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RESUMO 
 

O estímulo pela atividade física pode mediar a ação do IGF-1 sobre a 
indução à neuroplasticidade, modular o neurometabolismo e influenciar a 
memória e a ansiedade. Entretanto, a atividade física também pode induzir à 
hipoglicemia, condição que pode ser revertida com a administração de rápida 
fonte de glicose provinda da alimentação. Assim como a atividade física, a 
dieta exerce forte influência nos processos moleculares, celulares e 
comportamentais e estudos analisando o efeito exclusivo de dietas ricas em 
açúcar revelam prejuízos sobre a memória e favorecimento à ansiedade. 
Portanto, analisar os efeitos moleculares e comportamentais num protocolo que 
contemple atividade física e dieta não exclusiva de xarope de milho podem 
corroborar ou discordar das pesquisas que analisam os mecanismos de uma 
dieta exclusiva. O objetivo desse trabalho foi verificar os efeitos da 
administração de xarope de glicose do milho a 15% após atividade física aguda 
forçada em esteira sobre a memória, a ansiedade, a atividade locomotora, a 
neuroplasticidade e a morte celular de camundongos machos. Foram formados 
4 grupos, sendo sedentário controle (SED), treinado controle (TRE), sedentário 
administrado (SED15%) e treinado administrado (TRE15%). O regime de 
treinamento consistiu em atividade física forçada em esteira por 40 min a 
0,7km/h por 5 dias. A administração de 15% do xarope de milho se deu sempre 
após atividade física por período de 1½h. Para avaliação de memória aversiva 
foi utilizado a esquiva passiva no 4º e 6º dias e para avaliação do 
comportamento relacionado à ansiedade foi utilizado o labirinto em cruz 
elevado. Para análise de morte celular foi utilizado kit TUNEL que identifica 
fragmentação do DNA. Os dados comportamentais foram avaliados 
estatisticamente através do software Prisma e os demais qualitativamente. 
Houve influência da administração sobre o menor consumo para o grupo 
TRE15%, prejuízos à memória aversiva para ambos os grupos, indução ao 
comportamento relacionado à ansiedade nos animais do grupo SED15%, maior 
exposição às situações de risco para o grupo TRE15%, incidência considerável 
e difusa de morte celular na amígdala e importante expressão de IGF-1 nos 
grupos. A administração de 15% de xarope de glicose do milho posterior à 
exposição na esteira desencadearam importante expressão de IGF-1, mas não 
suficiente para proporcionar neuroproteção causando consideráveis e difusos 
pontos de morte celular na amígdala, prejuízos à memória aversiva, medo 
induzindo comportamento relacionado à ansiedade para SED15% e 
significativa maior exposição às situações de risco para TRE15% após 
protocolo agudo de 5 dias. 
 
Palavras-chave: atividade física; memória; ansiedade; neurometabolismo; 
neuroplasticidade; apoptose, neuroglia. 
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ABSTRACT 
 
The stimulation by physical activity can mediate the action of IGF-1 on the 
induction of neuroplasticity, modulating neural energetic metabolism and 
influencing memory and anxiety behavior. However, physical activity can also to 
lead to hypoglycemia, a condition that can be reversed by the administration of 
glucose. As physical activity, diet has a strong influence on molecular, cellular 
and behavioral processes and studies analyzing exclusively the effects of high-
sugar diets reveal prejudices on memory and favors anxiety. Therefore, analyze 
the molecular and behavioral effects in a protocol that includes physical activity 
and non-exclusive diet of corn syrup can corroborate or disagree with the 
studies that analyze the mechanisms of an exclusive diet. The aim of this work 
was to investigate the effects of 15% of glucose corn-syrup administration after 
treadmill training on memory, anxiety, neuronal plasticity and cell death in male 
mice. Sedentary control (SED), Trained control (TRE), Sedentary administrated 
(SED15%) and Trained administered (TRE15%) were the 4 groups formed 
randomly. The training regimen consisted on a treadmill training for 40 min at 
0.7km/h during 5 days. The administration of the 15% corn syrup were always 
given after a 1½h  period after physical activity. For evaluation of aversive 
memory the passive avoidance was used in day 4 and day 6 and for 
assessment of anxiety-related behavior was used the elevated plus maze. For 
cell death analysis TUNEL kit that identifies DNA fragmentation was used and 
immunohistochemistry was applied to analyze IGF-1 expression on amygdala. 
Behavioral data were evaluated statistically using Prisma software and cell 
death and IFG-1 expression were analyzed qualitatively. Results: There was 

influence of administration on the lowest feed consumption to TRE15%, losses 
to aversive memory for both groups, inducing behavior related to anxiety in 
SED15%, greater exposure to risk situations for TRE15%, considerable 
incidence and diffuse cell death the amygdala and important expression of IGF-
1 in the groups. The administration of 15% glucose corn syrup after treadmill 
training triggered an important expression of IGF-1, but not enough to provide 
neuronal protection causing considerable and diffuse points of cell death in the 
amygdala, losses to aversive memory, fear inducing behavior related to anxiety 
to SED15% and significantly greater exposure to risk situations for TRE15% 
after acute protocol 5 days. 
 
Kee-words: physical activity; memory; anxiety; energetic metabolism; neuronal 
plasticity; apoptosis; neuroglia.  
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INTRODUÇÃO 
 

Os estilos de vida modernos têm favorecido hábitos que podem induzir 

ao sedentarismo e ao consumo de dietas inadequadas, situações que 

representam fatores de risco para o aparecimento de doenças psiquiátricas e 

neurodegenerativas (GOMEZ-PINILLA, 2011). Tendo em vista que a incidência 

de transtornos relacionados à ansiedade e ao medo tem aumentado 

consideravelmente, compreender os processos biológicos envolvidos nas 

memórias aversivas é importante com intuído de contribuir para tratamentos 

efetivos dessas desordens comportamentais (MYERS & DAVIS, 2002).  

