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RESUMO:  

A prática de exercícios físicos vem sendo utilizada na manutenção de uma boa 

qualidade de vida e na reabilitação de disfunções motoras ocasionadas pela 

isquemia cerebral. O presente trabalho foi subdividido em dois experimentos, 

sendo o objetivo do primeiro avaliar a funcionalidade motora de animais que 

realizaram dois diferentes protocolos de treinamento de alta intensidade, sendo 

um elaborado por Hornberger (2004) e modificado para otimizar a resistência 

física dos animais e o outro proposto por Pena et al. (2012) e modificado para 

melhorar o ganho de força muscular dos animais. Nesse experimento foram 

utilizados trinta e dois ratos Wistar, distribuídos da seguinte forma: dezesseis 

animais formaram o grupo sedentário (S), oito animais formaram o grupo que 

praticou o protocolo de treinamento modificado por Hornberger (2004) (E1) e 

oito animais formaram o grupo que praticou o protocolo de treinamento 

modificado de Pena et al., (2012) (E2). Os dois protocolos foram realizados 5 

vezes por semana durante 4 semanas, sendo adaptado com diferentes cargas 

de treinamento. No segundo experimento o objetivo foi avaliar o desempenho 

motor de ratos que praticaram exercícios de alta resistência antes da isquemia 

cerebral induzida por oclusão transitória global da artéria carótida comum 

(OTCC).  Foram utilizados quarenta e seis ratos Wistar macho que foram 

subdivididos nos seguintes grupos experimentais: animais que realizaram o 

treinamento de alta resistência antes da isquemia (AI;n= 13), animais 

submetidos à falsa isquemia (AC;n=13), animais que não praticaram exercício 

antes da isquemia cerebral por OTCC (SI;n=10) e animais que não praticaram 

exercício antes da falsa cirurgia (SC;n=10). A isquemia cerebral foi induzida por 

OTCC por 30 minutos e o protocolo de treinamento utilizado foi o proposto por 

Pena et al. (2012). Os resultados do primeiro experimento demonstraram que 

os dois protocolos de treinamento de alta intensidade foram benéficos no 

desempenho motor dos animais treinados em comparação com o grupo 

sedentário. Os resultados do segundo experimento demonstraram que os 

animais treinados antes da isquemia cerebral por OTCC apresentaram pior 

desempenho motor e maior índice de morte que os animais sedentários devido 

ao aumento do bombeamento de sangue realizado pelo coração para o cérebro 

durante a reperfusão cerebral. Os animais treinados apresentaram maior 

massa cardíaca em comparação ao grupo sedentário o que aumentou a área 

de lesão cerebral desses animais no modelo de indução da isquemia cerebral 

por OTCC.    
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