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RESUMO 

 

OLIVEIRA, J.G.P. (2005). Efeitos da imobilização e reabilitação aquática em 
propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio de ratas treinadas e 
sedentárias. Dissertação (mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos / 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

O músculo esquelético é bastante adaptável às alterações nas demandas 

funcionais. Este trabalho teve como objetivo analisar o treinamento físico com 

natação, o sedentarismo e os efeitos da imobilização e reabilitação aquática 

em propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio de ratas treinadas e 

sedentárias. Para tanto, foram utilizadas 70 ratas Wistar, divididas em 7 grupos 

experimentais: grupo 1 (Controle) - mantido por 6 semanas em condições 

basais; grupo 2 (Treinado) - submetido a natação (treinamento de resistência) 

durante 6 semanas; grupo 3 (Sedentário) - alojado por 6 semanas em gaiolas 

nas quais a mobilidade esteve limitada; grupo 4 (Treinado-Imobilizado) - 

treinado com natação e submetido a imobilização gessada por 1 semana; 

grupo 5 (Sedentário-Imobilizado) - submetido ao sedentarismo e imobilizado 

por 1 semana; grupo 6 (Treinado-Imobilizado-Reabilitado) - submetido a 

treinamento, imobilizado 1 semana e reabilitado com natação por 2 semanas; 

grupo 7 (Sedentário-Imobilizado-Reabilitado) - mantido sedentário, imobilizado 

1 semana e reabilitado com o mesmo protocolo do grupo anterior. Após estas 

etapas, os animais foram submetidos à eutanásia e o músculo gastrocnêmio do 

membro pélvico direito foi retirado para a realização do ensaio mecânico de 

tração em uma máquina universal de ensaios (EMIC®). A partir dos gráficos 

carga versus alongamento de cada ensaio, foram calculadas as seguintes 

propriedades mecânicas: carga no limite de proporcionalidade, carga no limite 



 

máximo e rigidez. Os resultados sugeriram que o treinamento com natação 

causou adaptações biomecânicas favoráveis no músculo esquelético, ao 

contrário do sedentarismo. A imobilização gessada acarretou piora das 

propriedades mecânicas analisadas e, embora a perda em valores absolutos 

tenha sido maior nos animais submetidos ao treinamento prévio, houve maior 

preservação das propriedades dos músculos nas ratas treinadas em 

comparação às sedentárias. Além disto, a reabilitação foi eficiente em melhorar 

o comportamento mecânico muscular e foi possível observar que os animais 

previamente treinados apresentaram resultado final mais satisfatório que os 

sedentários. 

 

 

Palavras-chave: propriedades mecânicas, treinamento, sedentarismo, 

imobilização, reabilitação, músculo, rato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, J.G.P. (2005). Effects of immobilization and aquatic rehabilitation on 
the mechanical properties of gastrocnemius muscle of trained and sedentary 
female rats. M. Sc. Dissertation. Escola de Engenharia de São Carlos / 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

The skeletal muscle is a very adjustable structure and may present changes in 

response to functional demands. The aim of this study was to investigate the 

influence of physical training (swimming), sedentarism and the effects of 

immobilization and aquatic rehabilitation on the mechanical properties of the 

gastrocnemius muscle of trained and sedentary rats. Seventy female Wistar 

rats were allocated into seven experimental groups: group 1 (Control) - kept 

during 6 weeks in basal conditions; group 2 (Trained) - conditioned by a 

swimming program (resistance training) during six weeks; group 3 (Sedentary) - 

kept, during the same period, in small cages in which their mobility was 

restricted; group 4 (Trained-Immobilized) � previously trained with swimming 

and immobilized in a spica cast during a week; group 5 (Sedentary-

Immobilized) - submitted to sedentarism and immobilized during a week; group 

6 (Trained-Immobilized-Rehabilitated) - physically trained, immobilized during a 

week and rehabilitated with swimming during two weeks; group 7 (Sedentary-

Immobilized-Rehabilitated) - submitted to sedentarism, immobilized during a 

week and rehabilitated with the same protocol of the previous group. After this 

period, the animals were killed and the right gastrocnemius muscle was  

collected and mechanically tested in traction in a standard testing machine 

(EMIC®). From the load versus deformation curves, the following mechanical 

parameters were obtained: load in the yield limit, ultimate load and stiffness. 

The results suggest that physical training caused favorable mechanical 



 

adaptations in the striated muscle. Conversely, sedentarism yielded a decrease 

in the mechanical parameters. Cast immobilization induced a decrease of 

mechanical parameters and, although the decrease was greater animals 

submitted to previous training, the mechanical parameters of trained rats were 

preserved in comparison to the sedentary animals. In addition, the rehabilitation 

program improved the muscular mechanical behavior and the previously trained 

animals showed a better recovery when compared with the sedentary rats. 

