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RESUMO 

 

 O exercício físico é responsável por proporcionar uma série de efeitos benéficos 

relacionados a saúde ou a habilidade, como o aumento do desempenho físico. Estas 

adaptações correspondem às alterações estruturais e funcionais decorrentes de um período 

de exercício físico regular. Diversos métodos de exercício físico são capazes de gerar tais 

adaptações e tentam suprir diversos tipos de necessidades específicas como o aumento da 

força e modificações na composição corporal. Perante esta perspectiva este trabalho teve 

como objetivo investigar os efeitos de um treinamento de subida em escada em 

camundongos Balb/c sob a hipertrofia e desempenho físico. Para isso, 24 animais foram 

adaptados para a subida em escada e em seguida foram submetidos aos testes de 3RM e 

de resistência. Foram divididos aleatoriamente em 2 grupos (n=12) sendo grupo controle 

(SED) e grupo treinado (TRE). O treinamento durou 6 semanas, sendo iniciado com 5 

séries de 6 subidas e carga de 80% do peso do teste de 3RM, progredindo até atingir 6 

séries de 8 subidas e carga correspondente a 110% do 3RM. Os animais dos grupos 

sedentários não realizaram o treinamento. Ao final do experimento todos os animais 

foram submetidos aos testes físicos pós-treinamento. O desempenho no teste 3RM 

aumentou 9,7% no grupo TRE (P<0,05), enquanto não houve alteração no grupo SED 

(2,9%, p>0,05). Nos testes de resistência o grupo TRE aumentou o desempenho em 

338,63% (P<0,05) enquanto o grupo SED não obteve alterações significativas (p>0,05). 

Análises histológicas foram realizadas para avaliação da hipertrofia muscular a partir da 

área dos miócitos dos músculos glúteo máximo e reto femoral. No músculo glúteo 

máximo foi identificada a área dos miócitos 111,08% maior nos animais treinados que 

nos sedentários, assim como a área dos miócitos do músculo reto femoral, 38,24% maior 

em relação aos sedentários. Concluímos perante os resultados dos testes físicos e análises 

histológicas musculares que o protocolo de subida em escada foi eficaz em gerar 

alterações estruturais e funcionais decorrentes de um período de exercício físico regular, 

a partir da hipertrofia dos músculos glúteo máximo e reto femoral. 

 

Palavras-chave: desempenho físico, resistência, treinamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico é considerado como uma subclasse da atividade física, sendo 

ela planejada, estruturada e recorrente, como o exercício aeróbio ou resistido e tem como 

objetivo a melhoria ou manutenção do desempenho físico (CASPERSEN et al., 1985). 

Sendo assim, o desempenho físico é responsável por um conjunto de atributos 

relacionados à saúde ou à habilidade, ocasionada por uma série de adaptações 

proporcionadas pelo exercício (CASPERSEN et al., 1985). Estas adaptações 

correspondem às alterações estruturais e funcionais decorrentes de um período de 

exercício físico regular (NÓBREGA, 2005). Diversos métodos de exercício físico são 

capazes de gerar tais adaptações e tentam suprir diversos tipos de necessidades específicas 

como o aumento da força e modificações na composição corporal (FLECK, KRAEMER, 

2006). 

Muitos métodos de exercício têm sido investigados em modelos animais a fim 

de se adquirir maior confiabilidade nas respostas por meio de análises bioquímicas e 

histológicas mais precisas (ARAUJO et al., 2010). Alguns estudos têm identificado tais 

adaptações, como o estudo de Cassilhas et al. (2013) por exemplo, no qual identificou-se 

a partir de protocolo de exercícios em escada vertical para roedores a ocorrência de 

alterações musculares de hipertrofia dos músculos gastrocnêmio, flexor longo dos dedos 

e plantares, além de evidenciar melhora no desempenho motor em ratos. Seguindo o 

mesmo método de exercício em escada, Rodrigues et al. (2017) obtiveram um aumento 

na força muscular e menor peso corporal dos animais.  

