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"Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar, para 

atravessar o rio da vida - ninguém, exceto tu, só tu. 

Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes, e semideuses que se 

oferecerão para levar-te além do rio; mas isso te custaria a tua própria pessoa: tu te 

hipotecarias e te perderias. 

Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. 

Onde leva? Não perguntes, segue-o!" 

 

 

 

Nietzsche 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a influência do treinamento resistido diário sobre comportamentos 

relacionados à ansiedade em ratos adultos. Métodos: Foram utilizados 26 ratos 

Wistar machos provenientes da colônia de criação do Departamento de Nutrição da 

UFPE. A partir dos 70 dias de vida, esses animais foram divididos em dois grupos: 

Controle (n=12) e Treinado (n=14). O grupo Controle permaneceu sempre em sua 

gaiola original. Os animais do grupo Treinado foram submetidos a treinamento 

resistido (5x por semana) durante quatro semanas. O treino consistia de 10 subidas 

diárias em escada (angulação 70°) com 80% da sobrecarga máxima. Esta carga era 

avaliada semanalmente por um teste de capacidade de carregamento máximo. Ao 

final das quatros semanas, todos os animais foram filmados durante cinco minutos 

enquanto se locomoviam livremente num labirinto elevado em cruz. Posteriormente, 

esses vídeos foram analisados para extração de dados relacionados ao 

comportamento de ansiedade. Todos os dados foram analisados pelo teste T de 

Student, com significância em p <0,05. Todo o protocolo foi aprovado pela Comissão 

de Ética em Uso de Animais da UFPE (processo n° 0002/2017). Resultados: Os 

animais do grupo Treinado apresentaram maior tempo de permanência nos braços 

abertos (Controle 26,33 ± 4,50, Treinado 51,10 ± 4,19, em segundos p=0,0009) e 

menor tempo de permanência nos braços fechados (Controle 206,6 ± 7,93, Treinado 

169,9 ± 7,48, em segundos, p=0,036). O grupo Treinado também apresentou menor 

tempo por entrada nos braços fechados (Controle 16,16 ± 2,11, Treinado 10,67 ± 

0,53, em segundos, p=0,013). Não foram observadas diferenças nas porcentagens 

de entradas em ambos os braços (Aberto: Controle 35,25 ± 2,15, Treinado 38,54 ± 

2,88; Fechado: 64,83 ± 2,14, Treinado 61,46 ± 2,88, em %), no tempo de 

permanência na área central (Controle 67,60 ± 4,01, Treinado 72,00 ± 4,26, em 

segundos), nem no tempo por entrada no braço aberto (Controle 4,46 ± 0,63, 

Treinado 4,62 ± 0,31, em segundos). Conclusão: Treinamento resistido diário em 

escada durante quatro semanas reduziu os comportamentos relacionados a 

ansiedades no teste de labirinto elevado em cruz. Estes resultados mostram um 

efeito ansiolítico do treinamento resistido em ratos. Financiamento: UFPE. 

 

Palavras-chave: Treinamento resistido, comportamento, ansiedade.  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the influence of daily resistance training on anxiety-related 

behaviors in adult rats. Methods: Twenty-six male Wistar rats from the breeding 

colony of the Department of Nutrition of UFPE were used. From the 70 days of life, 

these animals were divided into two groups: Control (n = 12) and Trained (n = 14). 

The Control group always remained in its original cage. The animals of the Trained 

group underwent resistance training (5x per week) for four weeks. The training 

consisted of 10 daily ladder ascents (70 ° angulation) with 80% of the maximum 

overload. This load was evaluated weekly by a maximum load capacity test. At the 

end of the four weeks, all the animals were filmed for five minutes while moving freely 

in a labyrinth elevated in cross. Subsequently, these videos were analyzed for 

extraction of data related to anxiety behavior. All data were analyzed by the Student's 

t-test, with significance at p <0.05. The entire protocol was approved by the Ethics 

Commission on Animals Use of UFPE (process n° 0002/2017). Results: The animals 

in the Trained group had a longer stay in the open arms (Control 26.33 ± 4.50, 

Trained 51.10 ± 4.19, in seconds p = 0.0009) and shorter length of stay in the closed 

arms (Control 206.6 ± 7.93, Trained 169.9 ± 7.48, in seconds, p = 0.036). The trained 

group also presented shorter time by entrance in the closed arms (Control 16.16 ± 