 

 

Keywords: mechanical properties, training, sedentarism, immobilization, 

rehabilitation, muscle, rat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os músculos são máquinas biológicas complexas que executam 

diversas atividades mecânicas. Vários estudos vêm sendo realizados com o 

intuito de melhor entender as respostas da musculatura esquelética frente às 

variadas situações, tais como alterações de carga decorrentes de imobilização, 

treinamentos de resistência e vôos espaciais. Neste contexto, a mensuração 

das propriedades mecânicas torna-se uma interessante ferramenta, pois 

fornece conhecimentos importantes a respeito das conseqüentes adaptações 

às alterações nas demandas funcionais (CAIOZZO, 2002).  

 

1.1 Sistema muscular e imobilização 

 

O tecido muscular esquelético constitui aproximadamente 40% do 

peso corporal humano (GUYTON; HALL, 1998), sendo formado basicamente 

por células inervadas, longas e delgadas, também chamadas fibras 

musculares, e componentes de tecido conectivo, que formam o arcabouço não-

contrátil por onde passam rica inervação e suprimento sangüíneo para as fibras 

musculares (SALTER, 2001). 

O componente conectivo do músculo esquelético tem papel 

fundamental na manutenção da organização e estabilidade do tecido, além de 

contribuir para as propriedades mecânicas passivas do músculo, como 

resistência ao alongamento excessivo (BUCKWALTER; GRODZINSKI, 1999). 

A função muscular esquelética depende de vários fatores, tais 

como atividade proprioceptiva intacta, inervação motora, carga mecânica e 
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mobilidade das articulações. Em condições nas quais algum deles se altera, 

ocorrem adaptações na musculatura envolvida (APPELL, 1990). 

Muitos estudos demonstram que os músculos esqueléticos dos 

mamíferos possuem a importante característica de se acomodar às mudanças 

de demanda (GOLDSPINK, 1998; MUJIKA; PADILLA, 2001). Esta capacidade 

de adaptação permite o funcionamento eficiente nas mais variadas situações, o 

que é fundamental para a sobrevivência das espécies animais (GOLDSPINK, 

1998). 

Tanto as fibras musculares quanto as células do tecido conectivo 

respondem às mudanças na atividade muscular. As células do tecido conectivo 

muscular reagem às modificações de carga com alteração na proliferação e 

atividade de síntese, o que afeta a organização, composição e propriedades 

mecânicas da matriz. Já as fibras musculares respondem primeiramente às 

mudanças persistentes de atividade com alterações na estrutura celular, 

volume e função (BOOTH, 1987; BUCKWALTER; GRODINSKI, 1999; 

COOPER, 1972).  

Esta adaptabilidade reflete a natureza plástica do músculo 

esquelético sob condições diversas, variando desde o desuso por imobilização 

até os exercícios de alta resistência. Em qualquer um dos casos, o grau de 

uso, ou a demanda funcional, é o fator determinante do tipo de adaptação, que 

resultará em mudanças na estrutura muscular (MICHAEL, 2000; THOMPSON, 

2002). Assim, a função influencia a estrutura do músculo (RUSSELL; 

MOTLAGH; ASHLEY, 2000). 

A manutenção da estrutura muscular, assim como do osso e 

tecido fibroso, requer uma mínima quantidade de cargas repetitivas. Atividade 

abaixo desta necessidade causa atrofia, diminuição da força, contratilidade e 

resistência tecidual (BUCKWATER; WOO; GOLDBERG, 1993; NICKS et al., 

1989). Atividade acima pode melhorar a organização, força e massa do tecido 

(BUCKWATER; WOO; GOLDBERG, 1993). 

A imobilização é um tratamento freqüentemente utilizado nas 

desordens do sistema músculo-esquelético, apesar dos vários efeitos 

prejudiciais, tais como: atrofia, aumento do volume de tecido conectivo, fibrose 

intramuscular, perda de extensibilidade, força, resistência (APPELL, 1990; 

BUSCHBACHER, 2000; JACKMAN; KANDARIAN, 2004; JOZSA et al., 1990; 
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KANNUS et al., 1992a; KANNUS et al., 1992b), formação de contraturas, 

alterações da atividade elétrica, diminuição da resistência de ligamentos e 

tendões (BUSCHBACHER, 2000). Além disto, Jozsa et al. (1990) ainda 

enfatizam a redução da capacidade oxidativa e densidade capilar 

intramuscular. 

