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Introdução e objetivos: 

As disfunções sensório-motoras são as mais prevalentes e incapacitantes em indivíduos 
pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE), destacando a fraqueza muscular cuja etiologia 
está relacionada a alterações morfológicas do músculo esquelético. Ainda é incerto na 
literatura se a atrofia de músculos paréticos pode acarretar em mudanças funcionais, 
sendo necessários estudos em animais.Portanto, objetivamos descrever as alterações 
funcionais e o peso do músculo tibial anterior parético e não parético, ao longo do tempo, 
após a indução de isquemia encefálica em gerbilos.  

Métodos: 
Oitenta gerbilos machos (Meriones unguiculatus), 2-3 meses, foram divididos nos 
grupos: controle; isquemia (I) - oclusão unilateral da artéria carótida comum direita por 
10 minutos, seguida de reperfusão; Sham (S) – mesmos procedimentos cirúrgicos de I, 
mas sem oclusão. A funcionalidade foi avaliada pelo teste Open Field (OF) e Rota Rod 
(RR) no dia anterior à cirurgia e 6, 13 e 20 dias após o procedimento cirúrgico. Os 
animais foram eutanasiados em 7, 15 ou 21 dias pós-isquemia. O músculo tibial anterior 
(TA) de ambas as patas traseiras foi removido e pesado em balança de precisão. Para 
a estatística, os dados foram submetidos a testes de homogeneidade e normalidade. 
Se paramétricos, os testes Anova one-way seguido por Tukey foram utilizados, mas se 
não paramétricos, Kruskal Wallis seguido por Newman-Keuls foram usados com 5% de 
significância.  

Resultado: 
Não houve diferença entre os testes funcionais nos diferentes grupos experimentais 
(p>0,05). Houve redução no peso de TA da pata parética de I21d comparado a controle 
e S21d (p<0.05) e no peso de TA da pata não parético de I21d comparado controle 
(p<0,05).  

Discussão e conclusão: 
Alterações no trofismo muscular, como atrofia, não estão vinculadas a déficits funcionais 
em modelos de isquemia cerebral em gerbilos.  
  


