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Introdução e objetivos: A fisioterapia motora possui recomendações
controversas na Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). A ausência da
distrofina na membrana torna a fibra muscular suscetível a danos frequentes
levando a um processo de degeneração progressiva, causando perda da
massa e força muscular. O modelo camundongo mdx é o mais utilizado para
pesquisa pré-clínica para DMD. O objetivo foi investigar o efeito do treino de
baixa intensidade na deposição dos colágenos tipos I e III na fibrose
muscular do modelo mdx.

Métodos: Foram estudados três grupos: 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 inclusão em
parafina, cortes de 5µm em lâminas silanizadas e reação imunohistoquímica
para os colágenos I (col1) e III (col3). Trinta fotomicrografias/grupo na
objetiva 40x foram quantificadas para determinar a porcentagem de área de
col1 ou col3 em relação à área total muscular (ImageJ®). Os dados foram
analisados pelo teste ANOVA, considerando significativo p<0.05.

Resultado: O col1 esteve localizado no endomísio e perimísio dos 3 grupos,
com tratos finos nos Cc e mais espessos nos mdxC e mdxE. A porcentagem
de área de col1 intramuscular no grupo Cc (9,88%±3,58) foi menor do que
nos animais mdxC (16,55%±4,47) e mdxE (15,51±6,38) (p<0.001). Sem
diferença da porcentagem de col1 entre os mdxC e mdxE (p<0.001). O col3
marcou finos tratos no perimísio do grupo Cc, e no endomísio e perimísio
dos mdxC e mdxE, com tratos mais espessos no endomísio do grupo mdxE. A
porcentagem da área de col3 intramuscular no grupo Cc (4,73±1,36) foi
igual a dos mdxC (5,26±2,20) (p=1,00) e menores que dos mdxE (9,71
±4,82) (p<0,001).

Discussão e conclusão: A fibrose é uma resposta anormal de reparação
tecidual a um processo inflamatório crônico que nas distrofias musculares



apresenta quantidades aumentadas de fibras colágenas do tipo I e III. Fibras
tipo I possuem características de maior rigidez e as do tipo III, de maior
flexibilidade. A presença de tratos mais espessos de colágeno III associado a
maior quantidade de deposição deste tipo de colágeno atesta que o exercício
de baixa intensidade provocou adaptações benéficas no músculo distrófico.
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