A transição do sedentarismo para estilos de vida mais ativos e saudáveis 

com prática de atividade física e alimentação adequada vem sendo 

considerada importante para a neuroproteção, tanto para humanos quanto 

animais (CHURCHILL et al., 2002; COTMAN et al., 2007; MORA, 2013). 

Portanto, é importante encontrar estratégias que visem atenuar mecanismos 

que possam provocar danos neurodegenerativos ao sistema nervoso central 

(SNC) e facilitar condições que possam potencializar eventos relacionados à 

neuroproteção e neuroplasticidade (PIETRELLI et al., 2012). 

Dentre os demais efeitos da atividade física sobre o SNC estão o 

incremento da responsividade neural e o aumento da demanda metabólica 

ocasionado pela estimulação de diversas áreas encefálicas (COTMAN et al., 

2002; MONTENI et al., 2004). Nos modelos animais, a modalidade de atividade 

física em esteira é o recurso comumente utilizado que possibilita um regime de 

treino próximo ao dos humanos, permitindo correlação entre o estímulo e sua 

consequência (GARLAND et al., 2011).  

Tais efeitos podem ser potenciais e efetivos nas regiões límbicas, áreas 

relacionadas à modulação de respostas emocionais como memória aversiva, 

assim como de comportamentos relacionados ansiedade, medo e depressão 

(AMUNTS et al., 2005). A análise da consequência do estímulo pela atividade 

física pode ser inferida pela avaliação do comportamento, sendo a esquiva 

passiva um recurso utilizado para estudar processos de memória aversiva no 

qual o animal associa o contexto do ambiente não aversivo ao choque nas 

patas que poderá produzir uma resposta condicionada de aumento de latência 

no ambiente aversivo (IZQUIERDO et al., 1999) e o comportamento 
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relacionado à ansiedade é analisado pela exposição do animal a um ambiente 

novo, como o labirinto em cruz elevado, que pode evocar comportamentos 

relacionados ao medo ou respostas defensivas, condição semelhante aos 

transtornos de ansiedade (BLANCHARD et al., 2001). 

Portanto, pelo estímulo da atividade física podem ocorrer respostas 

comportamentais que podem ser resultantes da capacidade das células 

neuronais em deflagrar cascatas celulares e moleculares, desencadeadas, 

entre outras, pela ação de fatores de crescimento como o fator de crescimento 

similar à insulina tipo 1 (“insulin-like growth factor-1”, IGF-1; LLORENS-

MARTIN et al., 2008) e o fator neurotrófico derivado do cérebro (“brain derived 

neurotrophic factor”, BDNF; COTMAN et al., 2007). Tais cascatas podem 

favorecer mudanças bioquímicas, funcionais e morfológicas, podendo 

representar importantes formas de neuroplasticidade e neuroproteção em 

regiões encefálicas, especialmente no hipocampo, amígdala, estriado e córtex 

sensório motor, tais como: i) transmissão de informações pela long-term 

potentiation (LTP) que estabelece as conexões sinápticas e/ou modificações 

estruturais caracterizando potencial para aprimorar ou atingir novas funções, 

como estabelecimento da aprendizagem e na memória (MAREN, 1999; 

COTMAN et al., 2002; VAYNMAN et al., 2006; TREJO et al., 2007; TREJO ; et 

al., 2008; LLORENS-MARTIN et al., 2008); ii) minimização do declínio da 

atividade neuronal por regular a capacidade de neuromodulação de áreas 

relacionadas aos aspectos emocionais (CHEN, 2007); iii) controle do 

neurometabolismo frente a demanda dos processos intracelulares (SONNTAG 

et al. 2006; MATTSON, 2000) e; iv) atenuação de disfunções neurológicas em 

diferentes processos neurodegenerativos, bem como auxílio na recuperação 

funcional após um insulto (TREJO et al., 2002; CARRO  et al., 2001, COTMAN 

et al., 2007)  

A interação entre células neuronais e células glias é essencial para 

suporte, manutenção e potencialização das atividades celulares tornando mais 

evidente quando se trata de metabolismo energético para favorecer eventos 

relacionados à neuromodulação (DIENEL e HERTZ, 2001). A morfologia e a 

distribuição espacial dos astrócitos são recursos estratégicos e importantes que 

os tornam capazes de favorecer a função neuronal. Os pedúnculos 

astrocitários cobrem os vasos sanguíneos compondo a barreira 
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hematoencefálica e é onde localizam-se os transportadores de glicose 1 

(“glucose transporters” I, GLUT1), responsáveis por permitir a entrada das 

moléculas de glicose dos capilares ao interior dos astrócitos (HARBER et al., 

2006; MAGISTRETTI, 2006), processo intermediado pela insulina e IGF-1. 

Uma das consequências da estimulação pela atividade física é o 

incremento da atividade neural e metabólica, repercutindo em acréscimo sobre 

a demanda energética (COOPER et al., 2002; MATTSON et al., 2004; HITZE et 

al., 2010). Nesse sentido, a mitocôndria desempenha papel fundamental para 

sinalizar sua biogênese e o favorecer o metabolismo energético que pode 

regular eventos relacionados à neuroplasticidade (CHENG et al., 2010), já que 

um dos mecanismos para a plasticidade sináptica, favorecida pelo BDNF e pelo 

IGF-1, depende do incremento da atividade mitocondrial decorrente da 

demanda energética que pode induzir a expressão de genes mitocondriais 

(MATTSON et al., 2004; BURKHALER et al., 2003; WILLIAMS et al., 1998). 

O incremento da atividade neurometabólica em resposta à atividade 

física pode induzir à hipoglicemia tornando escassa a glicose circulante e as 

reservas astrocitárias de glicogênio, que provém neuroproteção à condição de 

baixa de energia, são utilizadas (HERZOG et al., 2008). O déficit 

neurometabólico pode indicar alteração na atividade da mitocôndria com a 

possibilidade de formação de radicais livres de oxigênio (MATTSON et al., 

2008) contribuindo para danos mitocondriais importantes como aumento da 

permeabilidade e ruptura da membrana celular com liberação do citocromo-c 

para o citoplasma que culminará em processos que induzirão a célula à morte 

(RIEDL et al., 2007) e que poderão repercutir em prejuízos sobre a plasticidade 

sináptica e memória (MASSAAD et al.,2011) e também indução à 

neuroglicopenia (KLEMENT et al, 2010). 

