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Introdução e objetivos: 
As lesões nervosas são consideradas um desafio para a equipe de reabilitação. Sem 
inervação, o músculo esquelético apresenta atrofia, redução de força e fibrose, devido 
a alterações morfológicas e moleculares. Destaca-se a via TGF-?/miostatina que 
intermedia a regulação da massa muscular e remodelamento da matriz extracelular 
(MEC). O alongamento tem sido usado na reabilitação para o tratamento de músculos 
desnervados, mas sua efetividade e segurança ainda necessitam de mais estudos. 
Objetivo: Investigar o efeito do alongamento intermitente sobre a atrofia muscular, a 
regulação da MEC e a modulação da via TGF- ?/miostatina.  
 
Métodos: 
Quarenta e cinco ratos Wistar foram aleatoriamente divididos em grupos: normal; 
desnervado (D) 7 dias e 15 dias; e D + Alongamento (D+Al) 7 e 15 dias. Uma 
axonotmese do nervo ciático provocou a desnervação do músculo sóleo nos grupos D 
e D+Al. O alongamento do músculo sóleo foi realizado de forma manual e intermitente 
(10 repetições de 1 minuto com 30 segundos de descanso entre cada repetição), a cada 
48 horas, nos grupos D+Al. As variáveis morfológicas avaliadas foram: área de secção 
transversa (AST) da fibra muscular e densidade de tecido conjuntivo. A PCR em tempo 
real foi usado para avaliar a expressão gênica de TGF-? e miostatina. Anova one-way 
seguido por Tukey foram usados com significância de 5%.  
 
Resultado: 
Todos os grupos desnervados (D ou D+Al) apresentaram atrofia muscular, sem 
diferença entre eles (p>0.05). Houve proliferação de tecido conjuntivo nos grupos D7d, 
D+Al7d e D+Al15d, comparados a N (p<0.05). Aumento da expressão de TGF-? e 
miostatina foi observado nos grupos D+Al7d e D+Al15d, respectivamente, comparado 
aos demais grupos (p<0,05).  
 
Discussão e conclusão: 
O alongamento intermitente não ameniza a atrofia muscular e induz fibrose, via 
modulação temporal da via TGF-?/miostatina, em músculo desnervado de ratos.  
 
 
 
 
 
 
 
 