A massa do músculo esquelético é determinada pelo balanço 

entre síntese e degradação de proteínas. Desta forma, a atrofia muscular é 

conseqüência da redução da síntese protéica muscular e/ou aumento de sua 

degradação (GLASS, 2003; JACKMAN; KANDARIAN, 2004). 

Por ser um fenômeno comumente encontrado na prática clínica, a 

resposta atrófica tem sido examinada em diversos estudos e modelos 

experimentais (MUSACCHIA; STEFFEN; FELL, 1988), tais como imobilização 

gessada, tenotomia, desnervação, transecção da medula espinhal e suspensão 

(ASMUSSEN; SOUKUP, 1991; MERCIER et al., 1999). 

A utilização de animais neste tipo de experimento é de 

fundamental importância, pois permite o estudo dos aspectos celular e 

molecular das respostas musculares a hipoatividade (MERCIER et al., 1999), 

bem como das propriedades biomecânicas dos tecidos.  

É amplamente aceito que os únicos modelos experimentais de 

desuso muscular com relevância clínica são aqueles que envolvem músculos 

com inervação e comprimento normais (APPELL, 1990). Por essa razão, a 

imobilização de um membro com gesso é um dos principais modelos, tanto em 

humanos quanto em outros animais (ANSVED, 1995; MERCIER et al., 1999). 

A imobilização rígida produz perda mais rápida e severa da 

estrutura, volume e função muscular, quando comparada à diminuição na 

freqüência ou intensidade da atividade. A síntese de proteínas musculares já 

começa a diminuir com 6 horas de imobilização gessada de um membro 

(BOOTH, 1987). 

Diversos fatores influenciam o grau de atrofia e período 

necessário para sua recuperação, tais como o tempo de imobilização, 

comprimento no qual o músculo foi fixado, grau de desuso comparado com a 

utilização normal (importante quando se comparam atletas com não atletas), 

tratamentos ou treinamentos prévios, pré-existência de fraqueza ou atrofia 

(WILLS et al., 1982). 
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A maior atrofia ocorre durante a primeira fase da imobilização, 

havendo pequena perda adicional do diâmetro das fibras após a primeira 

semana (APPELL, 1986; MERCIER et al. 1999). Da mesma forma, é neste 

período em que ocorre a maior parte da deteriorização das propriedades 

funcionais e estruturais do músculo esquelético, que, passado este tempo, 

ocorre em taxa mais lenta (BOOTH, 1987). 

A diminuição da força é bem acentuada (1,3 % - 5,5% por dia) nas 

imobilizações gessadas (BOTVIN et al., 1975; HERBISON; JAWEED; 

DITTUNO, 1978, 1984), sendo também maior durante a primeira semana 

(APPELL, 1990; BLOOMFIELD, 1997; FOWLES; SALE; MACDOUGAL, 2000) 

e variando entre os grupos e tipos de músculos. 

Max, Maier e Vogelsang (1971) relataram perda de 30% do peso 

muscular do gastrocnêmio de ratos já nos três primeiros dias de imobilização 

das articulações do membro. Ao final do experimento (15 dias) a redução de 

peso chegou a 50%. 

Booth (1977) analisou o curso da atrofia muscular de ratos 

imobilizados por diferentes períodos de tempo. Observou que durante os 

primeiros 10 dias ocorreu 60% da atrofia total dos músculos gastrocnêmio e 

plantar. 

Appell (1986) encontrou nos 7 primeiros dias de imobilização com 

aparelho gessado, atrofia muscular de 35% no músculo tibial anterior de ratos.   

Mercier et al. (1999) relataram que 3 semanas de imobilização em 

ratos causa atrofia de aproximadamente 50%, sendo que o resultado mais 

importante ocorre na primeira fase de imobilização, com pequena perda 

adicional de peso após prolongados períodos.  

Pattison et al. (2003) observaram que 10 dias de imobilização 

gessada resultou em redução de 27 a 37% da massa do músculo sóleo de 

ratos. 

Hauschka, Roy e Edgerton (1987) observaram que a redução do 

peso muscular após imobilização é menor do que a redução do tamanho das 

fibras musculares. A partir destas observações, sugeriram que o aumento do 

tecido conectivo intramuscular pode ocultar a extensão verdadeira da atrofia. 

Järvinen et al. (2002) realizaram um trabalho no qual 

demonstraram que a imobilização acarretou alterações quantitativas e 
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qualitativas no tecido conectivo intramuscular, tais como aumento de seu 

volume e densidade, orientação irregular de fibras colágenas, deposição de 

colágeno no sarcolema das fibras musculares, modificações na estrutura 

normal do endomísio, entre outras. Segundo os autores, estas alterações 

poderiam contribuir para a deteriorização das propriedades biomecânicas e 

funcionais do músculo esquelético. 

