
Figura 9:Latência de queda(s) durante teste de Rotarod para avaliação da

coordenação motora dos filhotes dos grupos C(n=10),T(n=12),PC(n= 12)

PCT(n= 10) aos 65 dias de vida pós-natal. Os dados estão expressos em

Média±EPM. KruskalWallis.*p<0,05.

Introdução Resultados

O treino resistido de 4 semanas melhorou parâmetros de atividade locomotora,

coordenação e força em ratos, aumentando latência de queda durante teste executado,

mostrando-se eficaz e demonstrando originalidade do estudo no âmbito experimental, o

que demonstra sua relevância enquanto recurso terapêutico no tratamento das sequelas

da PC experimental, podendo ser extrapolado para humanos.
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Analisar efeito do treinamento físico de resistência na atividade locomotora,

coordenação motora e força em ratos submetidos a um modelo experimental de PC.

Objetivo 

A paralisia cerebral (PC) é uma alteração não progressiva cujos sintomas causam

prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor. Modelos experimentais de PC em ratos

são desenvolvidos pela facilidade de lidar, maturação pós-natal rápida com avaliação

da heterogeneidade da síndrome. Além disso, anóxia perinatal e a restrição sensório

motora (RSM) são modelos simples, baratos, facilmente reprodutíveis como fenótipo

motor. 1,2

A plasticidade fenotípica é uma produção ambientalmente sensível desses fenótipos

alternativos dependentes do ambiente nas normas de reação e adaptação, onde o

exercício demonstra benefícios cerebrais, aumentando estímulos somatossensoriais,

interações e métodos terapêuticos. 3,4

Figura 8: Tempo(s) que cada animal permanecia suspenso pelos membros

anteriores em um cabo de aço revestido por um tempo limite de 60s, durante

teste de força muscular. Grupos C(n=12),T(n=12),PC(n= 13) e PCT(n= 11)

aos 65dias de vida pós-natal. Os dados estão expressos em Média±EPM.

ANOVA Two-Way; TestedeTukey.*p<0,05.

O treinamento físico também foi capaz de promover melhorias no sistema locomotor. No

teste de coordenação motora, observamos que o tempo de latência de queda no grupo PC

foi menor comparado ao C. Em contrapartida, o tempo de latência de queda aumentou nos

animais com PCT. Estes resultados mostram que, enquanto a PC diminui a coordenação

motora, o treinamento a melhora.
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Desenho do Estudo

• Intervenção
Experimental
Randomizado
controlado

Cenário de Pesquisa

• Laboratório de Estudos em
Nutrição e Instrumentação
Biomédica (LENIB) do
Departamento de Nutrição
da UFPE e no Laboratório
de Exercício Físico e
Plasticidade Fenotípica do
Centro Acadêmico de
Vitória da UFPE.

Período de estudo

• A coleta foi entre
09/2017 a 12/ 2018,
sob a aprovação no
CEUA sob o
Processo nº
0014/2017

Amostra

• Até 28 dias (Controle (C) n=25, Paralisia Cerebral (PC) n=25

• De 29 a 65 dias (Controle n=12, Treinado (T) n=13,Paralisia Cerebral
n=12,Paralisia Cerebral Treinado (PCT) n=13)

• Critérios de Inclusão: ratos machos saudáveis

• Critérios de exclusão: ratas fêmeas

Modelo Experimental de Paralisia Cerebral

• Anóxia perinatal + RSM.3

• ANÓXIA (P0 e P1) (Nitrogênio

por 12min)

• RSM ( P2 ao P28 = restrição

sensório-motora 16 horas por

dia, com órtese de epóxi presa

ao quadril).
Figura 1: Animal com PC e órtese presa 

ao quadril 
Figura 2: Órtese

Programa de Treinamento Físico de Resistência

1) Sobrecarga semanal de 10

subidas, com 10 g acrescidas em

cada uma delas definiam a carga

máxima semanal.

2) 10 subidas por dia, 5 dias/sem,

por 4 semanas, carga

gradualmente acrescida na cauda

dos ratos ao longo das subidas

• 1ª subida: carga de 30%, 2ª

subida: carga de 50%, 3ª a 10ª

subida: carga de 80% da

sobrecarga máxima individual.

Estatística

• Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov

• Peso, atividade locomotora, força muscular em dias variados: Two-Way com

comparações múltiplas (Two-Way Repeated Measures), tempo e grupos

experimentais como fatores.

• Peso corporal, muscular, coordenação motora e força muscular aos 65 dias: teste

ANOVA TWo-Way, onde tempo e grupos experimentais foram fatores.

• Teste Post Hoc : teste de Tukey. Valores estão expressos em Média e Erro Padrão da

Média (EPM), Significância: 5% e Gráficos: software Prisma® 7.0.

Figura 3: Aparato com

mosquetão, recipiente e pesos

de chumbo
Figura 4: Escada

Figura 5: Análise da Atividade

Locomotora

Figura 6: Análise em Rotarod Figura 7: Análise de Força


