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RESUMO 

Introdução: O uso de DN, em doses suprafisiológicas, por pessoas que praticam 

exercício resistido é comum e não se sabe o prejuízo que ele pode causar na memória. 

Como hipótese, propõe-se que o uso do DN associado ao treinamento resistido pode 

prejudicar os benefícios do mesmo na memória hipocampo-dependente. Objetivo: 

avaliar os efeitos do uso de DN na memória hipocampo-dependente em ratos Wistar 

submetidos a treinamento resistido. Metodologia: Os animais foram distribuídos em 

quatro grupos: a) controle sedentário salina (SED/SALINA); controle sedentário DN 

(SED/DECA); treinamento resistido salina (TREI/SALINA); treinamento resistido DN 

(TREI/DECA). O DN foi administrado em uma dose de 15mg/Kg/dia, 5 dias por 

semana. O TR foi realizado em escada adaptada e transcorreu durante 8 semanas. Após, 

os animais foram submetidos ao teste de reconhecimento de objetos (NOR), no qual 

consistiu em três fases (familiarização, treino e testes (teste de memória de curto prazo - 

MCP e teste de memória de longo prazo – MLP)). Resultados: O teste de MCP em 

relação ao objeto familiar e razão de discriminação (RD) indicaram que o grupo 

TREI/SALINA permaneceu menos tempo explorando o objeto em relação a todos os 

outros grupos e o TREI/DECA em relação ao SED/SAL, além do mais para os mesmos 

grupos a RD apresentou um resultado alto. O objeto novo o grupo TREIN/SAL 

explorou mais tempo em comparação aos outros grupos. As análises da MLP em 

relação ao objeto familiar indicaram que o grupo TREI/SALINA permaneceu menos 

tempo explorando o objeto em relação a todos os outros grupos e o TREI/DECA em 

relação ao SED/SAL, já no objeto novo os grupos TREI/SAL e TREI/DECA 

respectivamente permaneceram um maior e menor tempo explorando o objeto em 

relação a todos os outros. Na RD o grupo TREI/SAL se mostrou com resultado mais 

alto em relação a todos os outros grupos. Conclusões: A dose suprafisiológica utilizada 

diminuiu o efeito benéfico do treinamento resistido na MCP e MLP, nas condições 

controle sedentária não traz qualquer prejuízo ou ganho para as variáveis citadas e 

também a capacidade de discriminação de um objeto novo e familiar se mostrou ser 

mais desenvolvida no grupo treinamento resistido.  

 

Palavras chave: Teste de reconhecimento de objetos, treinamento resistido, 

memória hipocampo-dependente. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Decanoato de Nandrolona (DN) é um hormônio esteroide anabólico androgênico 

(EAA) que compreende a testosterona e seus derivados, costuma ser usado para fins 

terapêuticos, mas tem se mostrado comumente utilizado com viés estético e de alto 

rendimento para atletas (CONWAY et al., 2000; BHASIN et al., 1997; EBERLING; 

KOIVISTO, 1994; RANDOMIZED et al., 2000). Os atletas e não atletas acabam optando 

pelo uso de EAA como um meio de melhorarem o desempenho esportivo, aumento de massa 

muscular e recuperação mais acelerada das sessões de treinamento. O aumento de massa 

muscular e desempenho físico são uns dos principais motivos do uso do EAA entre atletas e 

fisiculturistas (OBERLANDER et al., 2012;  AMSTERDAM; OPPERHUIZEN; 

HARTGENS, 2010). Além do mais, o uso deste medicamento de forma negligente tem 

aumentado consideravelmente. Embora a conscientização do público sobre o abuso de 

esteroides seja frequentemente focada em homens adultos, nas últimas décadas, a 

preocupação com o uso de EAA expandiu-se para abranger a autoadministração de EAA por 

adolescentes (OBERLANDER et al., 2012). 

Os EAA são frequentemente usados para o tratamento de algumas doenças e para cada 

condição é determinado uma quantidade suficiente de medicamento para o seu tratamento. Sabe-

se que para a administração do esteroide é exigida extrema cautela e análise de caso, para que não 

ocorra a aplicação de doses supra fisiológicas de EAA, pois pode causar vários efeitos adversos 

fisiológicos e comportamentais. Como por exemplo, estudos mostram que, altas doses de DN 

em ratos pode aumentar a apoptose neuronal e estresse oxidativo no hipocampo, córtex parietal e 

pré-frontal (TUGYAN et al., 2013).  

O uso de EAA em doses supra fisiológicas frequentemente está associada a prática de 

treinamento resistido e é notório que o exercício resistido proporciona diversos benefícios ao 

corpo humano, desde as crianças até os idosos. É consensual que o exercício resistido beneficia a 

saúde, reduzindo o risco de desenvolvimento de diversas doenças crônicas, além de melhorar o 

funcionamento do SNC (CASSILHAS et al., 2007).  