A atrofia muscular resulta da diminuição de tamanho dos dois 

principais tipos de fibras (APPELL, 1990). Quando o grau de atrofia é 

examinado entre os diferentes tipos, há grande discrepância na literatura, mas, 

apesar desta significante variedade nas respostas das fibras à imobilização, 

muitos estudos demonstram que a atrofia envolve todos os tipos e subtipos em 

similar extensão (ANSVED, 1995).  

Witzmann, Kim e Fitts (1982), observaram que a imobilização 

produz atrofia muscular tanto em fibras rápidas quanto em lentas, além de 

provocar mudanças nas propriedades contráteis dos diferentes tipos de fibras. 

Ansved (1995) estudou os efeitos da imobilização gessada por 4 

semanas no sóleo de ratos em diferentes idades e observou diminuição na 

área de secção do músculo em todas as idades, atrofia em todos os tipos de 

fibras e, entre os grupos, o grau de atrofia foi similar nos diferentes tipos de 

fibras. 

Ishihara et al. (2004) demonstraram que duas semanas de 

ausência de carga em um membro por suspensão acarretou atrofia e 

diminuição da atividade das enzimas oxidativas de todos os tipos de fibras 

musculares. 

Como citado anteriormente, a atrofia que ocorre quando um 

músculo é imobilizado e, conseqüentemente, não realiza contrações isotônicas, 

depende do comprimento em que foi fixado. A atrofia é menor quando o 

músculo é imobilizado em posição de alongamento (BOOTH, 1977; JÄRVINEN; 

EINOLA; VIRTANEN, 1998). 

Järvinen, Einola e Virtanen (1998) estudaram os efeitos da 

posição de imobilização nas propriedades elásticas do gastrocnêmio de 52 

ratos Wistar. Compararam a imobilização gessada em posição de 

encurtamento e alongamento, avaliando a curva carga versus alongamento e o 

peso bilateral dos gastrocnêmios de cada animal, após 7 e 21 dias de 
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imobilização. Concluíram que a imobilização em posição encurtada é seguida 

de uma atrofia muscular mais marcante e maior perda das propriedades 

elásticas do que a imobilização em posição de alongamento. 

Os efeitos da diminuição de carga mecânica na resistência dos 

músculos têm sido documentados em uma série de experimentos, como no de 

McDonald e Fitts (1995), que estudaram a ausência de carga no sóleo de ratos 

por 1 a 2 semanas e observaram redução de aproximadamente 15 a 20 % na 

tensão do músculo.  

Alguns dados sugerem que a atrofia muscular parece resultar em 

uma perda desproporcional de resistência e módulo de elasticidade. Estes 

resultados precisam ser ampliados para que haja um claro consenso a respeito 

dos efeitos da imobilização nestas propriedades dos tecidos biológicos 

(CAIOZZO, 2002).  

 

1.2 Remobilização 

 

Há muito a ser investigado sobre os efeitos das várias formas de 

remobilização. Embora muito importantes para a fisiologia do exercício e 

medicina desportiva, estes efeitos ainda não estão totalmente elucidados. A 

principal questão é saber se as mudanças degenerativas induzidas pela 

imobilização são temporárias e reparáveis, ou permanentes (APPELL, 1990; 

KANNUS et al., 1992b; STEVENS et al., 2004). 

A fim de direcionar as ações em reabilitação apropriadamente, é 

essencial o entendimento da maneira pela qual uma condição de incapacidade 

é expressada em todos os aspectos do organismo (MICHAEL, 2000), o que 

inclui o comportamento mecânico dos materiais biológicos, cuja melhora é um 

dos objetivos a ser alcançado no processo de reabilitação. 

O tecido muscular é muito sensível a atrofia mesmo em curtos 

períodos de desuso, como em uma semana (APPEL, 1990; KANNUS; 

JÄRVINEN, 1990). Sua recuperação às funções normais (força e resistência) e 

volume é geralmente uma das mais difíceis e demoradas tarefas, mesmo em 

medicina esportiva (ERIKSSON, 1981). Porém, como supõe-se que a 
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recuperação do músculo seja quase ou totalmente completa (COOPER, 1972; 

HOUSTON; BENTZEN; LARSEN, 1979; TOPP et al., 2002), este conhecimento 

tem sido aplicado para pacientes que participam de programas de reabilitação 

ou treinamento pós-imobilização. 

