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Introducao: Comumente, crianças com Paralisia Cerebral (PC) apresentam dificuldades na alimentação. Entre as causas destas
dificuldades, destacam-se os déficits nas funções orofaciais, em especial, as disfunções na mastigação. Ademais, o pobre estado
nutricional parece exacerbar os efeitos primários da injúria cerebral em crianças com paralisia cerebral, podendo repercutir sobre a
mastigação.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros motores da função mastigatória em ratos submetidos a um modelo
experimental de paralisa cerebral associado à desnutrição proteica perinatal aos 21 dias de vida.

Método: Este estudo foi aprovado pelo comitê em experimentação animal e realizado no Laboratório de Fisiologia da Nutrição do
Departamento de Nutrição (Centro de Ciências da Saúde – UFPE). Foram utilizados 40 ratos Wistar machos distribuídos aleatoriamente
pelos grupos: Normonutrido (NC, n=10), Normonutrido+PC (NPC, n=10); Desnutrido (DC, n=10) e Desnutrido+PC (DPC, n=10). Os
animais do grupo PC foram submetidos a um modelo experimental que consiste na associação da anóxia perinatal (P0 e P1) associada à
restrição sensório-motora dos membros inferiores (P2 ao P21). Aos 21 dias de vida, os animais foram filmados individualmente e
submetidos à análise de parâmetros motores da mastigação. Os resultados foram expressos em média + erro padrão de média. Para
análise estatística, foi realizado ANOVA two-way seguido de Bonferroni’s post test (p<0,05)

Resultados: O grupo NPC passou mais tempo no período de incisão (2,76 ± 0,359) e apresentou redução do número de ciclos
mastigatórios (4,81 ± 0,635), assim como da frequência mastigatória (3,29 ± 0,167), comparado ao grupo NC (1,69 ± 0,167; 7,33 ±
0,669; 4,41 ± 0,194) (p<0,05). Além disso, o grupo DPC também apresentou redução da frequência mastigatória (2,71 ± 0,123),
comparado ao grupo NPC (3,29 ± 0,167) (p<0,05)

Conclusão: A desnutrição potencializa os danos na mastigação em ratos submetidos a modelo experimental de PC. Dessa forma, sugere-
se que a restrição proteica durante as fases iniciais da vida pode prejudicar a eficácia da mastigação em triturar o alimento em pequenas
partículas para formação de um bolo alimentar adequado para deglutição"
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