Estudos realizados com ratos têm demonstrado melhoras na plasticidade cerebral quando 

são submetidos a treinamento resistido, mas nenhum ainda verificou o uso de DN na memória-

hipocampo-dependente associado ao treinamento resistido. Um estudo foi realizado buscando 

analisar níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro, apoptose e proliferação celular em ratos 

Wistar submetidos a treinamento resistido e uso de DN (5mg/kg) (GUIMARÃES et al., 2014).  
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A plasticidade cerebral é a renovação/remodelamento de células do sistema nervoso 

central, relacionado com essa renovação, o hipocampo, que está localizado no lobo temporal do 

cérebro é o principal responsável no processo de aquisições de memórias declarativas. As 

memórias, uma das funções cognitivas mais estudadas pela neurociência, são divididas, de 

diversas maneiras, por exemplo, como declarativa e processual sendo respectivamente memórias 

de experiência e memória de atividades motoras. Diversas condições podem influenciar no 

processo de consolidação e retenção de memória, modulando seus resultados como atenção, 

humor, o ciclo sono-vigília e exercício físico (E SILVA et al., 2015). 

Os estudos em modelos de roedores, a forma de se avaliar a “memória declarativa” é 

associar o teste a perda de uma determinada função ou estrutura cerebral previamente conhecida. 

Devido ao fato do hipocampo ser uma estrutura decisiva para o processo cognitivo de memória 

declarativas, testes em ratos foram desenvolvidos para se assemelhar aos em humanos para avaliar 

a função do hipocampo e das suas memórias correlatas (CASSILHAS et al., 2016). O Teste de 

Reconhecimento de Objetos (NOR) é comumente utilizado com esta finalidade. Este teste foi 

idealizado tendo por base o comportamento exploratório natural de ratos frente a objetos novos, 

não familiares. Os ratos passam mais tempo explorando objetos novos. Essa preferência é 

observada em quase todos os animais normais. (ENNACEUR, 1988). Neste sentido utilizou o 

NOR, como forma de buscar respostas sobre a utilização de DN e sua influência no efeito 

benéfico do exercício resistido na memória hipocampo-dependente.  
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2. OBJETIVO 

Avaliar os efeitos do uso de DN na memória hipocampo-dependente em ratos Wistar 

submetidos a treinamento resistido. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Esteroides Anabólicos Androgênicos 

Os hormônios são representantes cruciais em vários processos fisiológicos, sendo 

substância primordial para o corpo humano. Como a testosterona, um hormônio esteroide 

androgênico de caracterização sexual masculino presente nos testículos. Segundo Wood e 

Stanton (2012, p.148) a sua caracterização ainda se expande. Sendo assim, “Além de seus 

efeitos androgênicos (masculinizantes), a testosterona, na verdade, todos os andrógenos, 

também têm ações anabólicas (fortalecimento muscular)”. Em 1889 o fisiologista francês 

Charles Edouard brown-Sequard anunciou que um extrato de testículos de cachorro e porco, 

resulta em um aumento da força física, melhora energia intelectual, alivia constipação e outros 

(BASARIA; WAHLSTROM; DOBS, 2001).  

A descoberta de Charles, possibilitou aos profissionais da área a produção de um 

medicamento que apresentasse uma maior similaridade com hormônio humano. Segundo 

Basaria, Wahlstrom e Dobs (2001, p.5108), “no final da década de 1930, os agentes 

anabolizantes responsáveis por esses efeitos, e os andrógenos, foram isolados”. Em estudo 

duplo-cego, indicou-se que um esteróide anabolizante estanozolol fez com que os sujeitos 

ganhassem peso, mas o ganho de peso foi em forma de retenção de água (WADE, 1972). Um 

estudo com Dianabol (comprimido 5mg) em humanos, submetidos a treinamento de força e 

dieta, mostrou que os EAA permitem treinar perto/dentro da capacidade limite, acelerando 

ganho de força e poder muscular (CASNER; EARLY; CARLYSON, 1971).  

Uma substância andrógena tem influência em características sexuais e 

comportamentais, já a anabólica influencia na massa muscular, força, velocidade e taxas 

lipídicas. Os hormônios esteroides anabólicos androgênicos EAA são derivados do colesterol 

e atuam mais especificamente no controle do metabolismo, sistema imunológico e sexual 

(ARTL, 2006; ARVARY,2000; BOND,1995). As glândulas adrenais e os ovários 

representam as principais fontes de androgênios (hormônios sexuais) em mulheres e as 

glândulas adrenais e os testículos nos homens. O esteroide adrenal, dehidroepiandrosterona 

(DHEA) representa o precursor crucial da biosíntese dos esteróides sexuais testosterona e 

estradiol e possui fraca ação androgênica. Os precursores principais da testosterona são a 

pregnolona, progesterona e hidroxiprogesterona (ARVARY,2000).  

Os EAA compreendem a testosterona e seus derivados. Eles são produzidos nos 

testículos e no córtex adrenal, e promovem as características sexuais secundárias associadas à 

masculinidade (ARTL, 2006). Por atuarem em diferentes níveis fisiológicos, os EAA têm sido 
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considerados aplicáveis em diferentes quadros clínicos, como nos tratamentos das deficiências 

androgênicas (hipogonadismo, puberdade e crescimento retardados, micropênis neonatal, 

deficiência androgênica parcial em idosos e deficiência androgênica secundária a doenças 

crônicas), osteoporose, anemias de causa renal ou medula óssea, cardiopatias como agente 

antiaterogênicos e antianginosos, sarcopenia e outros quadros clínicos.  