Topp et al. (2002) sugeriram que o músculo esquelético tem o 

potencial de recuperar o conteúdo de proteínas contráteis e a força, pois o 

número de fibras musculares não é inicialmente afetado pela imobilização. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que protocolos de aumento da 

atividade física podem reverter ou preservar a força durante e após a 

imobilização prolongada (APPELL, 1990; CARVALHO; SHIMANO; VOLPON, 

2002; JÄRVINEN; LEHTO, 1993; KASPER, 1995; KASPER; MAXWEEL; 

WHITE, 1996; PIKO, 2000).  

O trabalho clássico foi realizado por Booth e Seider (1979), que 

avaliaram a restauração do peso úmido, conteúdo protéico e força isométrica 

muscular após 3 meses de imobilização e 4 de remobilização. O peso úmido e 

conteúdo protéico retornaram aos valores normais já em 2 semanas de 

remobilização, enquanto a força de contração alcançou valores normais em 4 

meses. 

Appell (1986) demonstrou que o programa de remobilização deve 

ser realizado com cautela, a fim de evitar danos teciduais (como alterações 

patológicas nas células) decorrentes de exercitação precoce. 

Takanashi (1992) estudou ratos Wistar imobilizados por 2 

semanas e posteriormente treinados em esteira por 0, 1, 2, 4 e 8 semanas. 

Pela análise dos resultados, observou que o peso úmido e a área de secção do 

sóleo diminuíram de forma significativa após a imobilização, assim como a 

porcentagem de tipos de cadeias de miosina. Além disto, constatou que, nos 

ratos treinados, o peso e a área recuperaram mais rapidamente do que no 

grupo controle, sugerindo que o treinamento de resistência pode promover a 

recuperação das disfunções provocadas pela atrofia por desuso. 

Appell (1997) analisou o processo de reabilitação muscular após 

cirurgias ortopédicas e afirmou que altas cargas mecânicas devem ser 

evitadas, ao contrário das estimulações elétricas, que podem ser aplicadas a 

fim de auxiliar a recuperação do músculo após o período de imobilização. 
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Kannus et al. (1998) estudaram os efeitos da imobilização e de 

três tipos de remobilização (mobilização livre na gaiola e corridas em esteira de 

baixa e alta intensidade). Por meio de análises morfológicas e histoquímicas 

observaram que a imobilização induziu o acúmulo de tecido conectivo, redução 

do tamanho das fibras, perda de capilares e acúmulo de fibras com alterações 

patológicas. Porém, estas alterações foram, em grande parte, reversíveis 

quando a remobilização foi intensificada por treinamento físico, sendo que a 

atividade física de alta intensidade pareceu ser mais benéfica do que a de 

baixa intensidade. 

É evidente que a reabilitação dos tecidos músculo-esqueléticos 

requer muito mais tempo do que o necessário para causar atrofia por 

imobilização (KANNUS et al., 1992b). Os músculos que consistem 

predominantemente de fibras de contração lenta (como o sóleo) parecem 

recuperar mais rapidamente que aqueles de contração rápida (como 

gastrocnêmio e tibial anterior), principalmente pela melhor circulação e 

renovação protéica (APPELL, 1990; BOOTH, 1978; BOOTH; SEIDER, 1979; 

DESPLANCES et al., 1987). 

O tempo necessário para a completa recuperação, quando esta é 

possível, é algumas vezes subestimado e dependente da duração da 

imobilização, idade dos sujeitos, composição de fibras do músculo afetado e 

sua condição anterior à imobilização. Neste contexto, quando indicado, um 

programa de treinamento prévio à imobilização pode preservar o músculo de 

atrofia severa (APPELL, 1990). 

Pela escassez dos dados existentes, há necessidade de se 

pesquisar mais a respeito da remobilização na restauração das propriedades 

morfológicas e funcionais decorrentes da imobilização, bem como sua 

prevenção (KANNUS et al., 1992a). 

É importante ressaltar que a notável adaptabilidade do músculo 

esquelético é fundamental nos processos de reabilitação (MICHAEL, 2000). 
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1.3 Treinamento físico 

 

A atividade física é essencial para o funcionamento saudável do 

corpo humano. Todos os sistemas do organismo respondem favoravelmente ao 

exercício físico regular de moderada intensidade e, inversamente, com 

deteriorização e disfunção em resposta à inatividade (TOPP et al., 2002).  

As respostas musculares à atividade física regular podem ser 

examinadas em humanos ou animais experimentais. As adaptações no sistema 

músculo-esquelético ao aumento da atividade contrátil dependem do modelo 

que está sendo estudado, tanto nos humanos quanto em outros animais 

(BOOTH; THOMASON, 1991).  

Minamoto e Salvini (2001) realizaram uma revisão bibliográfica na 

qual enfatizaram a importância da atividade física como estímulo mecânico 

regulador da ação secretora hormonal dos fatores de crescimento, produzidos 

pelo músculo e considerados �anabolizantes fisiológicos�. 

