
cód. do trabalho: 547

EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA
INTENSIDADE NO ESTADO REDOX EM TAREFA
HIPOCAMPO DEPENDENTE

CAEE: CEUA 031/2015

Nome Completo: HÉRCULES RIBEIRO LEITE

Autor Principal: HÉRCULES RIBEIRO LEITE

Co-Autores: DANIEL ALMEIDA FREITAS; BRUNO ALVARENGA SOARES;
ETEL R. VIEIRA; VANESSA AMARAL MENDONÇA

E-mail: herculesdtnaa@gmail.com

Palavra chave: Exercício, memória, estresse oxidativo

Introdução e objetivos: O encéfalo necessita de alta demanda energética
tornando-o suscetível ao estresse oxidativo (EO). O EO está associado à
piora da função neural, e o treinamento intervalado de alta intensidade
(TIAI) parece ter efeitos neuromodulares sobre o cérebro. Assim, este
trabalho objetivou investigar os efeitos do TIAI sobre parâmetros de estresse
oxidativo no substrato hipocampal, bem como desempenho em teste de
memória espacial, haja vista o papel do hipocampo em mecanismos de
memória e aprendizagem.

Métodos: Ratos Wistar foram divididos em grupos não treinados (NT) e
treinados. O TIAI 6 semanas, constou em estímulos de alta intensidade
seguido de recuperação ativa em esteira. Após 24 h da última sessão de
treino realizou-se o teste memória espacial. Em seguida, 48 h após última
sessão de exercício, os animais foram eutanaziados e os hipocampos
dissecados e processados. O dano oxidativo foi avaliado por espécies
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), e a atividade enzimática (CAT e
SOD) e não enzimática (FRAP) foram mensuradas por reações
colorimétricas. Análise estatística: ANOVA one-way e teste T, nível de
significância p ≤0,05. Este estudo foi aprovado pelo comitê - CEUA/
UFVJM-031/201

Resultado: A atividade da enzima SOD (U/mg) apresentou um aumento (p=
0,04) NT (0,128 ± 0,064) e TIAI (0,210 ± 0,093), assim como a atividade não
enzimática mensurada pelo FRAP (mmol de FeSO4/L/mg de proteína)
(p=0,03), grupo NT (120,5 ± 32,2) e TIAI (158,5 ± 36,94). Quanto ao teste
de memória ambos os grupos reconheceram o objeto deslocado (p<0.05),
mas não houve diferença no desempenho do teste de memória entre os
grupos. Também não houve diferença para TBARS (MDA/mg de proteína) (p
= 0,57), NT (0,123 ± 0,04 e TIAI (0,112 ± 0,02), assim como para a enzima
CAT (∆E/min/mg de proteína) (p= 0,34), NT (0,038 ±0,022) e TIAI (0,046 ±
0,014).



Discussão e conclusão: Este estudo mostrou que o TIAI de 6 semanas não
prejudicou o desempenho de animais em uma tarefa hipocampo-dependente
comparado aos animais NT. Não houve diferença no dano oxidativo,
provavelmente por uma resposta adaptativa ao treinamento, tendo em vista
o aumento de atividade da SOD e FRAP no hipocampo de animais treinados.
Diante do exposto há uma possível ação neuroprotetora para esta
modalidade de exercício no cérebro de ratos Wistar.


	EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NO ESTADO REDOX EM TAREFA HIPOCAMPO DEPENDENTE

