foram utilizados 30 ratos,
machos, com 84 dias de vida, da linhagem Wistar. Os animais foram divididos, aleatoriamente, em 03
grupos de 10 ratos (n=10) e foram submetidos aos respectivos procedimentos: Grupo 01: Carga de
10% (n=10) – realizou sessões diárias de 15 minutos, durante 7 dias, para Adaptação ao 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 realizou sessões diárias de 15 minutos, 5 vezes por
semana, durante 6 semanas. Grupo 02: Sem Carga (n=10) – realizou sessões diárias de 15 minutos,
durante 7 dias, para Adaptação ao Nado Forçado. Grupo 03: Controle (n=10) – não passou pelo
procedimento do nado, foi alocado no recipiente do nado, porém com água na altura de 5 cm, durante
15 minutos por 7 dias para Adaptação do Nado Forçado. Não realizou o procedimento do nado, foi
colocado no recipiente do nado, com água na altura de 5 cm, durante 30 minutos por dia, 5 vezes por
semana nas 3 primeiras semanas e 40 minutos durante 6 semanas para realização do Treino Nado
Forçado.

2.3. Procedimento de eutanásia
Ao final do período experimental, os animais foram submetidos a uma caixa
de

acrílico,

a

qual

continha

gazes

embebecidas

com

éter

etílico

para

estabelecimento do plano anestésico e posterior realização da eutanásia por
decapitação.

2.4.

Análise estatística
As análises estatísticas foram realizadas no IBM SPSS Statistics ®, versão 22.

Os resultados relacionados ao comportamento de exploração de objetos são
apresentados como preferência exploratória.11 Para tanto, foi calculado o índice de
reconhecimento para cada animal por meio da razão T B,C,D/(TA+TB,C,D)×100, em que
TA=tempo gasto explorando o objeto familiar A e TB,C,D=tempo gasto explorando os
novos objetos B, C ou D.
Todos os resultados experimentais foram expressos como mediana [quartil 1 –
quartil 3]. Isso foi adotado porque verificou-se que as distribuições não eram
normais, uma vez que infringiam os testes Kolmogorov-Smirnov (para normalidade)
e Levene (homogeneidade da variância). Em seguida, foram realizados testes
Kruskal-Wallis para grupos independentes para comparar, entre os três grupos, a
preferência exploratória para cada uma das duas fases do estudo: a) memória de
8

curto prazo; e b) memória de longo prazo (10 dias). Foram considerados
significativos valores de p≤0,05.

Figura 2. Mediana [quartil 1 – quartil 3] da duração da porcentagem de exploração de objetos para os
grupos Sedentário (n=10), Sem Carga (n=10) e Carga a 10% (n=10). Em (A), referente ao teste de
curto prazo ocorrido após 90 minutos do treino de reconhecimento de objetos, a realização de um
teste Kruskal-Wallis não demostrou diferenças entre os grupos (p=0,073). Da mesma forma, não
foram detectadas diferenças em (B) (teste de longo prazo após 10 dias do treino de reconhecimento
de objetos; p=0,879).
X,

valores atípicos.

3. Resultados
3.1. Análise do comportamento de exploração dos objetos durante o teste de
memória de curto prazo (90 minutos após o treino) de Reconhecimento de Objetos

A Figura 2A mostra os dados da duração percentual do tempo de
comportamento de exploração dos objetos A e B, durante a sessão do teste
realizado 90 minutos após o treino de reconhecimento de objetos (memória de curto
prazo). A realização de um teste Kruskal-Wallis para grupos independentes não
mostrou diferenças entre três grupos, a saber: Sedentário 77,47 [55,07-92,21], Sem
Carga 59,13 [43,69-66,36] e Carga a 10% 54,86 [37,48-68,71]; p=0,073.

3.2.

Análise do comportamento de exploração dos objetos durante o teste de

memória de longo prazo (10 dias) de Reconhecimento de Objetos
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A Figura 2B mostra os dados da duração percentual do tempo de
comportamento de exploração dos objetos A e C, teste ocorrido 10 dias após o
treino de reconhecimento de objetos (memória de longo prazo). A realização de um
teste Kruskal-Wallis para grupos independentes não mostrou diferenças entre três
grupos, a saber: Sedentário 55,51 [51,90-76,70], Sem Carga 70,30 [26,88-89,04] e
Carga a 10% 56,19 [53,76-67,71]; p=0,879.

4.