Muitos autores têm focalizado suas pesquisas no 

desenvolvimento de protocolos de atividade física a serem introduzidos depois 

do período de inatividade, porém, tem havido pouca ênfase na examinação do 

potencial de melhora da reserva funcional do indivíduo que se exercita antes do 

destreinamento (TOPP et al., 2002).  

Pela escassez de informações quantitativas detalhadas a respeito 

da extensão em que as propriedades morfológicas e funcionais dos tecidos 

músculo-esqueléticos podem ter sua perda prevenida durante a imobilização, a 

hipótese de que um músculo que tenha sido treinado antes da imobilização 

possa suportar melhor a atrofia não é bem documentada na literatura científica 

(KANNUS et al., 1992b).  

Appell (1986) estudou os efeitos do treinamento físico pré e pós-

imobilização nas alterações morfológicas do músculo esquelético. 

Primeiramente, submeteu ratos à imobilização gessada por diferentes períodos 

de tempo e examinou a atrofia do tibial anterior pela mensuração das secções 

transversas das fibras. Em uma segunda série de experimentos, os ratos foram 
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treinados em esteira antes a após a imobilização. As análises mostraram que, 

nos músculos treinados antes da imobilização, a atrofia foi quase inexistente, o 

que sugeriu que o programa de treinamento pré-imobilização provavelmente 

previne a atrofia muscular severa. 

Segundo Appell (1990), um programa de treinamento pré-

imobilização pode reduzir o grau de atrofia nos casos em que pode ser 

realizado antes de um esperado período de imobilização, como nas 

reconstruções ligamentares decorrente de trauma antigo, osteotomias 

corretivas, dentre outros procedimentos. 

Karpakka et al. (1990) estudaram os efeitos de um programa de 

treinamento pré-imobilização (3 semanas de natação) e da imobilização após 

períodos de 0, 7 e 21 dias, na síntese de colágeno em músculos de rato. Para 

tanto, mensuraram, no sóleo e tibial anterior, enzimas da biossíntese de 

colágeno. Os resultados sugeriram que o treinamento pré-imobilização poderia 

estar diminuindo as alterações teciduais decorrentes do desuso durante a 

primeira semana de imobilização. Além disso, observaram que a natação pode 

ser um regulador positivo na biossíntese do colágeno.  

Topp et al. (2002) realizaram uma revisão bibliográfica na qual 

enfatizaram que o aumento da atividade física antes de períodos de 

inatividade, como a internação em uma unidade de terapia intensiva (UTI) ou 

imobilização, estimula ganhos na capacidade funcional do sistema músculo-

esquelético e cardiovascular. Este fator proporciona melhor resposta do 

organismo frente à hipoatividade, partindo do fato que a melhora da reserva 

funcional pode atenuar a diminuição das funções, permitindo a manutenção ou 

retorno mais rápido a sua independência funcional, com redução da duração da 

reabilitação após a estada na UTI. 

A prevenção da atrofia decorrente da imobilização pode ser muito 

importante se feita apropriadamente. Desta forma, é necessária a realização de 

mais pesquisas experimentais e clínicas, incluindo todas as modernas técnicas 

de análise morfológica, funcional, biomecânica e bioquímica (KANNUS et al., 

1992b).  
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1.3.1 Exercício aquático (treinamento e reabilitação) 

 

Atividade física regular de baixa tensão e alta repetição, como 

caminhadas e natação por um tempo de 30 a 60 minutos, melhora a 

capacidade das células musculares sustentarem esforços. Este tipo de 

treinamento aumenta a quantidade de mitocôndrias, conteúdo de glicogênio e 

proporção de células musculares identificadas como tendo alta capacidade 

oxidativa (BUCKWALTER; GRODZINSKI, 1999).  

Embora seja evidente que a reabilitação aquática tenha realizado 

grandes avanços e progressos desde o começo do século XX, ainda há um 

grande espaço para o maior aperfeiçoamento e intensificação dessa prática 

terapêutica. Isso somente pode ser realizado pelos esforços continuados dos 

profissionais de saúde que acreditam nos benefícios positivos da incorporação 

da reabilitação aquática nos programas de tratamento terapêutico (IRION, 

2000). 

Os efeitos terapêuticos e fisiológicos da água são amplos. Todos 

os líquidos compartilham uma propriedade chamada viscosidade, que se refere 

à magnitude do atrito interno do líquido. A viscosidade, com todas as suas 

propriedades físicas agregadas, é a qualidade que torna a água um meio útil 

para o treino de fortalecimento, posto que sua resistência aumenta a medida 

que a força é exercida, embora essa resistência caia a zero instantaneamente 

com a cessação da força (BECKER, 2000). 