3.2 Esteróides anabólicos androgênicos e exercício físico 

Os EAA não vêm sendo utilizados somente com propósitos médicos, mas com o de 

aumentar a massa muscular, força, resistência muscular, acelerar a recuperação de lesões em 

atletas e praticantes de exercícios em academias de ginástica (BHASIN,1997; CONWAY, 

2000; EBELING, 1994; ENGLISH, 2000). Desde que o EAA foi sintetizado, se tornou uma 

substancia comumente utilizada por atletas, pois promove maior energia para seu treinamento 

e performance. Wade (1972, p.1400), “indica que o primeiro uso de esteroides masculinos 

para melhorar desempenho, é dito ter sido na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas 

alemãs os levou antes da batalha para aumentar a agressividade”.   

Os EAA apresentam fortemente em uma subcultura de drogas que inclui construtores, 

futebolistas profissionais e atletas de força, como levantadores de peso, lançadores de peso e 

de martelo e disco atiradores (WADE, 1972). No início da década de 50 os primeiro a utilizar 

EAA para estética e aumento de performance foram fisiculturista e halterofilistas (SILVA; 

MOREAU, 2003). No momento do auge do hormônio se tinha uma grande discussão sobre o 

seu funcionamento ser eficaz ou não. Conforme, Kanayama, Hudson e Pope (2008): 

Na década de 1960, a AAS tornou-se drogas proibidas nas Olimpíadas. No ano 1977 

O Colégio Americano de Medicina Esportiva publicou um documento, alegando que 

os EAA eram ineficazes no ganho de músculos e em 1987 se retrataram, alegando 

serem eficazes. 

 Os EAA se tornaram extremamente populares entre os atletas profissionais ou 

amadores, desde um jogador de futebol até um fisiculturista, não havia um padrão de 

quantidade de droga usada por esses atletas. Os esteróides anabólicos só se tornaram 

mundialmente conhecidos no ano de 1960, quando o atleta Fred Ortiz apresentou-se com uma 

massa muscular muito superior a seus concorrentes no campeonato de fisiculturismo (DIRIX 

et al., 1988).  

Nos EUA treinadores de equipes amadoras aconselhavam jovens do ensino médio a 

usarem uma pequena quantidade de Dianabol como forma de inclusão na equipe, indo assim 

além do uso na categoria profissional (WADE, 1972). Segundo Escobedo (2015 p. 23), 

“estima-se que mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos já usaram esteróides 
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anabolizantes, com cerca de 48% dos usuários de esteróides anabolizantes ao longo da vida 

sendo 25 anos de idade ou mais jovens.” O uso de esteroides anabolizantes por adolescentes, 

pode ser associado a uso de drogas injetáveis, uso de drogas não esteroides, praticando 

exercício de treinamento resistido e uso de álcool (ESCOBEDO, 2015).   

3.3 Esteróides anabólicos androgênicos e funções cognitivas 

O processo de aquisição de novos conhecimentos pode ser estudado de inúmeras 

formas, a fisiologia já expõe algumas descobertas sobre como funcionam esses processos. Em 

um estudo foi mostrado que o crescimento sináptico no hipocampo de ratos adultos castrados 

não era mediado por estradiol e sim por andrógenos (LERANTH, 2003). Isso mostrou o papel 

do neuroesteróide na plasticidade sináptica hipocampal. No entanto, esses efeitos 

moduladores são pouco entendidos e merecem investigação. Em recente estudo do nosso 

grupo, foi mostrado que uma dose de 5,0 mg/kg de DN por quatro semanas juntamente com 

treinamento resistido afetou negativamente a plasticidade hipocampal, prejudicando o efeito 

benéfico do exercício. Nos grupos submetidos a DN foram observadas, no hipocampo, a 

diminuição do número de células ki-67 (marcador de proliferação celular) e o aumento da 

atividade pró-apoptótica (aumento da expressão da Bax e diminuição da Bcl-2) 

(GUIMARÃES et al., 2014).   

Como foi dito os efeitos moduladores de plasticidade cerebral são pouco entendidos, 

inclusive como a mudanças dos mesmos podem afetar diretamente a memória hipocampo-

dependente. A aquisição de memória acontece de diferentes formas e possui vários tipos. A 

memória de curto prazo (MCP) se caracteriza na sua formação, em uma exposição há poucas 

informações em períodos limitados de tempos e são complicadas de serem recrutadas se não 

estiverem na consciência (XAVIER, 1993). Ao contrário da memória de curto prazo a 

memória de longo prazo tem a capacidade de guardar por muito tempo e com intensidade as 

informações (XAVIER, 1993). Segundo E Silva (2015, p.31), “acredita-se que as informações 

repetidas na memória de curto prazo podem transitar para a memória de longo prazo, num 

processo chamado de consolidação da memória”. 

A consolidação de memória como descrita acima pode acontecer de diferentes formas 

e pode sofrer algumas influencias. O teste de reconhecimento de objetos tem sido usado há 

vários anos em pesquisas que buscam avaliar alterações no hipocampo, através de padrões de 

comportamento de ratos/camundongos, no qual possibilita analisar se ocorreu alguma 

mudança ou não na aquisição de hipocampo-dependente (ENNACEUR, 1988). Além deste 
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teste temos o Labirinto aquático de Morris (LAM), labirinto em Cruz Elevado (LCE) e entre 

outros.  