Assim como os métodos de exercícios de força, exercícios aeróbicos em modelos 

animais, também geram adaptações. Como o estudo de Braga et al. (2002) que identificou 

em um protocolo de exercício de natação com ratos Wistar, redução do ganho de peso 

corporal e dos conteúdos de gordura corporal dos animais. 

 Considerando que o sistema fisiológico de alguns modelos animais, bem como suas 

respostas ao exercício, é semelhante às encontradas em seres humanos, a utilização destes 

em protocolos de exercício pode ser uma ferramenta importante na manipulação das 

variáveis como volume e intensidade, por exemplo.  

Ponderando sobre a necessidade de estudos empenhados em investigar os 

métodos de exercício sobre variáveis como massa corporal, hipertrofia, força e resistência 

juntamente com a crescente quantidade de trabalhos que verificam a influência do 

exercício físico em modelos animais, bem como a viabilidade e bom controle de 
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procedimentos, intervenções e análises laboratoriais, incluindo a importância da 

determinação da intensidade do esforço do animal durante o exercício (ARAUJO et al., 

2010; CONTARTEZE et al., 2008), este estudo buscou identificar os efeitos de um 

protocolo de exercício em escada para camundongos Balb/c ao longo de 6 semanas sobre 

a o hipertrofia e desempenho físico.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Animais e condições experimentais 

 

Foram utilizados camundongos machos da linhagem Balb/c, com 7 semanas de 

vida, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Minas Gerais, que 

foram mantidos, manipulados e eutanasiados de acordo com os princípios adotados pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA 

(http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/index.html). Os 

camundongos foram mantidos individualmente em caixas de polipropileno (30x20x13 

cm), em ciclo claro/escuro invertido de 12/12h, em temperatura ambiente de 22 ± 2º C, 

com acesso ad libitum à água e ração. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(protocolo 016/2016) e conduzido no Laboratório Experimental de Treinamento Físico 

(LetFis) dessa instituição. 

 

2.2 Delineamento experimental 

 

O experimento foi realizado ao longo de 7 semanas com 24 animais divididos 

aleatoriamente em 2 grupos (n=12) sendo um grupo sedentário (SED) e um grupo 

treinado (TRE). 

Inicialmente todos foram adaptados para a subida em escada, em seguida foram 

submetidos aos testes de 3RM e de resistência que também foram repetidos após 6 

semanas de exercício físico. Para o grupo TRE, o exercício ocorreu da 2ª à 7ª semana 

experimental. Vinte quatro horas após os testes físicos finais os animais foram 

eutanasiados e retirados os tecidos para análises. 

 

Figura 1: delineamento experimental 

 

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/index.html
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2.3 Exercício físico 

 

A adaptação, os testes de 3RM, de resistência e o exercício físico foram realizados em 

escada representada na figura 2. 

 

Figura 2: Escada adaptada para camundongos 

 

Pesos em tubo falcon foram fixados à cauda dos animais através de uma bandagem auto-

adesiva (marca Cohere) (figura 3). 

 

 

Figura 3: Camundongo com peso fixado à cauda 
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Na semana anterior ao início da fase experimental foi realizada adaptação ao 

exercício durante 5dias. Para isso, a escada foi marcada em três terços iguais, assim o 

animal era colocado no compartimento no topo da escada por 2 minutos e em seguida era 

colocado para subir por três vezes do primeiro (33,3 cm), segundo (66,6 cm) e terceiro 

terço (1 m) da escada e sempre descansava por 2 minutos entre cada terço no 

compartimento do topo da escada (FIGURA 4). 