2.11, Trained 10.67 ± 0.53, in seconds, p = 0.013). There were no differences in the 

percentages of entries in both arms (Open: Control 35.25 ± 2.15, Trained 38.54 ± 

2.88; Closed: 64.83 ± 2.14, Trained 61.46 ± 2, 88, in%), in the dwell time in the 

central area (Control 67.60 ± 4.01, Trained 72.00 ± 4.26, in seconds), nor in the time 

by entry into the open arm (Control 4.46 ± 0.63, Coated 4.62 ± 0.31, in seconds). 

Conclusion: Daily resistance training on ladder for four weeks reduced anxiety-

related behaviors in the plus-maze test. These results show an anxiolytic effect of 

resistance training in rats. Financing: UFPE. 

 

Keywords: Resistance training, behavior, anxiety 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, diversos estudos têm discutido algumas definições e conceitos de 

ansiedade envolvendo aspectos multifatoriais. Na maioria das vezes se manifesta 

através de circunstâncias que tenha perigo, originada por uma situação ameaçadora 

real ou por mudanças que envolvam alterações do nosso meio ambiente que esteja 

relacionado a um dos processos de desenvolvimento, que são: econômico, social e 

cultural (ARAÚJO et al, 2007). Segundo Cruz et al (2010), a ansiedade é 

considerada uma experiência emocional, originada a partir de situações que são, 

para o indivíduo em questão, consideradas de caráter desagradáveis. Sendo assim, 

a ansiedade trata-se de um modo geral, de um medo desproporcional que não tem 

associação a um verdadeiro risco, ou seja, não existe a presença real do que 

estimula o medo (MILLAN, 2003).  

Medo e ansiedade são contextos de alta complexidade e por isso se 

embaralham, entretanto, o medo é o impulso agregado a comportamentos que 

geralmente ocorre devido a uma ameaça (BLANCHARD et al, 2008). Por outro lado, 

Belzung e Griebel (2001), a ansiedade é o impulso relacionado ao comportamento 

decorrente a uma potencial ameaça. Sendo assim, a ansiedade é seguida por 

alterações comportamentais e fisiológicas oriundas de uma ameaça não conhecida 

ou atrito interior, sendo caracterizada ainda como situação que causa emoção 

(STEIMER, 2002; 2011). Alguns estímulos, tais como a prática de atividade física, 

podem repercutir na ansiedade. 

Embora muito tenha sido estudado a respeito do papel da atividade física sobre 

parâmetros comportamentais, ainda existe na literatura uma contrariedade de 

entendimento dos conceitos de atividade física, exercício físico e treinamento físico. 

Atividade física, exercício físico e treinamento físico possuem conceitos diferentes 

dentro da área de ciências do esporte (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 

1985; LEANDRO et al, 2007). A atividade física é conceituada como qualquer 

movimentação do corpo sendo produzido pelos músculos esqueléticos que tem 

como consequência o gasto de energia acima do valor basal (CASPERSEN; 

POWELL; CHRISTENSON, 1985). Já o exercício físico é um tipo de atividade física 

que leva em consideração alguma variável que indique o percentual do máximo que 

se está trabalhando. O tipo de exercício físico está associado às variáveis de aptidão 

física relacionadas à saúde e ao rendimento esportivo (ANTONIO-SANTOS, 2016). 
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Sendo assim, o exercício físico pode ser dividido em: 1) aeróbio ou anaeróbio que 

levam em consideração variáveis fisiológicas como: frequência cardíaca máxima, 

níveis sanguíneos de lactato e o consumo máximo de oxigênio (VO2max); 2) 

flexibilidade, agilidade, velocidade e força que levam em consideração a aplicação 

de testes máximos de desempenho físico.  

