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Introdução e objetivos: As distrofias musculares são grupos de doenças
musculares genéticas e progressivas. A ausência da distrofina leva a
degeneração progressiva da fibra muscular, que caracteriza a Distrofia
Muscular de Duchenne (DMD). Os efeitos do exercício terapêutico no
músculo distrófico não estão claros. Este estudo teve o objetivo de investigar
os efeitos do treino de baixa intensidade na função muscular distrófico, por
meio da quantificação da força de preensão dos membros torácicos no
modelo distrófico.

Métodos: Foram estudados camundongos mdx exercício (mdxE), controle
(mdxC) e saudáveis (Cc) (n=8/grupo). O grupo mdxE realizou corrida em
esteira horizontal a 9m/min por 30 minutos/dia, 3 vezes/semana, 8 semanas
(CEUA UFVJM 017/11). Foi realizada eutanásia dos animais e coletado o
músculo tibial anterior. Foi realizada avaliação da força de preensão (FP)
usando o Grip Strength Meter (PanLab®) e massa corporal (kg) antes (dia 0)
e após o exercício (dia 60). Os valores da FP foram normalizados pela massa
corporal para permitir análise sem sua influência, sendo utilizados para
análise os valores de grasping/peso (G/P). Os dados foram analisados pelo
teste ANOVA, considerando significativo p<0.05.

Resultado: A massa corporal dos animais, independente do grupo,
apresentou valores crescentes, sem diferença significativa entre os grupos
nos dias 0 e 60. Os valores médios de força de preensão absoluta se manteve
nos 2 grupos de animais mdx (p>0.05). A análise da relação G/P mostrou
que os valores foram mantidos ao longo do tempo para os 2 grupos. O grupo
mdxC apresentou 3.41±0.89N/g no dia 0 e no dia 60, 2.54±0.42N/g. O
grupo mdxE apresentou 4,40±0,88N/g no dia 0 e no dia 60, 3,44±0,34N/g
(p>0,05).

Discussão e conclusão: A força de preensão é uma medida utilizada nos
estudos pré-clínicos da DMD para avaliar a força muscular corporal,
refletindo a função muscular dos mdx. Sendo assim o exercício de baixa
intensidade em esteira mostrou-se benéfico, já que não houve diferença na



FP entre os grupos analisados. Isto é considerado favorável, pois a doença
segue padrão de degeneração progressiva. A preservação da FP nos mdx é
um achado positivo, mostrando que o exercício não influenciou
negativamente a função muscular.
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