 

 

Figura 4: Protocolo de adaptação de subida em escada 

 

2.4 Testes físicos 

 

No dia seguinte, após a quinta sessão de adaptação, foi feito em todos os animais 

o teste de 3 repetições máximas (3RM)  pré-treinamento, que consistia em o animal subir 

toda a a extensão da escada, inicialmente com 150% do peso corporal fixado à cauda. Se 

o animal conseguisse realizar 3 subidas, ele descansava por 2 minutos no compartimento 

superior da escada, o peso fixado à cauda era acrescido em 10% e o animal era colocado 

para subir novamente. Esse procedimento era realizado até que o animal não conseguisse 

subir 3 vezes imediatas a escada. Para isso, foi determinado que ao ser estimulado na 

cauda utilizando apenas a mão por três vezes consecutivas e o animal não continuasse a 

subida ou soltasse as patas da escada o teste era interrompido e o peso suportado na última 

sessão completa de 3 repetições era o 3RM do animal (FERRARESI et al., 2014). Dois 

dias após o teste de 3RM foi realizado o teste de resistência pré-treinamento, no qual após 

2 minutos de repouso dentro do compartimento no topo da escada os animais subiram a 

escada quantas vezes fossem capazes, com 150% do peso corporal afixado à cauda, 

utilizando os mesmos critérios que no teste de 3RM para interrupção do teste 

(FERRARESI et al., 2014). Ao final das 6 semanas de treinamento, foram realizados 

novamente os mesmos testes para verificação do efeito do exercício na capacidade física 

dos animais. 
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2.5 Protocolo de exercício físico 

 

O protocolo de exercício físico propriamente dito consistiu em 6 semanas de 

exercício, 3 vezes por semana, onde o número de séries e subidas foi sendo aumentado 

progressivamente ao longo das semanas. O treino iniciou com 5 séries de 6 subidas e 

carga de 80% do peso do teste de 3RM. A cada semana foi analisada a possibilidade de 

aumentar ou o número de séries, ou subidas ou a carga, terminando assim com 6 séries 

de 8 subidas e carga correspondente a 110% do 3RM (TABELA 1). 

  

Tabela 1: Protocolo de exercício físico 

Treino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Séries 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Subidas 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Carga 

%3RM 

80 90 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

2.6 Eutanásia 

 

Vinte e quatro horas após a última seção de exercício os animais foram 

anestesiados com xilazina (Syntec, Cotia, Brasil) (10 a 15 mg/kg) mais ketamina (Syntec, 

Cotia, Brasil) (100 a 150 mg/kg). Após anestesiados foram eutanasiados através do 

método físico de deslocamento cervical, retirados os tecidos de interesse. 

 

2.7 Análises do tecido muscular 

 

Os tecidos musculares tiveram sua hipertrofia avaliada por meio de análise 

histológica (Shenet al., 2014). As amostras de tecidos foram fixadas em solução de formol 

tamponado (10%) durante 24 horas e, posteriormente, transferidas para solução de álcool 

70%. Após esse procedimento, as amostras foram desidratadas em série alcoólica 

crescente (70%, 80%, 90%, 95%, 100% I, 100% II), permanecendo 30 minutos em cada. 

Em seguida, as amostras foram diafanizadas em xilol (I e II) permanecendo 30 minutos 

em cada. Então, foram submetidas à impregnação por parafina (Merck®) líquida a 60º C, 
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derretida em estufa (MedClave®), distribuída em três béqueres, permanecendo 60 

minutos em cada, sendo a inclusão realizada com a parafina de um quarto béquer. Após 

a inclusão, os blocos de parafina contendo as amostras foram submetidas à microtomia 

(Lupetec®) em seções de 5 µm, com intervalos de 20 cortes. Os cortes selecionados foram 

sobrepostos em lâminas microscópicas de 25,4 x 76,2 mm devidamente identificadas. 