 Tais eventos podem influenciar o comportamento e podem ser 

revertidos ao reestabelecer adequadamente a via glicolítica de suprimento 

energético (HITZE et al., 2010; KLEMENT et al., 2010). Como forma de 

neuroproteção ao episódio prévio de déficit metabólico induzido pela 

hipoglicemia, há uma supercompensação de glicogênio nas reservas 

astrocitárias, prevenindo novos episódios de escassez energética (MATSUI et 

al., 2011). 
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Há evidências apontando a influência das dietas sobre a função 

encefálica, podendo proporcionar incremento de memória e influência sobre 

aspectos comportamentais além de favorecer condições neuroprotetoras, 

especialmente suplementação nutricional a base de ácidos graxos essenciais e 

algumas especiarias (GOMEZ-PINILLA, 2008; WU et al., 2008). Outras 

evidências também apontam prejuízos neurológicos e comportamentais 

quando as fontes dietéticas contém alto teor de açúcar e gorduras encontrados 

em xaropes de glicose, refrigerantes e alimentos quimicamente processados 

(CAO et al., 2007; STRANAHAN et al., 2008; AGRAWAL et al., 2012). Tais 

efeitos podem ter diferentes repercussões quando associados à atividade física  

A ingesta de alimentos ricos em açúcar e gordura é um dos principais 

desencadeadores de desarranjos metabólicos que predispõe a doenças como 

a diabetes do tipo 2, obesidade e, possivelmente, doença de Alzheimer 

(MOREIRA, 2013). Isso se deve a progressiva alteração na sinalização e ação 

da insulina e expressão de IGF-1 no SNC que culminará no comprometimento 

do metabolismo energético, comunicação celular e prejuízos cognitivos 

(MOREIRA, 2013). 

Para o SNC, a exposição a dietas com alto teor de açúcar induz à rápida 

resistência à insulina que pode deflagrar anormalidade no funcionamento 

mitocondrial e, consequentemente, na produção de energia; comprometimento 

à sinalização, à plasticidade e à função sináptica; proliferação exacerbada de 

amiloidose e degeração neuronal, culminando em déficits cognitivos e à 

memória (CARVALHO et al., 2012; JURDAK et al., 2008; STRANAHAN et al., 

2008; MIELKE et al., 2005; CAO et al., 2007). 

 

Figura 1. Fluxo esquemático da influência da atividade física e da glicose sobre o 

neurometabolismo e suas consequências. 
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Em situações de dietas ricas em gordura e alto teor de açúcar, a 

atividade física tem capacidade de reverter os efeitos disfuncionais provocados 

pela dieta sobre a plasticidade sináptica, balanço energético e a aprendizagem 

(MOLTENI et al, 2004). Quando há redução da frequência de atividade física, 

há uma potencialização dos efeitos deletérios da dieta inadequada sobre a 

função encefálica e a neuroplasticidade aumentando o risco de disfunções 

neurológicas e desordens comportamentais (GOMEZ-PINILLA & GOMEZ, 

2001). Portanto, o SNC é suscetível aos estímulos da atividade física e da 

alimentação que podem influenciar sobre a aprendizagem e desencadear 

modificações moleculares relacionados à neuroplasticidade e ao 

neurometabolismo (GOMEZ-PINILLA, 2011).  

Com intuito de elucidar os mecanismos moleculares e celulares 

deflagrados pela dieta, os métodos empregados nas pesquisas baseiam-se na 

administração exclusiva das dietas com alto teor de açúcar, no qual difere do 

comportamento alimentar rotineiro da sociedade que ingere além desta, outras 

fontes de alimento. Tendo em vista que o cotidiano da sociedade atual tende a 

um estilo de vida menos ativo, mais estressante e exposta às dietas 

inadequadas, analisar os efeitos sobre SNC em uma situação que simule a 

descrita acima, é importante para compreender alguns mecanismos 

moleculares deflagrados e estratégias comportamentais emitidas. Assim, o 

presente trabalho investigou os efeitos da associação de atividade física e dieta 

com xarope do milho diluído em água sobre o comportamento relacionado à 

ansiedade, aprendizado e neuroplasticidade. 
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OBJETIVOS 

 

 Verificar os efeitos da administração de xarope de glicose do milho a 

15% após atividade física aguda forçada em esteira sobre a memória, a 

ansiedade, a atividade locomotora, a neuroplasticidade e a morte celular de 

camundongos machos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se há ações combinadas da administração do xarope da glicose 

do milho e da atividade física sobre: 

 A memória aversiva; 

 O comportamento relacionado à ansiedade; 

 O comportamento locomotor;  

 Processos de neuroplasticidade e neurometabolismo através da análise 

de marcação de IGF-1 na amígdala; 

 Processos apoptóticos na amígdala. 
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MATERIAL E MÉTODO 

 

Foram utilizados camundongos machos C57Bl/6 (3 semanas de idade) 

provenientes do Centro de Bioterismo da FMUSP. Os animais foram mantidos 

sob condições constantes de temperatura e umidade, com ciclo claro/escuro 

regular e acesso livre à ração e à água de acordo com a Lei Arouca de 2008. O 

desenvolvimento da pesquisa foi realizado no Biotério de Experimentação do 

Laboratório de Biomedicina no Centro Multidisciplinar de Pesquisa da 

EACH/USP e deu-se início após aprovação do Comitê de Ética em Uso de 

Animais em Experimentação (002/2013). 

 

Habituação 

Os animais foram exclusivamente manipulados no período de atividade 

do ciclo (fase escura), mantidos em estante ventilada no biotério com controle 

de temperatura do ambiente a 21-22ºC e acomodados em caixas com até cinco 

animais. 