Discussão
Até onde se sabe, este é o primeiro estudo a abordar o efeito do exercício de

natação com carga 10% e sem carga na memória de curto prazo e de longo prazo
de reconhecimento de objetos. A análise estatística do presente estudo não revelou
efeito positivo ou negativo na memória de curto prazo.
A literatura descreve o efeito positivo do exercício físico na memória, 11,12,29-34 assim
como efeito de neuroplasticidade e ação no sistema periférico e no SNC de forma
positiva.31-37
A maioria dos trabalhos descrevem o efeito do exercício de corrida na
memória, como no estudo realizado por Inoue K,38 que utilizou o protocolo de corrida
dividindo os ratos em três grupos com n=10 (Grupo 1: sedentário, Grupo 2:
moderado 15m/min e Grupo 3: intenso 40m/min), onde foram submetido ao
treinamento de corrida contínua por 60min/dia, cinco vezes/semana, durante seis
semanas no total, incluindo a habituação, tendo como resultado uma melhora da
memória espacial no Grupo 2 que realizou exercício moderado. 38 Além disso, foi
demonstrado o efeito positivo do exercício de natação sobre a retenção da memória
espacial de curto prazo.31,33 O paradigma da atividade física forçada por dose
semanas e sua eficácia na melhora da aprendizagem e da memória espacial,
evidencia o fato de que animais que praticaram atividade física obtiveram melhores
resultados nos testes de memória do que os sedentários.38
Além desses trabalhos que revelam a associação do exercício físico com a
memória, há ainda na literatura a descrição sobre o efeito da intensidade do
exercício na memória. Os benefícios do exercício físico sobre a saúde mental e
desempenho cognitivo são bem documentados, no estudo da relação entre o
exercício físico e a memória utilizando ratos idosos da linhagem Wistar. Os animais
receberam suplementação de PhSe e realizaram o nado, com carga de trabalho de
10

03% do peso corporal, durante quatro semanas, obtendo como resultado a melhora
na memória de curto prazo e de longo prazo.38
Sob a análise do protocolo de natação realizado neste estudo, pode-se considerar
que o protocolo de natação seguido pode ter induzido os animais ao estresse,
realizando sessões diárias de 15 minutos, cinco vezes por semana, durante seis
semanas, sendo ainda acrescentada ao Grupo 01 uma carga que correspondia a
10% da carga máxima, e em um ambiente aversivo para roedores. Embora não
fazendo parte do estudo uma medida objetiva de estresse ou marcadores, o
protocolo de natação utilizado pode ser considerado um evento estressante, sendo
assim, pode ter levado ao prejuízo de memória, não evidenciando diferença
significativa p>0,05%, devido à associação com o estresse.
Há evidencias que o exercício estressante de alta velocidade por cinco
semanas gerou a um prejuízo significativo na aquisição de memória espacial.39 Além
de demonstrações que o exercício de alta intensidade gera o estresse como
resposta e este parece prejudicar os processos de memória. 40 A comparação entre a
atividade física leve e o exercício intenso revelou que o exercício leve sem estresse
promove neurogênese hipocampal, levando a melhora na memória relacionada ao
hipocampo, o que não ocorre com o exercício físico intenso.38
Uma análise critica do presente estudo e sua comparação com a literatura
revela que os dados não apresentaram melhora significante na memória, a diferença
do resultado com a literatura pode ser devido ao número da amostra e a intensidade
do exercício, considerando o tempo de realização e a carga atribuída ao nado. A
literatura revela que o exercício físico exerce efeito positivo na memória e se intenso
torna-se negativo, o que justifica os nossos resultados, considerando que os animais
praticaram exercício físico porém de forma intensa. Desta forma este estudo fornece
evidências de que os efeitos induzidos pelo exercício na memória são variáveis e
dependentes da intensidade e duração do exercício.
Nota-se que se fazem necessários mais estudos relacionados à memória e o
exercício físico de diferentes intensidades para melhores esclarecimentos sobre o
devido assunto.
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5.

Conclusão

No presente estudo o exercício físico não apresentou efeito na memória
espacial de curto prazo. Por outro lado o exercício físico não produziu alterações
significativas na memória espacial de longo prazo. Nota-se que se fazem
necessários mais estudos relacionados à memória e a atividade física para melhores
esclarecimentos sobre o devido assunto, adequando a metodologia e introduzindo
novas cargas e diferentes tempos de treino para verificação de qual seria a carga e
tempo ideal para se obter um efeito positivo sobre a memória.
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