Para a coloração, os cortes foram previamente submetidos à desparafinização com xilol 

(I, II e III) permanecendo por 3 minutos em cada, seguida pela hidratação em série 

alcoólica decrescente (100% I, 100% II, 100% III, 95%, 90%, 80%, 70%) durante 3 

minutos em cada. Logo, foi realizada a coloração com hematoxilina (EasyPath®) durante 

5 minutos, seguida pela diferenciação em água corrente durante 15 minutos e pela 

desidratação em álcool 70% e 80%, durante 3 minutos em cada. Foi realizada, então, a 

coloração com eosina (Cromoline®) durante 10 minutos, seguida pela desidratação com 

gradiente crescente de álcool (90%, 95%, 100% I, 100% II, 100 % III) permanecendo 3 

minutos em cada. Em seguida, os cortes foram submetidos à clarificação com xilol (I, II 

e III), permanecendo 3 minutos em cada. Por fim, foi realizada a montagem da lâmina e 

lamínula utilizando verniz vitral (Acrilex®) como meio de montagem.Para a avaliação e 

documentação fotográfica foi utilizado um fotomicroscópio (Zeiss – Primo Star®) com 

uma câmera digital acoplada (Axiocam®), utilizando um aumento de 100x, obtendo-se 3 

imagens de áreas diferentes em cada lâmina. A área das células foi mensurada com auxílio 

do programa ImageJ (ImageJ 1.51, Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA). 

A análise foi realizada de forma manual, onde inicialmente era realizada a calibração do 

programa, e, depois, a marcação do contorno de 100 células por amostra. A mensuração 

da área das células ocorreu de forma automática, pelo próprio programa. Os valores 

obtidos foram tabulados para posterior análise estatística.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Testes físicos 

 

A figura 5 mostra os resultados para os testes físicos de 3RM (A) e resistência 

(B) pré e pós-treinamento. Antes do treinamento, não havia diferença entre os grupos no 

desempenho do teste de 3 RM, mas após o treinamento, o grupo treinado aumentou o 

desempenho, enquanto no grupo sedentário não houve variação. No teste de resistência 

não houve diferença entre os grupos pré exercício, mas no pós exercício os animais do 

grupo treinado apresentaram melhor desempenho físico se comparados com o grupo 

sedentário (p<0,05). 

   
Figura 5: Teste de 3RM (A) e teste de resistência (B) pré e pós exercício de subida em escada de 

camundongos Balb/c machos divididos em 2 grupos: sedentário e treinado alimentados com ração 

(n=12/grupo, estatística por ANOVA One Way, post-hoc de Fisher LSD). Dados em média ± desvio padrão. 

*p<0,05 vs 3RM pré de ambos os grupos, #p<0,07 vs 3RM pós sedentários, +p<0,05 vs demais grupos. 

 

 

3.2 Hipertrofia dos músculos  

 

Na figura 6 está a imagem representativa da histologia do músculo glúteo dos 

grupos sedentário (A) e treinado (B) e do músculo reto femoral dos grupos sedentário (C) 

e treinado (D). 
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Figura 6: Imagem dos miócitos do músculo glúteo máximo SED (A), TRE (B) e reto femoral  SED (C), 

TRE (D). 

 

S e d e n tá r io s  T r e in a d o s

0

11 0 0 6

21 0 0 6

31 0 0 6

A

*

Á
r

e
a

 d
o

s
 m

i
ó

c
i
t
o

s
 d

o
 g

l
ú

t
e

o
 m

á
x

i
m

o

(


m
2
)

 

S e d e n tá r io s  T r e in a d o s

0

1 .01 0 0 6

2 .01 0 0 6

3 .01 0 0 6

4 .01 0 0 6

B

*

Á
r

e
a

 
d

o
s

 
m

i
ó

c
i
t
o

s
 
d

o
 
r

e
t
o

 
f
e

m
o

r
a

l

(


m
2

)

 
Figura 7: Área dos miócitos dos músculos glúteo máximo (A) e reto femoral (B) de camundongos Balb/c 

machos divididos em 2  grupos: sedentário e treinado (n=12/grupo, estatística por ANOVA One Way, post-

hoc de Fisher LSD). Dados em média ± desvio padrão. *p<0,05 vs Sedentários. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Este estudo buscou identificar os efeitos de um protocolo de exercício em escada 

em camundongos Balb/c sobre a hipertrofia e desempenho físico. Nossos resultados 

identificaram os efeitos deste experimento na hipertrofia dos músculos glúteo máximo e 

reto femoral dos animais treinados e também foi eficaz em aumentar o desempenho físico 

dos animais. 