 

Descrição dos grupos 

 

Os camundongos foram randomicamente distribuídos para formação dos 

grupos sedentários e treinados, conforme descrição abaixo:  

 

Grupo Categoria Descrição 

Controle 

a) Sedentário (SED) 
Exposição à esteira parada e água 
comum 

b) Treinado (TRE) 
Treinamento em esteira e água 
comum 

Administração 

a) Sedentário 
(SED15%) 

Exposição à esteira parada e 
administração de água com xarope 
de glicose  

b) Treinado 
(TRE15%) 

Treinamento em esteira e 
administração de água com xarope 
de glicose 
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Adaptação ao treinamento e à administração 

 

 Após formação dos grupos experimentais, houve um período de 

adaptação de 5 dias ao ambiente de atividade física que foi realizada na 

semana prévia ao treinamento.  

Os animais foram mantidos em jejum de ração e água por 45 minutos 

antes da exposição à esteira e os grupos tratados receberam água com xarope 

de milho 5% por 45 minutos depois do treinamento, diferente dos grupos 

controle que tiveram livre acesso à ração e água. Neste período, houve 

acréscimo gradual de velocidade da esteira de 0,3km/h para 0,7km/h com 

duração de 40 minutos. Os animais sedentários permaneceram por 10 minutos 

em esteira desligada. 

 

Programa de Atividades 

 

 

Figura 2. Esquema programático do regime de treinamento e administração de xarope de 

glicose. 

 

O peso corporal dos animais foi verificado antes e no final do protocolo 

experimental e o foi realizado cálculo do ganho ponderal. 

Ao longo do período do procedimento experimental, os consumos diários 

de ração e água foram registrados. 
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Protocolo de treinamento 

 

 Os grupos que realizaram atividade física foram submetidos ao treino 

com velocidade de 0,7km/h pelo tempo de 40 minutos ou distância de 0,50km 

diários em esteira automatizada adaptada, seguindo Trejo e colaboradores 

(2008), por um período de 5 dias.  

Antes da sessão de treinamento, os grupos foram mantidos em jejum 

por 1h. Durante a atividade física, nenhum animal foi submetido à punição por 

choque elétrico na calda ou qualquer recurso estressor para estimular ou 

correr. Quando necessário, foi apresentada pelota de ração ou dado estímulo 

tátil gentil na calda. Em caso de exaustão, ou seja, quando não houvesse 

resposta após os estímulos, o animal era retirado da atividade e posto na caixa 

correspondente a seu grupo até o término da sessão e exposto novamente na 

próxima sessão. 

Os grupos sedentários não realizaram atividade física, mas 

permaneceram na esteira automatizada parada por 10 minutos diários para 

terem os mesmos estímulos ambientais.  

 

Protocolo de administração 

 

A água recebeu adição de xarope de glicose do milho comercialmente 

vendida (Glucose do milho, Karo®). O xarope foi diluído a 15% em água 

filtrada. A água era trocada todos os dias. 

A duração da administração ocorreu por 1h ½ sempre após a exposição 

à esteira, seguida de dieta convencional (acesso a ração e a água ad libitum). 

Os grupos controles receberam água simples. 

 

Avaliação de memória, comportamento relacionado à ansiedade, 

comportamento de risco e atividade locomotora 

 

i. Memória Aversiva  

Para avaliar influência da administração e/ou treinamento sobre a 

memória, foi realizado o treino no aparato no 4º dia do programa e o teste de 

memória aversiva 48h, no 6º dia (Ugo Basile, Comerio, Itália). A tarefa consiste 



12 
 
 

na inibição do comportamento inato de preferência a ambientes escuros 

utilizando um estímulo aversivo que permite comparação posterior e inferindo 

memória. O teste consiste na exposição única por até 3 minutos no qual cada 

animal é posto no ambiente claro adjacente ao ambiente escuro com grade 

eletrificada. Ao entrar no compartimento escuro, a resposta é punida com 

choque de 0,2mA por 2 segundos nas patas, conforme descrito por Graham e 

Buccafusco (2001). O tempo de latência no ambiente claro é registrado e 

utilizado para as inferências de aprendizado associada à resposta aversiva 

recebida no ambiente escuro.  

  

ii. Ansiedade e Atividade Locomotora 

A avaliação do comportamento relacionado à ansiedade e atividade 

locomotora foi realizada utilizando o Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Trata-se 

de uma estrutura elevada de 40cm com 2 braços abertos (BA) de 5x40cm e 2 

braços fechados (BF) de 5x40x20cm. O teste consiste em avaliar respostas 

invocadas a partir da propensão do animal para ambientes fechados e escuros 

(preferência) e o medo incondicional de altura e espaços abertos (esquiva) 

durante 5 minutos.  

Os parâmetros críticos para análise do comportamento relacionado à 

ansiedade no LCE são: 

% de entradas nos BA: 
n°BA 

X100 
n°BA+n°BF 

   

% de tempo nos BA: 
tBA 

X100 
tBA+tBF 

Essas medidas são inversas à ansiedade, portanto quanto maior o 

índice, menor a emissão de comportamento relacionado à ansiedade. 

Outra mensuração etológica foi a avaliação do comportamento de risco 

com a frequência de ‘head dips’ que consiste no movimento colocar a cabeça 

sentido ao chão nos braços abertos indicando maior exposição e riscos, 

seguindo protocolo de Walf e Frye (2007). 
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A atividade locomotora foi avaliada pelo cálculo do número de entradas 

nos braços abertos em relação ao total de entradas nos braços, seguindo 

protocolo de Walf e Frye (2007). 

 

Eutanásia dos animais 

 Após o período de treinamento, os animais foram profundamente 

anestesiados via intraperitoneal com uma combinação de cloridrato de 

cetamina (1.50 ul/mg) e cloridrato de xilazina (0.75 ul/mg). Os animais foram 

submetidos à eutanásia através de decapitação. Os encéfalos foram extraídos, 

imediatamente congelados com dimetilbutano e mantidos em freezer -80°C até 

processamento. 