Caso o exercício físico seja praticado habitualmente, é chamado treinamento 

físico, que pode ser classificado como leve, moderado ou intenso (LEANDRO et al, 

2007). O treinamento físico é o exercício físico planejado, estruturado e repetitivo e 

tem como objetivo final, ou intermediário, a melhora ou manutenção da aptidão 

física, além de levar em consideração alguns parâmetros como: frequência, 

intensidade, duração e o tipo do exercício (LEANDRO et al, 2007). O treinamento de 

força, também chamado de treinamento resistido, é definido pelo uso progressivo de 

uma sobrecarga sobre o corpo (KRAEMER et al, 2007; HOLM et al, 2008). 

A procura por treinamento resistido em academias de ginástica tem crescido 

bastante ao longo das últimas décadas e o entendimento dos efeitos do treinamento 

resistido na ansiedade é uma questão de interesse. Diante disso, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a influência do treinamento resistido diário sobre 

comportamentos relacionados à ansiedade em ratos adultos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O treinamento físico pode repercutir positivamente sobre os parâmetros 

comportamentais, tais como: comportamento alimentar, interação social, depressão 

e ansiedade. Atualmente tem se tornado evidente os indícios dos efeitos vantajosos 

que a prática regular de exercício físico pode trazer, tanto fisicamente como 

mentalmente (PELUSO; ANDRADE, 2005; NAGAMINE, 2007). Com o aumento das 

evidências científicas, cresce também o interesse no estilo de vida da população e 

aos fatores associados que afetam a saúde. A partir desse pressuposto, estudos 

sobre exercício físico e saúde mental estão sendo mais observados e levados em 

consideração. Em um estudo realizado por Strohle (2009), observou-se que a pratica 

regular de exercícios físicos associada a psicoterapia em pessoas com depressão, 

pode substituir os medicamentos no decorrer do tratamento, se acompanhado por 

uma equipe multiprofissional. Salmon (2001), mostra, em um estudo experimental, 

que a pratica de exercício físico regular, traz melhorias na função neuronal, 

reduzindo o estresse, fazendo assim com que ocorra alterações no comportamento 

emocional. Por esse motivo, estudos recomendam que a ansiedade pode ser 

atenuada através do exercício físico (HILL et al, 2010). 

Segundo Strawbridge et al (2002), a depressão é um dos problemas que mais 

acomete a saúde pública mundial, por ter uma elevada taxa de mortalidade e 

morbidade. A depressão tem como características principais sentimento de culpa, 

ideia suicida, perda de peso e essas características estão mais presentes na 

população de idosos deprimidos do que em jovens deprimidos (YAFFE et al, 1999). 

Um estudo realizado por Freitas et al (2007), mostra que os indivíduos (idosos) 

possuem aspectos motivacionais para a busca da prática de exercícios físicos, tais 

como saúde e qualidade de vida, aspectos psicossociais, bem-estar e até influência 

da mídia. E dentro dos aspectos psicossociais destaca-se a auto-imagem, melhorar 

a auto-estima, estar com os colegas, gostar de desafios, ser influenciado por amigos 

ou pela busca da autonomia para realização das atividades cotidianas (FREITAS et 

al, 2007). Todos esses motivos podem levar a melhorias tanto na ansiedade quanto 

na depressão, podendo diminuir a necessidade de manipulação farmacológica.  
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Mesmo havendo várias classes de antidepressivos, apenas 30 a 35% da dos 

pacientes depressivos respondem aos medicamentos (BLUMENTHAL et al, 1999). 

Por isso faz-se necessário a utilização de outros métodos de tratamento juntamente 

com o medicamentoso e dentre os métodos, que pode ser considerado mais eficaz 

no tratamento da depressão é a atividade física (MORAES et al, 2007; 

BLUMENTHAL et al, 1999). Em relação a depressão e o treinamento físico, o estudo 

de Werutsky (1999), mostra que a relação dos níveis de depressão depende de 

alguns fatores como: o número total de sessões e a extensão do programa, onde 

para maiores reduções nos níveis de depressão, faz-se necessário um maior 

número total de sessões de exercícios e uma maior extensão do programa de 

treinamento.    

