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Introducao: A fibromialgia (FM) é uma síndrome musculoesquelética na qual ocorrem alterações no sistema serotoninérgico, envolvido
na modulação da sensação dolorosa. O exercício físico tem sido indicado no tratamento de pacientes com FM. Contudo, não há estudos
que demonstrem a relação neuroprotetora do exercício físico na fibromialgia.

Objetivos: Avaliar o efeito neuroprotetor de um protocolo de treino em esteira de 14 dias sobre a sensibilidade mecânica e o número de
neurônios imunorreativos à serotonina no Núcleo Magno da Rafe (NMR) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia induzido por
reserpina.

Método: Ratos Wistar machos adultos foram divididos em 3 grupos: controle (C; n=10), reserpina (R; n=10) e reserpina treinado (RT;
n=9). Após a realização do teste do esforço máximo, os animais do grupo RT realizaram o treinamento em esteira por 14 dias, 1 vez/dia,
30-60 minutos/dia, com intensidade de 30-60% do TEM. Passado o período de treinamento, os animais dos grupos R e RT receberam 3
aplicações diárias de reserpina (1mg/kg). No dia seguinte à última aplicação de reserpina foi avaliada a sensibilidade mecânica, com uso
dos filamentos de von Frey. Após, os animais foram perfundidos transcardiacamente, os encéfalos removidos, fixados, pós-fixados,
cortados em criostato ao nível do NMR e foi realizada a técnica de imunoistoquímica para marcação de neurônios imunorreativos à
serotonina. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, com teste post hoc de Bonferroni e considerados significantes quando P
< 0,05. Protocolo 6276101114 aprovado pela CEUA/UFSM.

Resultados: Um dia após a última aplicação de reserpina houve diferença no teste de sensibilidade mecânica entre os grupos R (17,2 ±
2,9), C (56,6 ± 2,9; P < 0,05) e RT (56,2 ± 3,1; P < 0,05). No entanto, não houve diferença entre C e RT (P > 0,05). Houve diminuição na
quantidade de células imunorreativas à serotonina no NMR no grupo R (4,2 ± 0,2) comparado ao grupo C (5,4 ± 0,2; P < 0,05) e RT (5,7
± 0,2; P < 0,05). Não houve diferença entre os grupos C e RT (P > 0,05).

Conclusão: Aplicação de reserpina causa alterações da sensibilidade mecânica, avaliada pelo teste dos filamentos de von Frey, e
diminuiu o número de neurônios imunorreativos à serotonina no NMR. O exercício físico em esteira em ratos submetidos ao modelo de
fibromialgia impede essas alterações (funcionais e morfológicas), mostrando potencial efeito neuroprotetor."
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