 

Processamento tecidual 

 

Técnica de detecção de antígeno por Imunohistoquímica 

 

Os encéfalos foram seccionados em 20 m de espessura em criostato a 

-17°C. Para os procedimentos imunohistológicos, as lâminas foram mantidas 

em temperatura ambiente por 1h e então fixadas com 4% de paraformaldeído 

por 30 minutos. As secções foram lavadas 3x em PBS por 5 min e feito o 

primeiro bloqueio com 5% de leite por 1h. A atividade da peroxidase endógena 

foi bloqueada com 0.3% de peróxido de hidrogênio em PBS por 15 min sendo 

lavadas por 2x após em PBS por 5 minutos. Para bloqueio de regiões não 

específicas, utilizou-se 10% da albumina do soro bovino em 0,1% de triton por 

1h. Utilizou-se o anticorpo primário anti-IGF1 (1:25, Santa Cruz) diluído na 

mesma solução de soro bovino, overnight, a 4°C. Posteriormente, as lâminas 

foram lavadas em PBS por 5 minutos e incubadas com o anticorpo secundário 

fluorescente FITC anti-rabbit (1:100). 

 

Técnica para análise de morte celular por TUNEL 

 

Através da fragmentação do DNA, marca distintiva da apoptose ou morte 

celular programada, uma enzima conhecida como terminal deoxynucleotidyl 
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transferase (TdT) identifica fendas ou pontos de fragmentação no DNA. Para 

verificar processos de morte celular, os tecidos seccionados foram fixados com 

4% de paraformaldeído em PBS por 20 minutos a 15-25°C e depois lavados 

em PBS por 30 minutos. As lâminas foram incubadas em solução 

permeabilizadora de 0,1% triton x-100 em 0,1% de citrato de sódio por 2 

minutos em gelo e depois lavados duas vezes em PBS. Após fixar e 

permeabilizar, as amostras receberam a mistura de TUNEL conforme 

instruções do fabricante (Cell Death Detection Kit, Fluorescein, ROCHE) por 60 

minutos a 37°C no escuro. Para preservação da fluorescência dos tecidos 

tratados utilizou-se um meio de montagem aquoso enriquecido com DAPI que 

é um contrastante para DNA (Fluoroshield com DAPI, Sigma) e permite a 

visualização dos núcleos celulares. 

 

Análises Estatísticas 

 

Os dados coletados foram analisados usando o programa estatístico 

GraphPad Prism (versão 5.0). Inicialmente, verificou-se a frequência de 

distribuição das amostras e, pelas características dos dados que considerou 

ausência de distribuição normal e quantidade amostral pequena, foram 

utilizadas análises não paramétricas.  

Os valores de retenção de latência para a esquiva passiva foram 

apresentados na forma estatística descritiva de medianas ±  interquartis e para 

análise intragrupo foi utilizado teste de Wilcoxon para medidas pareadas não 

paramétricas. Todos os demais valores foram expressos por médias ± erro 

padrão e foi utilizada análise intergrupos pelo teste Mann Whitney para 

medidas independentes não-pareadas. 

Análises de variância não-paramétricas pelo teste de Kruskal-Wallis 

seguindo pelo pós-teste de Dunn foram utilizadas para comparação de todos 

os pares de colunas com nível de significância alfa=0.05 (95% de intervalo de 

confiança). Diferenças foram consideradas significantes se p<0,05. 

Para análise de medidas repetidas foi utilizado Two-way ANOVA e pós-

teste Bonferroni para comparar médias replicadas. 
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RESULTADOS  
 

Treinamento e administração não influenciaram no peso 

 

 Não houve influência do treinamento e da administração sobre o de peso 

dos animais na análise intragrupo, figura 3 (SED, p=0,0781; TRE, p=0,1309; 

SED15%, p=0,4609; TRE15%, p=0,1206). 
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Figura 3. Análise intragrupo da pesagem dos grupos pré e pós programa de atividades. 
Valores expressos em media±SEM. Teste de Wilcoxon.  
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 Na comparação entre os grupos não houve diferença sobre o peso nos 

grupos (p=0,2207), conforme figura 4. 
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Figura 4. Comparação dos efeitos do treinamento e da administração sobre o peso. Valores 
expressos em médias±epm; Teste Kruskal-Wallis com pós-teste para comparações múltiplas 
Dunn’s. 
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Administração reduz quantidade de ingestão de ração 

  

 A análise de medidas repetidas sobre o controle diário de ingestão 

alimentar, mostrou que houve influência do tempo sobre os resultados 

(p=0,0119; F=4,06). Houve também efeito da administração, uma vez que o 

grupo TRE15% consumiu menos ração ao longo do período versus grupo SED 

(p<0,05), efeito mais acentuando nos dias 3 e 4 (p<0,01), conforme ilustrado na 

figura 5. 
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Figura 5. Controle diário do consumo de ração pelos grupos experimentais. Valores expressos 
em médias±epm por grupo; (*) p<0,05 e (**) p<0,001, ANOVA duas vias com pós-teste 
Bonferroni. 

 
Em relação ao consumo de água, não houve diferenças entre os grupos 

ou influência do tempo da intervenção (F=1,60, p=0,1539; figura 6).  
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Ingestão de Água
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Figura 6. Controle diário do consumo de água pelos grupos experimentais. Valores expressos 

em médias±epm por grupo; sem diferenças entre os grupos, ANOVA duas vias com pós-teste 

Bonferroni. 