A ansiedade pode ser compreendida como receio, preocupação ou pelo 

incômodo oriundo de pressentir o perigo, sendo este perigo desconhecido ou 

estranho (ALLEN; LEONARD; SWEDO, 1995). A ansiedade pode ser reconhecida 

como um adiantamento de emoções repulsivas difíceis de ser controladas e 

possíveis de se acontecer (LACERDA, 2006). Podendo ser revelada em vários 

momentos da vida do indivíduo, a proporção e a duração da ansiedade depende da 

ocasião na qual ela se manifestou (GODOY, 2002). Castillo et al (2000), mostraram 

que existe o medo normal e o medo patológico. A distinção entre os dois 

comportamentos não é tarefa simples e envolve a distinção de qual possui uma 

reação de ansiedade menor, motivo especifico e limitado e se está associado ao 

motivo do perigo atual (CASTILLO et al, 2000). Segundo Allen, Leonard e Swedo 

(1995), o medo é considerado como patológico, e denominado, dessa forma, como 

ansiedade, quando o indivíduo atribui ao perigo situações de exageros, ou chega a 

ser não proporcional e começa a interferir nos propósitos que se pretende alcançar, 

atrapalhando o desempenho diário.  

Geralmente a ansiedade passa a ser diagnosticada a partir da descrição que 

os pacientes comentam clinicamente, mostrando indícios dos transtornos de 

ansiedade, isso faz com que haja um limite nos modelos animais de ansiedade, 

todavia, com estudos da neurobiologia e de drogas ansiolíticas, torna-se viável o 

desenvolvimento de estudos com esses modelos (LACERDA 2006). Nos modelos 

animais, os benzodiazepínicos apresentaram papel com características ansiolíticas 

(BOERNGEN-LACERDA; ANDREATINI; ZORZETTO FILHO, 2001). Outros fatores 
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também podem atuar como coadjuvantes ansolíticos, tais como a aromaterapia 

(FERREIRA, 2010). Uma vez que aromas sejam agradáveis ao indivíduo estão 

correlacionados a momentos de prazer e felicidade, sendo esse fator importante 

para a o tratamento de ansiedade e depressão (FERREIRA, 2010). Um estudo feito 

por Ferreira (2010) verificou que o óleo essencial de Mentha piperita por via 

inalatória obteve efeitos ansiolíticos similares a manipulação farmacológica em 

modelos animais.  

Outro fator que pode apresentar efeitos ansiolíticos é prática regular de 

atividade física. Segundo Werneck et al (2006), a atividade física é um método 

poderoso na atenuação das complicações que algumas doenças podem trazer, 

como a hipertensão arterial, diabetes e obesidade, além dos benefícios psicológicos, 

ajudando no controle ou redução dos níveis de ansiedade e depressão. A atividade 

física para Peluso e Andrade (2005), é um imprescindível instrumento no que diz 

respeito a saúde da população, que ajuda na prevenção e tratamento de doenças 

como a depressão e ansiedade. Scully et al (1998), mostram efeitos favoráveis que 

o exercício físico alcançou sobre a ansiedade, quando usado no controle da 

depressão e auto-estima. Em um estudo recente realizado com ratos, feito por 

Mazur (2015), observou-se que um treinamento de corrida na esteira (quatro 

semanas, com a duração e a velocidade aumentados progressivamente até 15m/min 

e duração de 40 minutos), verificou que o exercício físico diminuiu os níveis de 

ansiedade e emocionalidade dos animais. Um programa de atividade física 

voluntaria, onde os ratos tinham acesso livre a uma roda de corrida na gaiola, 

também se pode observar resultados satisfatórios em relação à diminuição dos 

níveis de ansiedade (MAZUR, 2015).  

Exercícios físicos aeróbios, também possuem associação à redução dos níveis 

de ansiedade (PETRUZZELO et al, 1991; SCULLY et al, 1998). O exercício físico 

aeróbio com duração mínima de 21 minutos estava relacionado a causa da 

diminuição nos níveis de ansiedade (PETRUZZELO et al, 1991). Onde há indicações 

que a atividade aeróbica é mais promissora para a redução dos níveis de ansiedade 

do que comparado com outra atividade como por exemplo o de flexibilidade 

(SCULLY et al, 1998). Porém, talvez esta resposta se deva ao fato de existir mais 

estudos que envolvam exercícios aeróbicos do que estudos com exercícios de 
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treinamento de força, fazendo-se necessário a realização de mais estudos com o 

treinamento de força (SCULLY et al, 1998).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral:  