Os testes de análise de cognição têm se mostrados eficientes, respaldando várias 

pesquisas. Neste sentido, estudos tem verificado a hipótese do efeito neuroprotetor do 

exercício físico contra as doses suprafisiológicas de EAA. Em estudo recente, ratos tratados 

por 29 dias com DN (15mg/kg, a cada 3 dias no total de 10 injeções subcutâneas) e 

submetidos a 15 dias de atividade física voluntária em roda de corrida apresentaram alterações 

significativas nos níveis do fator de crescimento derivado do cérebro (BDNF – brain-derived 

neurotrophic factor) seguidos de um déficit de desempenho no teste no LAM, indicando que o 

exercício voluntário foi incapaz de reverter os efeitos negativos das altas doses de esteróides 

(TANEHKAR et al., 2013). 

Um estudo de Oliveira et al. (2010 p. 157), “apresenta que ratos submetidos a infusão 

intra hipocampal de muscimol imediatamente após o treinamento na tarefa NOR aprimorou a 

memória de reconhecimento de longo prazo testada 24 horas após o treinamento”. Outro 

estudo que utilizou a natação como exercício, apresentou uma diferença significativa na 

hipocampo-dependente de camundongos adultos, no qual animais nadadores permaneciam 

mais tempo explorando objetos novos, quando tratados com salina (CRUZ et al., 2009). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Animais  

Foram utilizados 44 ratos Wistar machos com 2 meses de vida. Os animais advindos 

do Biotério Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram alocados 4 em 

caixa moradia de polipropileno, sendo distribuídos em 4 grupos de forma aleatória (n=11) 

(Figura 1): controle sedentário salina (SED/SAL), controle sedentário DN (SED/DECA), 

treinamento resistido salina (TREI/SAL), e treinamento resistido DN (TREI/DECA). Os ratos 

foram alocados em uma sala climatizada (22 ± 2ºC) com ciclo invertido (claro-escuro) e dieta 

de água e ração a vontade. O manuseio dos animais seguiu de acordo com o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) obedecendo aos critérios da Lei 

Nº 11.794 de 8 de Outubro de 2008. No fim do experimento os ratos foram eutanasiados por 

decapitação em guilhotina. 

4.2 Programa de Treinamento Resistido  

O treinamento e a familiarização foram adaptados nos estudos prévios (CASSILHAS 

et al., 2012a; GUIMARÃES et al., 2014). Foi realizado em uma escada vertical (110 cm de 

altura x 18 cm de largura) inclinada a 80° e distância entre degraus de 2 cm. No topo da 

escada continha um abrigo para o descanso do animal durante o treino. Inicialmente o animal 

passou pela familiarização sendo colocado durante 60s no abrigo e em seguida o animal subiu 

as escadas 3 vezes, sendo respectivamente da parte proximal, da metade e do início da escada 

(Figura 1). Depois de feito isso, foi considerado que o animal sabia escalar. 

O treinamento foi iniciado três dias após a familiarização, o qual era realizado em 5 

dias por semana (segunda-feira a sexta-feira) com dois de descanso (sábado e domingo). No 

primeiro dia de treino, os ratos foram pesados e realizaram o teste de carga, sendo uma rotina 

a se manter durante todo o processo após os dias de descanso (Figura 2).  Três dias após a 

familiarização, um teste de carga máxima foi feito um teste para determinar a capacidade de 

carga máxima dos ratos. A subida inicial consistiu de uma carga correspondente a 75% da 

massa corporal do animal fixada na parte proximal da cauda do rato, em um tubo falcon com 

pesos de pescaria e fixados a calda com uma Scotch 23, fita de borracha (Scotch 3M). Depois 

disso, um peso adicional de 30 g foi adicionado até uma carga em que o animal não conseguiu 

subir todo o comprimento da escada. A falha foi determinada quando o animal não conseguiu 

continuar a subida mesmo depois de 3 estímulos suaves sucessivos na cauda.  
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Figura 1: Distribuição dos grupos amostrais, da aplicação de drogas, do treinamento, da familiarização e 

ilustração de uma semana de treino.  

 
Legenda: Controle sedentário salina (SED/SAL), Controle sedentário DN (SED/DECA), Treinamento resistido 
salina (TREI/SAL), treinamento resistido DN (TREI/DECA), Treinamento Resistido (TR), segundos (s), 

centímetros (cm), Número (N). 

 

Então, a carga carregada com sucesso ao longo de toda a extensão da escada foi 

considerada como a capacidade de carga máxima do animal (GUIMARÃES et al., 2014; 

HORNBERGER JR.; FARRAR, 2004). Nas semanas subsequentes, os animais foram 

submetidos a novos testes de carga máxima a partir da carga máxima do teste anterior com o 

mesmo protocolo adicionando 30 g até a falha (Figura 2). 

O protocolo de treinamento consistiu em oito series de escalada na escada com 

sobrecarga progressiva fixada na calda do animal com uma Scotch 23. Cada série teve em 

média de 8 a 12 movimentos de escalada (repetições), cada uma com carga diferente, sendo 

respectivamente 50, 75, 90 e 100 % duas vezes com cada sobrecarga. No intervalo de cada 

série o animal descansará no abrigo durante 60s (Figura 1).  
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Figura 2: Esquema do teste de carga realizados nas semanas de treinamento. 