  

Assim como para o consumo de água, não houve influência do tempo 

entre os grupos na ingestão de água comum e com xarope logo após o 

treinamento (F=0,67, p=0,7632; figura 7), mas nota-se maior consumo de água 

com xarope pelo grupo TRE15% no período. 
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Figura 7. Controle diário do consumo de água 1½h após período de treinamento. Valores 

expressos em médias±epm por grupo; sem diferenças entre os grupos, ANOVA duas vias com 

pós-teste Bonferroni. 
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Administração provoca prejuízos à memória aversiva 
 

Para verificar os efeitos do treino na caixa de esquiva passiva, foram 

feitas análises treino versus teste. A figura 8 ilustra a influência da primeira 

exposição e as diferenças intragrupos no teste, revelando a efetividade do 

treino à tarefa, exceto para TRE15% (SED, p=0,0039; TRE, p=0,0049; 

SED15%, p=0,0117; TRE15%, p=0,0654). 

a) 
Memória

Controle

treino teste treino teste
0

50

100

150

200 







SED                        TRE

S
e
g

u
n

d
o

s

 

b) 

Memória
Administração

treino teste treino teste
0

50

100

150

200



SED15%                 TRE15%

S
e
g

u
n

d
o

s

 
Figura 8. Análise intragrupo das latências à exposição na caixa de esquiva passiva no treino e 
teste após 48h. Valores expressos em medianas±interquartis. a) (**) p<0,005, teste de 
Wilcoxon. b) (*) p=0,01, teste de Wilcoxon. 
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A administração de glicose influenciou sobre a memória aversiva na 

comparação entre grupos, repercutindo em menor latência no teste e indicando 

prejuízo à memória na análise intergrupos SED versus SED15% (p=0,0463; 

figura 9). 

 

Memória Aversiva
Esquiva Passiva

SED TRE SED15% TRE15%
0

50

100

150

200



S
e
g

u
n

d
o

s

   

Figura 9. Comparação dos efeitos do treinamento e da administração sobre a memória 
aversiva. Valores expressos em médias±epm; (*) p=0,0463, teste Kruskal-Wallis com pós-
teste para comparações múltiplas Dunn’s. 

 

 
Administração associada ao treinamento potencializa redução do 

comportamento relacionado à ansiedade e exposição ao risco, mas não 

sobre a atividade locomotora 

 

 Houve influência da administração associada ao treinamento, 

conforme ilustra a figura 10. O grupo TRE15% permaneceu mais tempo em 

braços abertos em comparação aos grupos TRE e SED15% (p<0,001), efeito 

que pode estar relacionado ao comportamento não ansioso do grupo TRE15%. 

O grupo SED foi diferente de SED15% (p<0,05), indicando que a administração 

induziu ao comportamento relacionado à ansiedade. 
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Figura 10. Comparação dos efeitos do treinamento e da administração sobre o comportamento relacionado à ansiedade. Valores expressos em médias±epm por grupo; (*) 

p<0,05; (**) p<0,001, teste Kruskal-Wallis com pós-teste para comparações múltiplas Dunn’s. 
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Houve também efeito da administração e do treinamento na avaliação do 

comportamento risco. O grupo TRE15% se expôs mais ao risco em relação ao 

grupo SED15% (p=0,0005) e TRE (p<0,05), conforme figura 11. 
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Figura 11. Comparação dos efeitos do treinamento e da administração sobre o comportamento 
de risco. Valores expressos em médias±epm por grupo; (*) p<0,05; (***) p=0,0005, teste 
Kruskal-Wallis com pós-teste para comparações múltiplas Dunn’s. 

  

 Ao verificar o perfil da atividade locomotora, não houve diferença entre 

os grupos, conforme figura 12. 
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Figura 12. Comparação dos efeitos do treinamento e da administração sobre a atividade 
locomotora. Valores expressos em médias±epm por grupo; teste Kruskal-Wallis com teste 
para comparações múltiplas Dunn’s. 
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    Administração associado ao treinamento deflagrou maiores pontos de 
fragmentação do DNA na amígdala 
 

 Há possibilidade da influência da administração de glicose sobre a incidência 

de pontos apoptóticos na região basolateral da amígdala com difusos pontos de 

fragmentação do DNA nos grupos administrados sendo qualitativamente mais 

expressivos nos animais do TRE15%. 

 

 

Figura 13. Imagens de imunohistoquímica ilustrando pontos de apoptose (TUNEL, vermelho) e os 
núcleos celulares (colocalizado abaixo com DAPI, azul) na região basolateral da amigdala, sendo: a) 
SED; b) TRE; c)SED15%; d;e;f) TRE15%. 
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 Administração promove maior expressão de IGF-1 em células com perfil 

astrocitário da amígdala 

 De forma qualitativa, nota-se efeito da administração sobre concentração de 

IGF-1 nos astrócitos amigdalares, conforme figura 14. 

 

 

Figura 14. Imagens de imunohistoquímica com fluorescência ilustrando expressão de IGF-1 
astrocitário (FITC, verde) na região basolateral da amígdala, sendo: a) SED; b)TRE; c)SED15%; 
d)TRE15%. 
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DISCUSSÃO 

  

 O acesso a dietas contendo alto teor energético é um fator de risco 

importante para o desenvolvimento de doenças metabólicas, como 

hipertrigliceridemia, hiperinsulemia e hipertensão arterial sistêmica, 

contribuindo para obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 

comprometimento cognitivo (NEWCOMER, 2007; TOUMILEHTO et al., 2001). 

Na contra via deste processo, evidências consideráveis dão suporte à ideia de 

que hábitos mais ativos de vida tenham respostas benéficas levando à 

atenuação, além de potencial para prevenir o início dessas condições clínicas, 

sendo a atividade física um importante complemento (TOUMILEHTO et al., 

2001; COTMAN et al., 2007). 

 Neste estudo, o grupo para o qual foi administrado 15% de glicose 

ingeriu menos ração sem influenciar no peso corporal dos animais. Os demais 

grupos não apresentaram diferenças, entretanto, qualitativamente, nota-se que 

os grupos que receberam glicose apresentaram uma discreta tendência ao 

aumento da ingestão de água simples e estabilização na ingesta de água com 

xarope ao longo dos dias. 

 No estudo de Agrawal e Gomez-Pinilla (2012), ratos submetidos por 6 

semanas à uma dieta a base de frutose a 15% e ômega 3 não apresentaram 

diferenças no peso corporal, ingesta de ração e água. Os animais tinham 

preferência por beber água com frutose a ingerir ração, sem diferenças sobre o 

consumo calórico entre os grupos. Neste estudo, assim como no estudo citado, 

os animais tratados não apresentaram diferença sobre peso e ingestão de 

água. Os dois estudos apresentam diferentes períodos e formas de 

administração das fontes com alto teor de açúcar. Neste estudo, os animais 

receberam glicose por tempo limitado, seguido por água simples, e, por essa 

razão, não seria possível avaliar preferência. Já no estudo de Agrawal e Pinilla, 

os animais receberam a frutose ininterruptamente por maior período de tempo.    