 

Avaliar a influência do treinamento resistido diário sobre comportamentos 

relacionados à ansiedade em ratos adultos 

 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Avaliar em ratos submetidos a um programa de treinamento resistido diário e 

a um teste de labirinto em cruz elevado:  

 

 Entradas nos braços fechados em % 

 Entradas nos braços abertos em % 

 Tempo de permanência nos braços fechados 

 Tempo de permanência nos braços abertos 

 Tempo de entrada nos braços fechados 

 Tempo de entrada nos braços abertos 

 Tempo na área central 

 Total de troca de braços 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Animais  

Foram utilizados 26 ratos machos Wistar (peso corporal 312 ± 34.41 g, idade 

65 ± 5 dias) do Biotério de criação do Centro Acadêmico de Vitória, da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Os animais foram mantidos em biotério de ciclo 

claro escuro invertido de 12 h/12 h (luz ligada às 20hs) com temperatura controlada 

de 22±2ºC. Todas as manipulações foram realizadas durante o ciclo escuro. 

Alimentação e água foram providas ad libitum. Os animais foram divididos em dois 

grupos: controle (C, n=12) e treinado (T, n=14). Animais do grupo T foram 

submetidos a um protocolo de treinamento físico de resistência diário, 5 dias por 

semana, durante 4 semanas. O peso corporal de todos os ratos foi acompanhado 

diariamente (balança digital Marte®, modelo S-4000, com sensibilidade de 0,1g). 

Todos os animais foram submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado, na 

primeira e na quarta semana de treinamento. Todos os procedimentos foram 

aprovados pelo comitê de ética em experimentação animal da Universidade Federal 

de Pernambuco (Protocolo: 0002/2017) e seguiu as recomendações do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) para uso e cuidado de animais de 

laboratório.  

 

4.2 Protocolo de Treinamento físico 

O protocolo de treinamento foi descrito por Antonio-Santos (2016). 

Brevemente, todos os animais do grupo T foram submetidos à adaptação ao aparato 

de treinamento durante 5 dias (figura 1). O estímulo usado para os ratos subirem a 

escada foi um leve toque com a ponta dos dedos na região dorsal do animal entre as 

patas posteriores. No primeiro dia de adaptação os animais foram inicialmente 

colocados na caixa inferior, em seguida colocados no ponto 1 (44 cm da base) 

durante 30 segundos. A seguir, foram colocados no ponto 2 (88 cm da base), depois 

no ponto 3 localizado no topo do aparato. Nas demais subidas (últimas 7 subidas) e 

durante todo o programa de treinamento, os animais foram colocados no ponto 1. 

Nos dias 2 e 3, os animais foram colocados para realizar as 10 subidas sem 

sobrecarga. No 4º dia de adaptação, os animais foram postos para realizarem as 10 

subidas com o recipiente de carga vazio fixado na parte proximal da cauda. No 
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último dia de adaptação os animais subiram 10 vezes, com uma sobrecarga de 10% 

do peso corporal no recipiente de carga.  

Quarenta e oito horas após o período de adaptação, todos os animais do grupo 

T foram submetidos a um teste de capacidade de carregamento máximo, para 

estimar a sobrecarga máxima e acompanhar o ganho de força ao longo das 

semanas de treinamento. No primeiro teste de capacidade de carregamento 

máximo, os ratos subiram inicialmente com uma sobrecarga de 75% do seu peso 

corporal (ANTONIO-SANTOS et al 2016). Foi considerada uma subida com sucesso, 

a realizada em um período inferior a 40 segundos e sem que o animal soltasse a 

escada. Caso contrário foi considerado uma tentativa falha. Após cada subida com 

sucesso foi adicionado 30 gramas na sobrecarga até o animal realizar uma tentativa 

falha. Após 2 falhas consecutivas, a última sobrecarga com a qual o animal 

conseguiu subir, foi registrada e considerada como máxima. Na determinação da 

capacidade de carregamento máxima das semanas subsequentes, as primeiras 

subidas foram feitas com 80% e 100% da sobrecarga máxima da semana anterior e 

em seguida adicionados 30 gramas seguindo as indicações anteriormente referidas. 