O treinamento aquático tornou-se um componente regular de 

muitas sessões práticas de equipes atléticas e muitas delas exercitam-se 

rotineiramente na piscina enquanto se recuperam de uma lesão. Esse 

treinamento, bem como as classes regulares de condicionamento físico 

aquático fornecidas por muitas organizações, aumentaram o interesse pela 

fisioterapia aquática para reabilitação e treinamento de extremidades. Várias 

pessoas podem beneficiar-se da fisioterapia aquática no tratamento das lesões 

de extremidades. Qualquer indivíduo com limitação ou restrição de sustentação 
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de peso pode usá-la progressivamente para avançar neste sentido (THEIN; 

MCNAMARA, 2000). 

Atualmente, muitas organizações atléticas reconhecem os 

benefícios da programação aquática. As últimas tendências mostraram a 

inclusão de instalações aquáticas nos centros de treinamento das equipes 

profissionais e nos estádios. Contudo, poucos usam como mais do que um 

centro temporário de reabilitação. Considerando a escassez de literatura a 

respeito do treinamento ou reabilitação, essa subutilização pode ser 

simplesmente o resultado de uma falta de conhecimento (TIERNEY, 2000). 

Os experimentos com ratos, preás, cães, coelhos e outros 

mamíferos procuram simular condições de estresse físico observadas em 

humanos, visando o melhor acompanhamento das alterações sistêmicas 

decorrentes do exercício. Dentro dos �ergômetros� mais utilizados para animais 

estão a esteira rolante e a natação. Os ratos são os animais mais usados, pois 

além de pequenos e de fácil manipulação, apresentam boa resposta ao 

exercício. A natação é uma habilidade inata a esta espécie animal e os estudos 

realizados utilizando esse modelo revelam a ocorrência de adaptações ao 

treinamento físico semelhantes às observadas em humanos (GOBATTO et al., 

2001).  

Larsen, Forwood e Parker (1987) estudaram a influência da 

imobilização (4 semanas) e da reabilitação com natação na resistência elástica 

e força do ligamento cruzado anterior de ratos. Utilizaram um protocolo de 

natação de 6 semanas, sendo as duas primeiras de adaptação. A duração de 

cada sessão foi de 60 minutos e o esforço foi progressivamente aumentado de 

uma sobrecarga de 1% do peso corporal na terceira semana, para 3% nas 

semanas finais. Este estudo indicou que o programa de natação proposto foi 

significativamente eficiente na melhora do déficit de força e resistência elástica 

dos ligamentos previamente imobilizados. 

Diversos estudos relatam variados efeitos positivos do 

treinamento físico de natação (protocolos de resistência) no músculo 

esquelético de ratos, como hipertrofia (SAMPAIO BARROS et al, 1995), 

melhora na mobilização de substratos energéticos (GOBATTO et al., 1991, 

2001), aumento da concentração de glicogênio (PERES; LUCIANO, 1995), 

dentre outros. 
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Medeiros et al. (2000) utilizaram um protocolo considerado de 

baixa intensidade e longa duração, no qual treinaram ratos Wistar durante 8 

semanas, 60 minutos diários, 5 vezes por semana, com aumento gradual da 

sobrecarga de trabalho até 5% da massa corporal. Observaram bradicardia de 

repouso significante a partir da sexta semana, o que é considerado um 

eficiente marcador do efeito do treinamento físico aeróbio, além de aumento do 

metabolismo oxidativo muscular, o que pôde ser observado pelo incremento 

em 52% da atividade da enzima citrato sintase. Concluíram que este protocolo 

foi suficiente para promover tanto adaptações centrais (cardiovasculares), 

quanto periféricas (músculo-esqueléticas). 

Luciano et al. (2002) realizaram um estudo no qual utilizaram um 

protocolo de exercícios considerado crônico, no qual os animais nadaram 

durante 6 semanas, 60 minutos diários, com carga de 5% do peso corporal. 

Dentre as observações, verificaram que o músculo esquelético responde ao 

exercício crônico com uma série de adaptações estruturais e funcionais. 

 

1.4 Estudo biomecânico 

 

A Biomecânica é a mecânica aplicada à biologia, sendo que, para 

um organismo vivo, é a ciência que ajuda a entender suas funções normais, 

prever mudanças e propor métodos de intervenção (FUNG, 1993). Pode ser 

definida como o estudo da estrutura e função dos sistemas biológicos, por meio 

da utilização dos métodos da mecânica. Partindo desta definição, nota-se que 

para haver o desenvolvimento de um estudo biomecânico, necessita-se da 

contribuição de áreas subsidiárias, tais como a anatomia, fisiologia e mecânica 

(HALL, 1991). 