 

 
 

4.3 Aplicação das Drogas 

Os grupos experimentais controle sedentário DN (SED/DECA) e treinamento resistido 

DN (TREI/DECA), receberam doses diárias de: 15 mg/kg/dia de Decanoato de Nandrolona 

(deca-durabolim®) com administração subcutânea, 5 vezes na semana, durante oito semanas 

(total de quarenta aplicações). Os grupos controle e controle/treinamento receberam salina 

(0,01%) e os grupos esteróide e treinamento/esteróide receberam DN com administração 

subcutânea.  

4.4 Teste de reconhecimento de objetos (Novel Object Recognition – NOR) 

O Teste de reconhecimento de Objetos teve como objetivo analisar se a utilização de 

DN causaria alguma alteração na memória hipocampo-dependente. Segundo Cruz et al. (2009 

p.27), “a memória de reconhecimento de objetos é a capacidade de discriminar entre os 

objetos que tenham sido previamente encontrados e objetos que não tenham”, o qual é 

prejudicada quando ocorrer lesão no hipocampo (CLASSICS, 2000). O natural é que os 

animais exploraram o novo objeto, então é possível avaliar o estímulo pelo índice de 

reconhecimento de objetos (BAXTER, 2010). 

O teste de reconhecimento foi adaptado de estudos prévios (CRUZ et al., 2009; 

ENNACEUR, 1988). Sendo constituído de três fases (familiarização, treino e testes (memória 
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de curto prazo - MCP e teste de memória de longo prazo – MLP). Na familiarização o animal 

apenas reconheceu o espaço em um tempo de cinco minutos. No treino, o espaço contou com 

dois objetos idênticos (A - B) para serem reconhecidos pelo animal, sendo realizado trinta 

minutos após a familiarização. O teste de MCP foi realizado trinta minutos após o treino, no 

qual um dos objetos foi substituído por um diferente (C). O teste de MLP sobreveio após 

vinte e quatro horas, no qual o objeto (C) foi substituído pelo objeto (D). Sendo realizado em 

uma caixa com formato quadrado de madeira. 

O teste foi realizado em uma sala climatizada, com iluminação padrão e para a coleta 

dos dados foi utiliza uma câmera de vídeo. As análises dos vídeos seguiram o parâmetro 

adaptado: coletando o tempo gasto explorando cada objeto (novo e familiar), sendo 

considerado quando o animal está com o focinho próximo do objeto e a razão de 

discriminação, variável de grande importância, sendo estabelecida como tempo gasto para 

explorar o novo objeto dividido pela soma dos tempos gastos para explorar objeto novo e 

familiar (RD = (tnovo/(tnovo + tfamiliar) (CRUZ et al., 2009). 

 

Figura 3: Dinâmica da familiarização e das fases do teste de reconhecimento de objetos. 

 

 

4.5 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no Statistica 10, sendo considerado como valor 

significativo o p <0,05, após a confirmação da normalidade por meio do teste Shapiro-wilk’s. 

Os dados foram comparados por meio de análise de variância (one-way ANOVA – post hoc 

de Tukey) para variáveis paramétricas e o teste de kruskal-wallis para variáveis não 

paramétricas, sendo apresentados como média ± desvio padrão. 
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5. RESULTADOS   

 

No gráfico 1 são apresentados os dados relativos ao TR, não houve diferença 

estatística entre os grupos no momento pré (SEM 1) SED/SAL (279,8±29,95), SED/DECA 

(264,1±22,47), TREI/SAL (294,4±31,20) e TREI/DECA (319,2±29,55). No grupo SED/SAL 

não houve diferença entre os momentos pré e pós, SEM 1 (279,8±29,95) e SEM 8 

(297,4±29,06) p>0,05. No grupo SED/DECA houve diferença entre os momentos pré e pós, 

SEM 1 (264,1±22,47) e SEM 8 (446,9±19,49) p<0,05. No grupo TREI/SAL houve diferença 

entre os momentos pré e pós, SEM 1 (294,4±31,20) e SEM 8 (933,3±51,87) p<0,05. No grupo 

TREI/DECA houve diferença entre os momentos pré e pós, SEM 1 (319,2±29,55) e SEM 8 

(1086±95,88). Encontramos diferenças entre o momento pós (SEM 8) no grupo SED/DECA 

(446,9±19,49) em relação aos grupos TREI/SAL (933,3±51,87) e TREI/DECA (1086±95,88) 

p<0,05.  E também encontramos diferença entre o grupo momento pós TREI/SAL 

(933,3±51,87) em relação ao grupo TREI/DECA (1086±95,88) p<0,05.   