Os intervalos entre as subidas, em todos os testes de capacidade de carregamento 

máximo, foram mantidos em 120 segundos.  

De acordo com a sobrecarga máxima individual, os ratos do grupo treinado 

foram submetidos a um protocolo de treinamento físico de força, 7 a 10 subidas por 

dia, 5 dias por semana, durante 4 semanas com aumento progressivo de 

sobrecarga. O comprimento da escada permite em torno de 10 a 16 movimentos 

alternados por subida. Cada sessão de treinamento iniciou com uma carga 

correspondente a 30%, 50% e subidas subsequentes a 80% da capacidade de 

carregamento máxima individual (totalizando 10 subidas). O tempo de descanso 

entre as subidas foi mantido em 90 segundos. 
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Figura 1. (A) Vista lateral do aparato; (B) Vista frontal do aparato; (C) Recipiente e sobrecarga 

utilizada no treinamento; (D) animal. Imagem adaptada de ANTONIO-SANTOS et al 2016. 

 

 

 

4.3 Teste de Ansiedade (Labirinto em cruz elevado) 

 

Os testes de comportamentos sugestivos de ansiedade foram realizados em 

um labirinto em cruz elevado. O aparato é feito de madeira e possui dois braços 

abertos (sem bordas) e opostos, e dois fechados (com bordas), sendo as 

plataformas com a mesma medida dos braços abertos, cruzando-os em formato de 

uma cruz e uma lâmpada vermelha foi posta acima do labirinto em cruz (Boerngen-

Lacerda e Souza-Formigoni, 2000). O animal era posicionado na plataforma central 

de frente para um dos braços abertos e observado através de filmagens durante 5 

minutos. Posteriormente os vídeos foram analisados utilizando o programa X-Plo-

Rat. Os comportamentos avaliados foram: número de entradas nos braços abertos; 

número de entradas nos braços fechados; tempo de permanência nos braços 

abertos; tempo de permanência nos braços fechados; tempo de permanência na 

área central. O teste de ansiedade foi realizado após a 1ª semana de adaptação e 

depois foi refeito após a 4ª semana de treinamento.  
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Figura 2. Vista superior do Labirinto em cruz elevado. Imagem do aparato no local onde 

acontecia o treinamento de resistência e as gravações do teste do Labirinto em cruz. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os valores são expressos em média e erro padrão da média. Para comparação 

entre os grupos foi utilizado o t-test student de medidas independentes. Para análise 

do peso corporal e da sobrecarga máxima ao longo das quatro semanas de 

treinamento, foi utilizado o teste ANOVA two-way seguido do pós-teste de 

Bonferroni. O nível de significância foi mantido em 5% em todos os casos. Toda 

análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 5® para 

Windows (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA). 

 

 

 

 



22 
 

6. RESULTADOS 

 

Em relação ao peso corporal, os animais submetidos a 4 semanas de 

treinamento de resistência apresentaram um menor peso corporal apenas na quarta 

semana de treinamento quando comparados aos animais controles (figura 3). 

  

Figura 3. Peso corporal dos animais submetidos a um protocolo de treinamento de resistência 

durante 4 semanas (Treinado, n=14; Controle, n=12). Os dados estão apresentados em média+/-

EPM. *p<0,05 utilizando o ANOVA two-way. 
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Com relação à sobrecarga máxima, os animais submetidos a 4 semanas de 

treinamento de resistência apresentaram um aumento gradativo comparado a 

semana anterior (figura 4). 
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Figura 4. Sobrecarga em animais submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 

semanas (Treinado, n=14). Os dados estão apresentados em média+/-EPM. 
a
p<0,05 comparado com 

a semana anterior utilizando ANOVA two-way. 
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O teste do labirinto em cruz elevado foi realizado na primeira e na quarta 

semana de treinamento, entretanto não houve diferença estatística entre os grupos 

(dados não mostrados).  