 Stranahan e colaboradores (2008) submeteram por 8 meses ratos à  

ração de rico teor calórico e água com suplementação de glicose diluída a 

20%, resultando em redução da quantidade de consumo diário de ração em 

relação aos animais com dietas controles. Houve ainda aumento do consumo 
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diário de água com glicose quando comparado ao grupo que bebeu água 

simples. Ao converter em calorias o total ingerido por dia, revelou-se que os 

animais dos grupos das dietas com alto teor calórico apresentaram maior 

consumo calórico, atribuindo que o excesso de caloria possa ter resultado em 

prejuízos na aquisição de memória (STRANAHAN et al., 2008).  

 Assim como no estudo de Stranahan e colaboradores (2008), o grupo 

administrado TRE15% consumiu menos ração. O estudo de Satranahan, 

entretanto, fez análise da ingesta calórica, o que não fizemos, sendo uma 

limitação deste estudo para comparações. No mesmo estudo, os autores 

identificaram influência da administração de glicose sobre a memória aversiva, 

dado que corrobora nossos achados. 

Estudos que utilizaram o estímulo pela atividade física e avaliação de 

retenção de memória aversiva pela esquiva passiva apresentam resultados 

divergentes. No estudo de Ke e colaboradores (2011) não houve diferença na 

retenção de memória entre os grupos após 24h, verificando que 4 semanas de 

atividade física em esteira não influenciaram sobre a memória aversiva de 

camundongos machos adultos e velhos transgênicos com mutação da proteína 

precursora amilóide e presenilina 1. Parcialmente semelhante, não houve 

influência da exposição à esteira nos grupos controles sobre a memória 

aversiva neste estudo. 

Os efeitos da administração de glicose sobre a memória aversiva 

assemelham com os resultados do estudo de Chae e colaboradores (2009), no 

qual ratos Sprague-Dawley diabéticos e não diabéticos foram submetidos à 

atividade física em esteira por 6 semanas. Não houve diferença entre os 

grupos controles e o grupo diabético treinado sobre a retenção de memória 

aversiva após 72h. Já o grupo diabético sem atividade física apresentou 

prejuízos à memória com diferença para menor latência. Ainda assim, a 

atividade física regular aumentou os níveis de fatores tróficos na região 

hipocampal (CHAE et al., 2009). Há semelhanças entre os resultados do 

estudo de Chae e este estudo o qual o grupo diabético apresentou prejuízos à 

memoria aversiva assim como os grupos que receberam glicose neste estudo 

e, além disso, os demais grupos não apresentaram incremento sobre a 

memória.   
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Diferente da condição de deficiência na ação da insulínica na diabetes 

tipo 2, a influência tanto do hormônio insulina quanto do IGF-1 sobre o 

metabolismo da glicose tem significante impacto no funcionamento do SNC 

como sendo um mecanismo neuromodulador para os aspectos 

comportamentais, moleculares, celulares e bioquímicos influenciando a função 

de diversas áreas, tais como amígdala, hipocampo, hipotálamo e córtex 

cerebral, importantes em processos cognitivos que incluem atenção, 

aprendizado e memória (DERAKHSHAN e TOTH, 2013; ABERG et al., 2006). 

 A glicose atenua ou previne a hipoglicemia que é uma situação crítica ao 

sensível e dependente SNC, além de favorecer a secreção de insulina (NYBO, 

2003). Se administrada, a glicose pode gerar uma supercompensação 

astrocitária de glicogênio na região cortical e no hipocampo em até 24h após 

treinamento, além do aumento dos níveis basais de glicogênio ao longo 

período de atividade (MATSUI et al., 2012). Essa condição se justifica pelo 

metabolismo glicolítico mediado pelo IGF-1, fator de crescimento com potencial 

para contribuir na regulação de neurotransmissão e minimizar déficits de 

memória e de comportamentos relacionados à ansiedade e depressão 

(SONNTAG et al. 2006; TREJO et al., 2002; CARRO  et al., 2000; TREJO et 

al., 2008). 

 Nesse estudo, verificou-se possível efeito da administração de glicose 

sobre a expressão de IGF-1 em perfis celulares astrocitários na amígdala 

podendo indicar um possível efeito sobre o neurometabolismo, mas que pode 

não ter exercido influência sobre a memória aversiva, indo de encontro a 

estudos que concluíram que a administração intracerebroventricular de fatores 

insulínicos promoveu incremento de memória na esquiva passiva (BABRI et al., 

2007). Portanto, os prejuízos à memória podem ser efeito da administração de 

glicose, mas por outro lado a considerável expressão de IGF-1 pode ser 

indicativa de mediação à supercompensação de glicogênio nas células com 

perfis astrocitários. 

Houve influência da administração de glicose sobre o comportamento 

relacionado à ansiedade repercutindo em um significativo efeito ansiolítico para 

TRE15% que apresentou expressiva maior exposição ao risco em relação à 

SED15% com maior frequência e tempo nos braços abertos e quantidade de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Derakhshan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23231032
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‘head dips’. Tais efeitos não foram identificados isoladamente nos grupos 

controle.  

No estudo de Salim e colaboradores (2010), um mês de atividade física 

em esteira ou a administração de antioxidante preveniu a indução do estresse 

oxidativo pela aplicação intraperitoneal da droga L-buthionine-(S,R)-sulfoximine 

e contribuiu para um comportamento ansiolítico em ratos. Maiores índices de 

estresse oxidativo, principalmente em região do hipocampo e amígdala, 

parecem exercer influência sobre o comportamento relacionado à ansiedade. 

