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Introdução e objetivos: Embora seja bem conhecido que o treinamento
físico melhora a função cerebral oxidativa após lesões, por aumentar os
níveis de fatores neurotróficos e estresse oxidativo, há pouca evidência da
influência do treinamento físico sobre o dano oxidativo cerebral, e os dados
são conflitantes. Este estudo investigou o efeito de protocolo de treinamento
de natação sobre componentes do sistema antioxidante (enzimáticos e não
enzimáticos), bem como de dano cerebral (lipoperoxidação) no cérebro de
ratos.

Métodos: Ratos Wistar machos foram divididos aleatoriamente em animais
do grupo treinado (5 dias / semana, 8 semanas, 30 mins) (n = 8) e grupo não
treinado (n = 7). Quarenta e oito horas após a última sessão de exercício, os
animais foram sacrificados e o cérebro foi recolhido para análise de estresse
oxidativo. Foram realizados os seguintes ensaios: lipoperoxidação lipídica –
TBARS (dano cerebral), atividade da enzima superóxido dismutase – SOD e
da atividade não enzimática através do método de redução do ferro – FRAP.
Todos os experimentos foram realizados sob o nº Protocolo Licença
139/2009 e aprovado pelo Comitê de Ética da universidade de
Experimentação Animal (CETEA-UFMG).

Resultado: O treinamento de natação diminuiu o dano cerebral (TBARS) (p
<0,05) e aumentou a atividade enzimática (SOD) (p <0,05). Entretanto, não
houve efeito sobre a capacidade antioxidante total não enzimática do
cérebro estimado pelo método FRAP (p> 0,05). Neste contexto, o conteúdo
TBARS reduzido e aumento da atividade enzima antioxidante SOD, induzido
por 8 semanas de treinamento de natação, são fatores fundamentais para
promover a resistência do cérebro.

Discussão e conclusão: O treinamento físico é capaz de promover
adaptações no SNC, tais como: aumento da angiogênese, neurogênese,
produção de fatores neurotróficos, metabólicos, aprendizado e memória,
bem como aumentar a resistência à lesões cerebrais. O exercício físico e
capaz de induzir uma neuromodulação através do aumento das defesas



antioxidantes enzimáticas e diminuição do dano oxidativo, assim o
treinamento físico pode minimizar sequelas de várias afecções neurológicas
por induzir adaptações neurais.
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