Sendo a hipertrofia muscular caracterizada pelo aumento no tamanho das fibras 

musculares devido ao acúmulo de actina e miosina, principais proteínas envolvidas na 

geração da contração muscular e de substâncias não contráteis como glicogênio e água, 

localizados no sarcoplasma das fibras musculares (SANTARÉM, 1995) e ativados a partir 

da aplicação de tensão (FLECK, KRAEMER,1999; SANTAREM, 1995; 1999).  

O protocolo de exercício utilizado possibilitou a ativação das fibras, 

promovendo adaptações musculares nos animais como a hipertrofia muscular nos 

roedores, o que foi evidenciado pela maior área dos miócitos do glúteo máximo e reto 

femoral.Tais resultados se assemelham com os encontrados por Yarasheski et al.(1990) 

que em um treinamento resistido com malha de 40 cm e inclinação de 90 graus, 20 vezes 

por dia, 5 dias por semana, com ratos Long Evans sendo treinados para levantar pesos 

progressivamente mais pesados, identificaram hipertrofia do músculo reto femoral, em 

que  na região superficial do músculo. 

Da mesma forma Rodrigues et al. (2017)obtiveram um aumento na massa 

muscular dos membros posteriores ao treinar ratos Wistar com um protocolo de subida 

em escada, ao qual os animais faziam de 8 a 10 movimentos de escalada com pesos 

afixados na cauda. Também Duncan et al. (1998) treinando ratos Wistar em escada 

vertical de 40 cm, 4 dias por semana, enquanto transportavam cargas progressivamente 

mais pesadas, identificaram  maior hipertrofia muscular em função do exercício físico. 

Sabe-se que a hipertrofia muscular está correlacionada ao ganho de força em 

resposta ao exercício físico pela disponibilização pelas fibras hipertrofiadas de mais 

pontes cruzadas em uma contração máxima, aumentando sua capacidade (ANTONIO; 

GONYEA, 1993). Dessa forma os resultados obtidos aqui mostraram que o protocolo 

utilizado aumenta tanto a força muscular, medida pelo teste de 3RM, quanto a resistência 

muscular, medida pelo teste de resistência. 
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Ferraresi et al. (2014), estudando a resposta de camundongos Balb/c ao treinamento 

em escada, também identificaram aumento no desempenho dos animais no teste de 

3RM.Da mesma forma os resultados que obtivemos são semelhantes aos de Roemers et 

al. (2018) que observaram que um exercício de corrida com resistência em camundongos 

induziu adaptações tanto de aumento de força e hipertrofia, quanto melhorou a resistência 

em teste de corrida com resistência em camundongos. Kim et al. (2015), também 

observaram melhorias nestes parâmetros com exercício de subida em escada em 

camundongos C57BL/6 idosos, embora além da idade dos animais, o protocolo também 

diferia do nosso na duração e na carga do exercício, onde foi realizado um treinamento 

mais prolongado, por 12 semanas, e com cargas menores, começando com 10% do peso 

corporal e progredindo 2 g a cada semana. Duncan et al. 1998, também treinaram ratos 

Wistar em escada vertical enquanto carregavam cargas progressivamente mais pesadas e 

após 26 semanas de exercício, os ratos foram capazes de levantar até 140% da massa 

corporal individual para quatro séries de 12-15 repetições por sessão.  

 É sabido que as adaptações fisiológicas ao treinamento dependem do tipo de 

treinamento ao qual o organismo é submetido (KNUTTGEN, 2007; EGAN, ZIERATH, 

2013).  
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5. CONCLUSÃO 

 

O protocolo de subida em escada foi eficaz em gerar alterações estruturais e 

funcionais decorrentes de um período de exercício físico regular, a partir da hipertrofia 

dos músculos glúteo máximo e reto femoral, além de promover maior desempenho físico. 
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