Supostamente, a maior demanda de glicose durante a atividade física 

poderia justificar maior aporte à geração de energia para a célula, favorecendo 

suas funções e atenuando efeitos de processos oxidativos (CARRO et al., 

2000; LYNCH et al.,2001). Entretanto, parece que a administração de glicose 

desencadeou processos apoptóticos na região da amígdala, mais acentuados 

no grupo que teve associado à atividade física. Ao compararmos os grupos que 

receberam glicose com seus controles, identificou-se mais perfis reativos no 

primeiro grupo, denotando influência da glicose sobre processos de morte 

celular. As consideráveis zonas de morte celular nos grupos administrados 

podem indicar uma consequência de estresse oxidativo decorrente do efeito 

agudo da administração de glicose e a exposição à esteira que resultaram nos 

comportamentos apresentados como indução à ansiedade, maior exposição ao 

risco e prejuízos à memória (MOREIRA et al., 2013; STRANAHAN et al., 2008).  

A maior expressão de IGF-1 nos perfis celulares astrocitários nos grupos 

administrados pode ter sido consequência do incremento da capacidade 

neurometabólica através da ação da glicose na célula, mas, além disso, uma 

capacidade neuroprotetiva contra o mecanismo patogênico da oxidação. 

Assim, a via de ação do IGF-1 pode ter sido prioritária ao possível cenário de 

estresse oxidativo instaurado, podendo ter repercutido modificações 

comportamentais. De fato, a ação neuroprotetiva do IGF-1 favorece maior 

resiliência aos astrócitos para proteger os neurônios, que são mais sensíveis 

ao dano oxidativo, e, ao mesmo tempo, favorece suporte antioxidante 

(FERNADES-FERNANDES et al., 2012; GENIS et al., 2014). Por conta dessa 

condição e favorecido pela ação do IGF-1, os astrócitos promovem incremento 

na atividade antioxidantes, como Cu/ZNSOD e MnSOD, e diminuição de 
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importantes indutores ao estresse oxidativo (GENIS et al., 2014). Enquanto em 

resposta ao estresse oxidativo há diminuição na concentração do IGF-1, após 

um insulto ou lesão há aumento da síntese de IGF-1 no SNC com acúmulo na 

microglia, vasos e astrócitos (BEILHARS et al., 1998), podendo corroborar os 

resultados desse estudo que revelaram maiores perfis reativos para morte 

celular e maior expressão de IGF-1 na região da amigdala nos grupos que 

receberam glicose indicando um efeito neurodegenerativo da administração de 

glicose, que não foi observada nos grupos controles. 

A amígdala, em conjunto com o sistema nervoso simpático, desempenha 

um papel crucial e importante nas emoções relacionadas ao medo como uma 

resposta condicionada que favorece a emissão de comportamentos defensivos 

de luta e fuga para evitar ameaças ou estímulos aversivos, o que pode induzir 

à ansiedade e prejuízos à memória (LeDOUX, 2003; BRACHA, 2004; LEE et al, 

2006). Para Duvarci e Pare (2014), o medo aprendido ou a capacidade de 

aprender com experiências aversivas é a chave para a sobrevivência dos 

animais por favorecer situações de segurança e prevenir situações de perigo 

como uma forma de adaptação às situações estressoras quando exposta 

repetidas vezes (SCHWABE e WOLF, 2013), podendo esta condição ter sido 

deflagrada pelo efeito da glicose sobre o comportamento de SED15%. Bem 

como danos na região da amígdala podem repercutir em prejuízos ao 

reconhecimento do medo, o que pode favorecer a maior exposição do animal 

às situações que ameacem sua vida (ADOLPHS et al., 2005), podendo o efeito 

da glicose associado à atividade física ter desencadeado o comportamento de 

indiferença ao risco e maior exposição às situações ameaçadoras de TRE15%. 

O modelo de atividade física forçada ou a permanência na esteira 

parada utilizados para avaliar os efeitos do treinamento sobre o comportamento 

podem ser considerados estímulos estressores por ser um ambiente 

desconhecido e sem possibilidade de esquivar ou fugir durante o período. O 

período agudo de protocolo associando administração de glicose e atividade 

física podem ter potencializado respostas deletérias suficientemente 

estressoras para desencadear os processos de morte celular repercutindo em 

alterações no comportamento e desproporcionalmente curto para controlar a 

neurodegeneração pela ação neuroprotetiva do IGF-1, tendo em vista que a 

atividade física crônica pode induzir mecanismos para controlar os efeitos da 
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oxidação promovida pelo estresse e reverter a redução dos níveis de fatores 

neurotróficos como o BDNF que desempenha, assim como o IGF-1, uma 

sinalização para controle na ação de radicais livres e contribui para efeitos 

sobre aspectos cognitivos (KWON et al., 2013) além de suprimir a morte 

neuronal (KIM et al., 2011) 

As exposições repetidas à esteira seguida de administração glicose 

influenciaram sobre a demanda energética e desencadearam consideráveis 

processos apoptóticos na amígdala não contornadas ou controladas pela ação 

do IGF-1, o qual contribuiu para o prejuízo à memória aversiva e medo 

repercutindo em comportamento relacionado à ansiedade para SED15% e 

significativa maior exposição às situações de risco para TRE15%, como num 

processo de adaptação às situações novas e nocivas.  

Os apontamentos deste estudo revelam efeitos neurodegenerativos ao 

SNC causados pela administração de glicose, mas indicam também uma 

possível tentativa neuroprotetiva de controle endógeno, indicando a capacidade 

de neuroplasticidade desse sistema.  

 
 

  



31 
 
 

CONCLUSÃO  

 

A administração de 15% de xarope de glicose do milho posteriormente à 

exposição na esteira desencadearam aumento da expressão de IGF-1 na 

amígdala. Tal aumento não foi suficiente para proporcionar neuroproteção, pois 

identificou-se difusos pontos de morte celular na amígdala, prejuízos à 

memória aversiva, medo que pode ter induzido ao comportamento relacionado 

à ansiedade para SED15% e significativa maior exposição às situações de 

risco como efeito ansiolítico para TRE15% após protocolo agudo de 5 dias. 
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