Não houve diferença significativa no percentual de entradas nos braços 

fechados e nos braços abertos (figura 5). Entretanto, com relação ao tempo de 

permanência nos braços fechados e nos braços abertos, os animais do grupo T 

apresentam um menor tempo nos braços fechados e mais tempo nos braços 

abertos, comparados aos animais controles (figura 6). 

 

Figura 5. (A) entradas dos braços fechados em %; (B) entradas dos braços abertos em % em animais 

submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 semanas (Treinado, n=14; 

Controle, n=12). Os dados estão apresentados em média+/-EPM. *p<0,05 utilizando o teste T de 

student não-pareado. 
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Figura 6. (A) tempo de permanência nos braços fechados; (B) tempo de permanência nos braços 

abertos em animais submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 semanas 

(Treinado, n=14; Controle, n=12). Os dados estão apresentados em média+/-EPM. *p<0,05 utilizando 

o teste T de student não-pareado. 
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Com relação ao tempo por entrada nos braços fechados e nos braços abertos, 

os animais do grupo T passam menos tempo por entrada nos braços fechados e 

mais tempo nos braços abertos, comparados aos animais controles (figura 7). 

 

Figura 7. (A) tempo por entrada nos braços fechados; (B) tempo por entrada nos braços abertos em 

animais submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 semanas (Treinado, 

n=14; Controle, n=12). Os dados estão apresentados em média+/-EPM. *p<0,05 utilizando o teste T 

de student não-pareado. 
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Não houve diferença significativa em relação ao tempo na área central nos 

animais submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 

semanas (figura 8). Com relação ao total de troca de braços, os animais submetidos 

a 4 semanas de treinamento de resistência trocou mais vezes quando comparados 

aos animais controles (figura 8). 

 

Figura 8. Tempo de permanência na área central (A) e Total de trocas de braços (B) em animais 

submetidos a um protocolo de treinamento de resistência durante 4 semanas (Treinado, n=14; 

Controle, n=12). Os dados estão apresentados em média+/-EPM. *p<0,05 utilizando o teste T de 

student não-pareado. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Um dos fatores que influenciam no peso corporal é a prática de atividade física. 

No presente estudo observamos que apenas 4 semanas os animais treinados 

apresentaram um menor peso corporal quando comparados ao controle. Estes 

resultados podem estar relacionados ao EPOC (Excess Post Exercise Oxygen 

Consumption, ou, em português, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício) e ao 

gasto energético. O exercício físico resistido pode produzir um maior EPOC, pois o 

exercício gera respostas hormonais responsáveis por alterar o metabolismo 

(KRAEMER et al, 1992). Além disso, o exercício físico provoca danos teciduais, 

gerando o estímulo para a hipertrofia, além da proteína precisar de uma elevada 

demanda energética, contribuindo para um maior gasto energético (KRAEMER et al, 

1992).  

Com relação a sobrecarga máxima, os animais treinados apresentaram um 

aumento gradativo ao longo das 4 semanas. Tal aumento é devido às adaptações 

musculares, que provoca um maior aumento de força muscular, induzidas pelo 

treinamento de resistência. Hornberger e Farrar, (2004) e Lee, Calikoglu e D'Ercole 

(1999), mostraram que ratos submetidos a um protocolo de treinamento de alta 

intensidade e baixo número de repetições, apresentaram hipertrofia e aumento da 

força muscular. Em outro estudo, ratos submetidos a um treinamento utilizando uma 

escada, 4 dias por semana, com intervalo entre as sessões de 24 a 48 horas, 

durante um período de 26 semanas apresentaram um aumento da sobrecarga 

máxima (DUNCAN; WILLIAMS; LYNCH, 1998).  

Frequentemente vem sendo investigada os efeitos da prática de exercício físico 

como um colaborador na redução dos níveis de ansiedade. Porém, as alterações 

(redução ou aumento) parecem estar associadas à intensidade do esforço 

(BARBOSA; LIMA, 2016). O estudo de Barbosa e Lima (2016), propõem que os 

efeitos agudos do exercício físico promovem modificações sobre os comportamentos 

relacionados à ansiedade. Animais expostos a um ambiente novo tendem a ter 

comportamentos aversivos, semelhantes aos demonstrados por pessoas ansiosas 

(LACERDA, 2006).  

