
Introdução Resultados

O efeito do protocolo de 4 semanas de alongamento 
passivo estático foi a atrofia, porém não foram analisados 
os componentes não contráteis e a matriz extracelular da 
fibra muscular, fato que pode ter influenciado este desfecho. 
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O protocolo de alongamento promoveu diminuição do peso 
corporal total final das ratas e o peso do músculo sóleo, 
além da diminuição da área de secção transversa da fibra 
muscular alongada (PA 10511455,26±3857141,82µm vs PC 
12022864,22±3694112,74µm) p=0,00 Wilcoxon.

 

Gráfico 01 – valor estatisticamente significativo quando comparado a pata controle 
(p=0,00, Wilcoxon).
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Avaliar os efeitos do exercício de alongamento 
realizado durante quatro semanas, no peso muscular e 
na área de secção transversa no músculo sóleo de 
ratas idosas. . 

Quadro 01 - Média e desvio padrão do peso corporal total da amostra, 
peso do músculo sóleo, massa muscular relativa a massa corporal final 
e área de secção transversa da fibra muscular por grupo.

Objetivo 

 
Na prática clínica, o exercício de alongamento é 

frequentemente prescrito com objetivo de aumentar a 
amplitude de movimento (ADM), entretanto, nos idosos as 
respostas no trofismo muscular são pouco esclarecidas1,2. 
Atualmente as recomendações do alongamento para 
idosos fornecidos pelo American College of Sports 
Medicine (ACSM) ainda possuem um nível de evidência 
baixo, existindo muitas divergências sobre sua 
prescrição 3. Contudo o protocolo do ACSM preconizou 
que o alongamento em idosos deve ser feito com duração 
de  30 a 60s de 1 a 4 repetições, sendo este o mais usado 
durante a prática clínica.

O alongamento é uma técnica terapêutica utilizada para 
aumentar a mobilidade dos tecidos moles por promover 
aumento do comprimento das estruturas encurtadas4. 
Contudo os efeitos do alongamento no diâmetro muscular 
ainda não é bem aclarado.

* Valor significativo quando comparado ao massa corporal inicial (teste T pareado).
** Valor significativo quando comparado ao massa do músculo sóleo (teste T 
pareado).
*** Valor significativo quando comparado a pata controle (Teste T Pareado).

Massa corporal total
Inicial Final P

319±34,48g 297±24,7g 0,004*
Massa do músculo sóleo

Pata controle Pata alongamento P 
0,117±0,008g 0,102±0,016g 0,046**
Massa muscular relativa a massa corporal final (%)

Controle Alongamento P
0,039% 0,034% 0,017***

EFEITO DE 4 SEMANAS DE 
ALONGAMENTO MECÂNICO PASSIVO 

ESTÁTICO NO TROFISMO DO MÚSCULO 
SÓLEO DE RATAS IDOSAS

8 ratos fêmeas (28 meses de idade)

Pata controle 
(n=8);

0,117±0,008g

Pata alongamento 
(n=8);

0,102±0,016g
O protocolo de alongamento consistiu em 1 série de 4 
repetições, com duração de 60 segundos cada repetição e 
intervalo de 30 segundos entre elas, três vezes por 
semana, durante quatro semanas, totalizando 12 sessões. 

Um dia após a última sessão de alongamento, as ratas 
foram anestesiadas e eutanasiadas, e o músculo sóleo foi 
dissecado e retirado para pesagem, além de ser seccionado 
transversalmente e a porção medial ser isolada para 
mensuração da área de secção transversa, por meio de 
fotomicrografias em microscopia de luz com o auxílio do 
software Image J. Os dados obtidos foram estatisticamente 
analisados e comparados pelos testes Wilcoxon e Teste T 
Pareado.

Imagem 01 - Rata idosa no aparato de alongamento.
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