 
Gráfico 1: Treinamento resistido   

 
 

Resultado do TR, não houve diferença no momento pré (SEM 1) entre os grupos, (a) significa diferença no 

momento pós (SEM 8) do grupo SED/SAL em relação aos demais. (b) significa diferença no momento pós 

(SEM 8) do grupo SED/DECA em relação aos grupos TREI/SAL e TREI/DECA. (c) significa diferença no 
momento pós entre os grupos TREI/SAL e TREI/DECA, (d) significa diferença entre o momento pré (SEM 1) e 

pós (SEM 8) 
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No gráfico 2 estão representados os dados relativos ao treino do NOR. Todos os 

grupos amostrais representados abaixo não apresentam diferença entre si, na exploração tanto 

do objeto A quanto do objeto B. Grupo SED/SAL objeto A (35,36±8,56), objeto B 

(33,54±6,79) p>0,05. Grupo SED/DECA objeto A (36,73±7,90), objeto B (32,54±6,10) 

p>0,05. Grupo TREI/SAL objeto A (30,91±4,18), objeto B (30,09±6,64) p>0,05. Grupo 

TREI/DECA objeto A (31,18±8,13), objeto B (27,36±7,64) p>0,05.  

 

Gráfico 2: Tempo de exploração na fase de treino no teste NOR. 

 
Gráfico Treino A e B. Grupos experimentais controle sedentário salina (SED/SAL), controle sedentário DN 

(SED/DECA), treinamento resistido salina (TREI/SAL), e treinamento resistido DN (TREI/DECA). Linhas 

verticais representam o desvio padrão e as barras a média dos grupos (n=11).  

 

No gráfico 3 (figura 4) estão descritos os dados da memória de curto prazo em relação 

ao objeto familiar (objeto A), os dados mostram que o grupo TREIN/SAL obteve menor 

exploração do objeto em relação aos outros grupos, TREI/SAL (13,64±3,58), SED/SAL 

(34,91±6,42), SED/DECA (29,91±8,32) e TREI/DECA (24,45±13,68) p<0,05. Também 

mostra uma diferença entre os grupos SED/SAL (34,91±6,42), e TREI/DECA (24,45±13,68) 

p<0,05. 

No gráfico 4 (figura 4) estão descritos os dados da memória de curto prazo em relação 

ao objeto novo (objeto C), os dados mostram que o grupo TREIN/SAL obteve maior 



22 

exploração do objeto em relação aos outros grupos, TREI/SAL (43,82± 9,73), SED/SAL 

(23,82± 4,93), SED/DECA (26,09± 7,23) e TREI/DECA (24,27± 8,92) p<0,05. 

No gráfico 5 (figura 4) é mostrada a razão de discriminação entre os objetos da 

memória de curto prazo, objetos A e C. Novamente os dados mostram que o grupo 

TREIN/SAL obteve maior razão de discriminação dos objetos em relação aos outros grupos, 

TREI/SAL (0,75± 0,07), SED/SAL (0,40± 0,06), SED/DECA (0,46± 0,07) e TREI/DECA 

(0,51± 0,14) p<0,05. E também se observou diferença entre os grupos SED/SAL (0,40± 0,06) 

e TREI/DECA (0,51± 0,14) p<0,05. 

 

Figura 4: Gráficos dos testes de memória de curto prazo (MCP) e razão de discriminação 

 

Tempo de exploração dos grupos SED/SAL, SED/DECA, TREI/SAL, TREI/DECA, na memória de curto prazo 

(90min), objeto familiar A, e objeto novo C, além da razão de discriminação. Os valores são mostrados em 

média e desvio padrão em segundos (seg). (a) significa diferença do grupo TREI/SAL em relação aos demais 

grupos (b) significa a diferença entre os grupos SED/SAL e TREI/DECA. 

  

No gráfico 6 (figura 5) estão descritos os dados da memória de longo prazo em relação 

ao objeto familiar (objeto A), os dados mostram que o grupo TREIN/SAL obteve menor 

exploração do objeto em relação aos outros grupos, TREI/SAL (15,73±5,44), SED/SAL 

(45,27±13,15), SED/DECA (44±15,45) e TREI/DECA (25,64±13,68) p<0,05. Também 

mostra uma diferença entre os grupos SED/SAL (34,91±6,426), e TREI/DECA (24,45±6,88) 

p<0,05. 

  No gráfico 7 (figura 5) estão descritos os dados da memória de longo prazo em relação 

ao objeto novo (objeto D), os dados mostram que o grupo TREIN/SAL obteve maior 

exploração do objeto em relação aos outros grupos, TREI/SAL (46,09± 10,36), SED/SAL 

(21,64± 5,35), SED/DECA (23,18± 3,71) e TREI/DECA (15,45± 2,97) p<0,05. Os dados 

também mostram que o grupo TREI/DECA obteve valores inferiores aos demais grupos, 

SED/SAL (21,64± 5,35), SED/DECA (23,18± 3,71) e TREI/SAL (46,09± 10,36) p<0,05. 
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No gráfico 8 (figura 5) é mostrada a razão de discriminação entre os objetos da 

memória de longo prazo, objetos A e D. Novamente os dados mostram que o grupo 

TREIN/SAL obteve maior razão de discriminação em relação aos outros grupos, TREI/SAL 

(0,74± 0,05), SED/SAL (0,32± 0,06), SED/DECA (0,36± 0,09) e TREI/DECA (0,38± 0,10) 

p<0,05.  