No Labirinto em cruz elevado, os braços abertos são classificados como 

repulsivos para ratos e camundongos, por não conter as paredes laterais como nos 

braços fechados e pela elevação do labirinto (TREIT; PINEL; FIBIGER, 1981). Logo, 
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os ratos que possuem maior atividade de exploração nos braços abertos, são 

considerados com menores índices de ansiedade, ou seja, menos ansiosos 

(NOMIKOS; SPYRAKI, 1988). Para Handley e Mithani (1984), Pellow (1986) e File 

(2001), quanto menor a porcentagem de entradas e tempo gasto nos braços 

abertos, maior será os níveis de ansiedade. Lister (1987) verificou, em 

camundongos, que o percentual de entradas, o percentual de tempo nos braços 

abertos e o número total de entradas sendo classificada como fator relacionados a 

ansiedade. O trabalho de Rodgers e Cole (1993), corroboram com Lister, onde fala 

que o número de entradas nos braços abertos e fechados é apontado como relação 

a atividade motora, ou seja, está relacionado a locomoção. 

 No presente estudo não houve diferença significativa no percentual de 

entradas nos braços fechados e nos braços abertos. Entretanto, observou-se que os 

animais submetidos ao protocolo de treinamento de resistência passaram menos 

tempo nos braços fechados e mais tempo nos braços abertos, o mesmo resultado foi 

encontrado em relação ao tempo por entrada nos braços fechados e abertos. Dessa 

forma, o treinamento físico durante quatro semanas obteve atuação similar a um 

ansiolítico. Sabendo-se que o tempo total de permanência nos braços abertos e o 

tempo por entrada nos braços abertos, está relacionado à ansiedade, isso significa 

que os animais treinados são menos ansiosos que os controles. Ou seja, animais 

tratados com ansiolíticos, por exemplo, tendem a permanecer mais tempo nos 

braços abertos, como por exemplo o uso da Mentha piperita, que aumentou 

significativamente o tempo de permanência e número de entradas nos braços 

abertos (FERREIRA, 2010). Além disso, outro estudo verificou a influência do 

exercício físico nas atividades dos neurotransmissores e decaimento do estresse 

oxidativo, o que pode ter uma relação direta com a incidência de ansiedade (HILL et 

al, 2010). 

Embora haja uma tendência, não houve diferença significativa em relação ao 

tempo na área central nos animais submetidos a um protocolo de treinamento de 

resistência durante 4 semanas. Todavia em relação ao total de troca de braços, os 

animais submetidos a 4 semanas de treinamento de resistência trocou mais vezes 

quando comparados aos animais controles. Esse resultado talvez se deva ao fato 

dos animais treinados serem fisicamente mais ativos quando comparados aos 

controles, ou seja, os animais treinados trocavam mais vezes de braços, porém 

passavam rapidamente pela área central, possuindo uma maior velocidade. O 
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aumento da velocidade de deslocamento pode ter uma relação com o aumento na 

proporção de fibras musculares de contração rápida (glicolíticas). Antonio-Santos 

(2016), utilizando um programa de treinamento similar, observaram um aumento na 

proporção de fibras tipo IIb (fibras de contração rápida). No treinamento de 

resistência, as fibras que são responsáveis pela produção de movimentos ágeis e 

potentes são as fibras musculares do tipo IIa e IIb, denominadas de oxidativas-

glicolíticas e glicoliticas respectivamente. (GRIFFIN; CAFARELLI, 2005 e TRAPPE et 

al, 2003). Ou seja, fibras musculares do tipo II, tem maior produção de força do que 

fibras do tipo I (BOTTINELLI et al, 1996). 
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8 CONCLUSÃO 

 

Apenas 4 semanas de treinamento físico de resistência provoca um aumento 

da força e diminuição do peso corporal em ratos. Além disso, o protocolo de 

treinamento utilizado no presente estudo, diminuiu os níveis de ansiedade nos ratos 

treinados, atuando como um fator ansiolítico. Estudos que demonstrem o efeito de 

um tempo maior de treinamento parecem necessários. Além disso, é necessária a 

avaliação dos efeitos de um programa de treinamento resistido em humanos com 

distúrbios de ansiedade. 
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