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Introdução e objetivos: 
A lesão do nervo periférico provoca a perda completa ou diminuição da sensibilidade e 
motricidade na região inervada. A recuperação funcional é muitas vezes incompleta e 
tais lesões resultam em incapacidades duradoras. O treinamento com exercício 
acelera as respostas de brotamento do neurônio, possibilitando o retorno da função 
sensório-motora. Estudos mostram que o treinamento de resistência leve em esteira 
com velocidade moderada iniciado 2 semanas pós lesão é capaz de acelerar o retorno 
da função sensório-motora. Objetivo: Avaliar o efeito de um protocolo de exercício em 
esteira por meio de medidas biomecânicas na regeneração nervosa periférica após 
lesão por esmagamento do nervo ciático.  
 
Métodos: 
Estudo experimental com 24 ratos machos adultos jovens da linhagem wistar, com 
peso médio de 220±250g. Foram divididos em 4 grupos com 6 animais: Controle 
(lesão x sem exercício), Placebo (sem lesão x sem exercício), Experimental 1 (lesão x 
exercício) Experimental 2 (sem lesão x exercício). Os animais foram anestesiados e 
submetidos ao esmagamento do nervo ciático por uma pinça hemostática reta com 4 
pinçamentos de 20 segundos. Foi realizado a avaliação da recuperação sensório-
motora pelos testes: ângulo da pegada (TOA) e preensão dos extensores posturais 
(EPT), antes e depois do protocolo de exercício aeróbico em esteira adaptada. 
Aprovado pelo CEUA da FADBA protocolo n.12, CIAEP: 01.0039.2013.  
 
Resultado: 
O grupo placebo apresentou no teste TOA inicial: 1,50±0,33 e final: 1,53±0,25 
(p>0,05). No EPT inicial 3.33±3,01 e final: 6.67± 7,96 (p>0,05). O grupo controle no 
teste TOA inicial: 0,75± 0,02 e final: 1,77± 0,33 (p<0,05). No EPT inicial 41,67±5,71 e 
final 13±13,66 (p<0,05). O grupo experimental 1 no teste TOA inicial apresentou 0,73± 
0,28 e final 2,08±0,20 (p<0,05). No EPT inicial 38,3±7,31 e final 23,67±12,02 (p<0,05). 
O experimental 2 apresentou no teste TOA inicial 1,48±0,18 e final 1,83±0,36 (p>0,05). 
No EPT inicial 14,83±15,47 e final 6,67±9,0 (p>0,05).  
 
Discussão e conclusão: 
O protocolo de exercício utilizado nesse estudo mostra que o exercício em esteira 
promove retorno na função sensório-motora avaliados por testes biomecânicos.  
 