 

Figura 5: Gráficos dos testes de memória de longo prazo (MLP) e razão de discriminação 

 

Tempo de exploração dos grupos SED/SAL, SED/DECA, TREI/SAL, TREI/DECA, na memória de longo prazo 

(24hrs), objeto familiar A, e objeto novo D, além da razão de descriminação. Os valores são mostrados em média 

e desvio padrão em segundos (seg). (a) significa diferença do grupo TREI/SAL em relação aos demais grupos 

(b) significa a diferença entre os grupos SED/SAL e TREI/DECA e (c) significa diferença do grupo 

TREI/DECA em relação aos demais grupos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Nosso estudo teve o intuito de trabalhar com doses suprafisiológicas como Kouvelas et 

al. (2008, p. 930) que executou um programa de tratamento de DN para ratos que fosse 

análogo a uma ingestão de EAA por abusadores, o que é 100 vezes a dose farmacológica para 

um paciente de 60kg de peso corporal. Atualmente o treinamento resistido (TR) vem 

ganhando muitos adeptos, uma vez que apresenta baixo índice de lesões, um aumento 

significativo de capacidades físicas e por ser um método de treinamento totalmente adaptável 

ao praticante, além de ser uma atividade eficaz para modelagem corporal, ou seja, visando a 

estética (ACSM, 2009). Sendo assim indicada para aumentar força, resistência de força e 

potência muscular, a depender do controle das variáveis de volume e intensidade 

(STRANAHAN, 2007).  

O nosso treinamento foi adaptado dos estudos prévios (CASSILHAS et al., 2012a; 

GUIMARÃES et al., 2014). Os dados desta variável em relação ao teste de carga (gráfico 1) 

não apresentaram diferenças entre os grupos na semana 1, indicando que todos partiram de 

uma condição semelhante. Os grupos SED/DECA, TREI/SAL e TREI/DECA todos 

apresentaram diferença entre pré (semana 1) e pós (semana 8), levando-nos assim a articular 

que o grupo SED/DECA mesmo sem o treinamento obteve ganho de força, pois o DN possui 

uma característica anabólica que promove aumento de força, massa muscular e velocidade 

assim como respalda a literatura. Os hormônios possuem efeitos masculinizantes e de 

fortalecimento muscular, sendo respectivamente alterações androgênicas e anabolizantes 

(WOOD; STANTON, 2012).  

Além do mais, os resultados apresentaram diferença entre os grupos pós. O grupo 

SED/DECA se mostrou diferente do TREI/SAL e TREI/DECA, para o TREI/DECA e o 

TREI/SAL também. Com isso, podemos notar como o treinamento influencia diretamente na 

progressão de carga dos ratos, os resultados são positivos para os TREIN/SAL e são 

aumentados no TREI/DECA, devido ao uso do DN que aumenta desempenho físico como 

corroboram os estudos. O estudo em que utilizaram o mesmo protocolo de treinamento, 

mostrou que ratos submetidos a treinamento resistido apresentaram aumento de área da fibra 

muscular, confirmando assim que ocorreu hipertrofia do músculo (CASSILHAS et al., 2012b; 

PEIXINHO-PENA et al., 2012). 

O treinamento resistido se mostrou eficaz como indica o gráfico 1. A partir disso 

podemos então, compor o treinamento resistido ao uso da droga, com a hipótese de que a 
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associação dos dois afetam a memória hipocampo-dependente e aprendizagem, para isso o 

teste cognitivo de reconhecimento de objetos foi escolhido. O teste busca por meio de 

comportamento natural de ratos, avaliar alterações na memória hipocampo-dependente, 

possibilitando estudos de memória de longo e curto prazo. A tendência dos ratos é de explorar  

mais o objeto que ainda não é conhecido (ENNACEUR, 1988). A variável do teste (treino A e 

B) do gráfico 2, não apresentou diferenças significativas intra e intergrupos, nos quais um 

deles foi escolhido de forma aleatória, para a composição dos outros gráficos. Um estudo 

utilizou a média do tempo de exploração dos grupos de “treino A e B” na análise do processo 

de ambientação, como respaldo para análise de comparação dos mesmos com os objetos 

novos (ENNACEUR, 1988). Podemos considerar a partir do procedimento supracitado que o 

animal reconheceu aqueles objetos, tornando-o familiar para o teste de memória.  

O treino é um momento primordial do teste, pois a partir dele é possível a análise dos 

diferentes tipos de memória. A MCP e MLP gráfico 3 e 6 (figura 4 e 5), exibiu um 

comportamento diferente em relação a todos os outros do grupo TREI/SAL, expondo uma 

melhora na memória hipocampo-dependente causada pelo exercício resistido. Apesar de 

atualmente haver apenas poucas evidências que postulam uma relação sólida entre modulação 

induzida por exercício físico das funções cognitivas e de liberação de IGF-1 (STEIN et al., 

2018). Mesmo assim, um estudo revela que as alterações basais das concentrações de IGF-1 

após um exercício de resistência em longo prazo a intervenção estão associadas a melhorias 

no desempenho cognitivo (TSAI et al., 2015). Outro estudo de Cassilhas et. al. (2010), 

indicou que pacientes idosos submetidos a vinte quatro semanas de treinamento resistido e 

aeróbico, mostraram melhoras no IGF-1 circulante e função cognitiva. 

