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Introdução: O processo de aprendizagem engloba modificações nas estruturas e funcionamento das células neurais 
e suas conexões. Várias mudanças plásticas induzidas pelo exercício físico decorrem da participação do fator neuro-
trófico derivado do encéfalo (BDNF), já que este é essencial na diferenciação e sobrevivência neuronal, arborização 
dendrítica e sinaptogênese. Objetivos. Avaliar a expressão do BDNF nas áreas motoras e cognitivas encefálicas e 
analisar o comportamento motor de ratos adultos ao longo das oito semanas de treinamento de exercício acrobático. 
Métodos: Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: acrobático (n=5) e sedentário (n=5) (CEUA/
UNICID - no 001/2016). O treinamento acrobático consistiu em atravessar 5 vezes um circuito com obstáculos, 3 
vezes por semana, no período de 8 semanas. Os animais do grupo sedentário ficaram nas caixas de ratos na mesma 
sala, mas sem realizar atividade física. A análise do comportamento motor foi feita pelo teste da trave elevada e pelo 
desempenho motor durante o treinamento. E em seguida, os encéfalos foram analisados pela técnica de de imuno-
histoquímica com anticorpo contra BDNF. Resultados: Na análise do comportamento motor o pré-treinamento foi 
igual para os animais do grupo SED e AC. Já no momento pós, o AC teve um aumento da frequência de animais na 
categoria bom e muito bom em relação ao SED. Na análise do desempenho motor os animais AC apresentaram uma 
diminuição significativa do tempo necessário para executar o circuito a partir da segunda semana de treinamento de 
exercício acrobático e persistiu até o final das 8 semanas. Na análise de imuno-histoquímica, foi observado um aumento 
significativo da imunorreatividade do BDNF na área motora primária (ca. 27%, p<0,05) e secundária (ca. 43%, p<0,01) 
dos ratos adultos AC comparado ao SED. Já nas três áreas do córtex pré-frontal, cingulado anterior, pré-límbico e in-
fralímbico não observamos diferenças significativas na densidade média de células BDNF+ entre o grupo SED e o AC. 
No entanto, a densidade óptica relativa de corpos celulares e neurópilas BDNF+ mostrou um aumento significativo no 
grupo AC (ca. 200%, p<0,0001) em relação ao SED. Conclusão. O exercício AC induziu aumento da expressão do 
BDNF em áreas corticais motoras e cognitivas, juntamente com uma melhora significativa do comportamento motor. 
Esses dados comportamentais e de substrato neural parecem sugerir que o aprendizado de habilidades motoras com-
plexas pelo exercício acrobático pode ser uma importante ferramenta terapêutica para promover plasticidade sináptica 
no córtex motor e córtex pré-frontal. 
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