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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. Estudos clínicos experimentais apontam que o 
treinamento em esteira melhora a funcionalidade, pois é capaz de influenciar na 
regeneração do nervo ciático. Objetivo: Avaliar o efeito de um protocolo de exercício 
em esteira em ratos na regeneração nervosa periférica após lesão por esmagamento 
do nervo ciático.  
 
Métodos: 
Estudo experimental com 24 ratos adultos. Foram divididos em 4 grupos com 6 
animais: Controle (lesão x sem exercício), Placebo (sem lesão x sem exercício), 
Experimental1 (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 avaliação da 
recuperação sensório-motora pelo Índice de Funcionalidade do Ciático (IFC), teste do 
Cilindro, Narrow Beam Test (teste da barra estreita), e Escada Vertical, 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 placebo apresentou o IFC inicial 4,05±2,3 e final 35,20 ±31,02(p<0,05); Cilindro 
inicial 9,5±1,8 e final 4,17±3,86(p<0,05); NBT inicial 2,17 ±1,32 e final 
0,67±0,81(p>0,05); Escada vertical inicial 0,83±0,75 e final 0,17±0,04(p<0,05).O 
controle apresentou o IFC inicial 51,58±10 e final 11,95±11,74(p<0,05); Cilindro inicial 
7,17±5,19 e final 6,67±4,27(p>0,05); NBT inicial 4,83±2,31 e final 1,50±0,54(p<0,05); 
escada vertical inicial 10,67± 2,31 e final 0,67±0,51(p<0,05).O grupo experimental 1 
apresentou o IFC inicial 84,53±20,49 e final 12,25± 9,55(p >0,05); Cilindro inicial 
5,50±3,93 e final 2,50±1,64(p>0,05); NBT inicial 4,17±0,75 e final 1,33±0,81(p<0,05). 
Na escada vertical inicial 10,00±3,63 e final 1,83±1,16(p<0,05).O grupo experimental 2 
apresentou o IFC inicial 23,12±11,66 e final 24,57± 19,82(p>0,05). Cilindro inicial 
9,50±1,87 e final 4,17±3,86(p<0,05). NBT inicial 1,33±1,03 e final 0,83±0,98(p>0,05). 
Na escada vertical inicial 1,67±2,25 e final 0,00±0,00(p>0,05).  
 
Discussão e conclusão: 
Nesse estudo não houve diferença significativa (p>0,05) no teste do cilindro em 
relação aos grupos, porém o grupo experimental 1 mostrou diferença significativa 
(p<0,05) nos testes NBT, IFC e teste da escada vertical em relação aos demais 
grupos. O treinamento em esteira promoveu melhora da funcionalidade.
 