Os dados do grupo TREI/SAL nos leva a inferir que a utilização de DN afeta o efeito 

do exercício sobre a memória, pois os grupos TREI/DECA apresentaram maior tempo de 

exploração ao objeto familiar e menor ao novo em relação ao TREI/SAL. Os efeitos benéficos 

do exercício físico e de um treinamento estruturado, planejado, dosado, de forma sistemática 

de atividade física com o objetivo de aumentar o desempenho físico ou melhora da saúde, já 

são bem descritos na literatura, nos resta associar esses benefícios ao cérebro, aonde também 

nos últimos anos vem surgindo evidências enfatizando a existência de uma relação 

bidirecional entre desempenho físico e saúde cerebral (LOPRINZI et al., 2013; PONCE; 

LOPRINZI, 2018).  

Em um estudo utilizando ratas divididas em grupos controles e grupo de ambiente 

enriquecido, submetidos ao labirinto aquático de Morris, apresentaram que a função de 
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memória é melhorada quando há exposição a um espaço enriquecido, aumentando renovação 

de células neurais (KEMPERMANN; KUHN; GAGE, 1999). Dentro de um espaço 

enriquecido pode-se incluir diversos elementos como socialização, exercício físico e acesso a 

aprendizagem (PRAAG, 2008).  

Outros estudos indicam que a memória hipocampo-dependente é prejudicada quando se 

utilizada o DN em doses supra fisiológicas (KOUVELAS et al., 2008; TANEHKAR et al., 

2013), e o exercício não conseguiu contrapor esses efeitos (TANEHKAR et al., 2013). Os 

nossos resultados corroboraram com os estudos citados acima, nos quais os animais 

apresentaram comportamento alterado. No grupo TREI/DECA os animais apresentaram 

diferença entre o grupo SED/SAL na memória de curto prazo para o objeto familiar e na razão 

de discriminação de memória de curto prazo, com podemos inferir que apesar dele se manter 

mais tempo explorando o objeto familiar a RD dele ainda expôs um resultado maior em 

relação ao grupo SED/SAL. Sendo assim, apesar dele não apresentar dados positivos para o 

tempo de exploração, a RD se demonstrou melhorada podendo ser em função do treinamento 

e/ou também do desvio padrão que se apresentou alto no tempo de exploração do objeto 

familiar TREI/DECA (24,45±13,68). 

Na memória de longo prazo a situação é diferente da anterior, o grupo TREI/DECA 

passou mais tempo explorando o objeto familiar e menos o novo, não mostrando diferença 

significa do RD em relação a nenhum outro grupo. A diferença que se tem entre os dados da 

memória de curto para a de longo prazo, nos mostra que não possível definir algo concreto 

para a memória de curto prazo, pois ela não se alinha com a literatura sobre o comportamento 

do rato e a memória de longo prazo também, porém as diferenças são coesas e a RD não teve 

sua expressão melhorada. Em uma pesquisa com ratos tratados com etanol cronicamente, o 

teste de reconhecimento de objetos não apresentou diferenças no treino na memória de curto 

prazo, mas na memória de longo prazo encontrou diferença entre o grupo controle (água) e 

agudo etanol na razão de discriminação (SILVA, 2015) 

A razão de discriminação é uma medida que representa a presença de memória, esta 

variável é usada como forma de apresentar se o animal consegue diferenciar o objeto, quanto 

maior a diferença, maior a discriminação. Em nossos estudos a MCP e MLP apresentaram 

memória hipocampo-dependente, com maior expressão no grupo TREI/SAL. Em um estudo 

com ratos divididos em grupo veículo e DN que utilizou um teste de labirinto aquático de 

Morris, mostrando prejuízo na memória espacial no julgamento da tarefa (MAGNUSSON et 

al., 2009). Além do mais, uma outra pesquisa com ratos que realizaram gonadectomia e foram 
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suplementado com propionato de testosterona e estradiol, apresentaram atraso no teste de 

reconhecimento objeto, causando redução na razão de discriminação, pois o os efeitos 

hormonais afetam o comportamento (AUBELE et al., 2008). 

 Os dados em relação aos grupos SED/SAL e SED/DECA não corroboram com a 

literatura, pois não demonstram que o DN em dose suprafisiológica causa prejuízos a 

memória hipocampo-dependente. Em uma pesquisa com ratos (Sprague-Dawley), dividida em 

dois grupos, o primeiro recebeu injeção subcutânea de DN (15mg/kg) e o segundo uma 

injeção veículo (sterile arachidonis oleum), realizando quatro ensaios no labirinto aquático de 

Morris, no qual o animal foi colocado em locais diferentes para cada um dos ensaios, os 

mesmos apresentaram um aumento no hipocampo dos níveis de dinorfinas, causado pelo 

efeito negativo na aprendizagem/memória e o desempenho no labirinto aquático de Morris é 

prejudicado por altos números de mRNA de prodinorfina (MAGNUSSON et al., 2009).  
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7. CONCLUSÃO  

A dose suprafisiológica utilizada diminuiu o efeito benéfico do treinamento resistido 

na MCP e MLP, nas condições controle sedentária não traz qualquer prejuízo ou ganho para 

as variáveis citadas e também a capacidade de discriminação de um objeto novo e familiar se 

mostrou ser mais desenvolvida no grupo treinamento resistido.  
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