Por ser um valioso instrumento de medida no estudo e 

compreensão do complexo de forças atuantes no sistema músculo-esquelético 

e suas conseqüências, atua como elo fundamental entre as ciências exatas e 

biológicas, possibilitando uma oportunidade para estudos multidisciplinares e 

interação entre profissionais de diferentes formações (PESSAN, 1996). 
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Os materiais biológicos e os usados na Engenharia são 

diferentes, porém algumas técnicas de análise utilizadas na Engenharia podem 

ser adaptadas aos estudos dos biomateriais (FRATESCHI, 2002). 

Segundo Amadio (1996 apud BARBOSA, 20041), há dois campos 

de estudo distintos na Biomecânica: o estudo das forças internas (biomecânica 

interna) e das forças externas (biomecânica externa). A primeira se encarrega 

da determinação das forças internas e seus resultados, enquanto a segunda 

representa os parâmetros de determinação quantitativa ou qualitativa 

referentes às mudanças de lugar e posição do corpo, ou seja, refere-se às 

características observáveis exteriormente na estrutura do movimento. 

O conhecimento das características de resistência de alguns 

materiais é importante na medicina ortopédica e esportiva. Materiais biológicos, 

tais como músculo, osso, tendão e cartilagem, muitas vezes, necessitam de 

otimização de suas resistências para evitarem rupturas (GOULD, 1993). 

 

1.4.1 Ensaios mecânicos 

 

A Biomecânica proporciona as bases para prever e prover os 

meios que venham beneficiar o rendimento do corpo humano, sob várias 

facetas (RAMOS, 1979).  

As propriedades dos materiais podem ser determinadas pela 

observação do comportamento de estruturas já existentes, porém a forma de 

maior confiabilidade é por meio de ensaios padronizados, que proporcionam 

resultados comparáveis e reprodutíveis. Estes experimentos são denominados 

ensaios mecânicos, a partir dos quais são calculadas as propriedades 

mecânicas dos materiais (SHIMANO; SHIMANO, 2000).  

A determinação das propriedades mecânicas é realizada por meio 

de vários ensaios, que podem ser destrutivos (quando promovem a ruptura ou 

inutilização do material) ou não-destrutivos, em caso contrário. Na primeira 
                                            

 
1 AMADIO, A. (1996). Fundamentos biomecânicos para a análise do movimento humano. São 
Paulo: Edição da Universidade de São Paulo. 
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categoria estão classificados os ensaios de tração, impacto, dobramento, 

flexão, torção, fadiga, compressão e outros. Na segunda, estão os raios X, o 

ultra-som, dentre outros (SOUZA, 1977). 

Os ensaios podem, ainda, ser classificados de acordo com a 

velocidade de aplicação da carga em estáticos (ou quase estáticos) e 

dinâmicos. Nos primeiros, a carga é aplicada em baixa velocidade, o que 

permite a observação das reações do material. Já nos dinâmicos, a velocidade 

na qual a carga é aplicada é alta (ROCHA, 1998). 

A escolha do ensaio mecânico mais interessante ou adequado 

depende da finalidade do material, tipos de esforços que irá ser submetido e 

propriedades mecânicas que se deseja medir. O ensaio de tração consiste em 

submeter o material a um esforço que tende a esticá-lo ou alongá-lo. Os 

esforços ou cargas são medidos na própria máquina de ensaio e o corpo de 

prova é levado até sua ruptura (SOUZA, 1977). 

Após a realização do ensaio mecânico, pode-se traçar um gráfico 

carga versus alongamento a fim de avaliar o comportamento mecânico do 

material (SOUZA, 1977). As variáveis calculadas a partir das curvas dos 

ensaios são importantes, pois ajudam a caracterizar o elemento biológico, o 

que tem grande importância na absorção, transmissão e resistência a esforços 

físicos (SEDLIN; HIRSCH, 1996). Entretanto, estudos sobre as propriedades 

mecânicas do tecido muscular esquelético, por meio de ensaios de tração, são 

escassos. 

Järvinen (1977) utilizou o ensaio mecânico de tração longitudinal 

para estudar os efeitos da ausência de carga mecânica pela imobilização 

gessada em ratos. Posteriormente, Järvinen, Einola e Virtanen (1992) usaram o 

mesmo ensaio para analisar os efeitos da posição de imobilização nas 

propriedades elásticas do gastrocnêmio de ratos. 

Carvalho, Shimano e Volpon (2002) pesquisaram os efeitos da 

imobilização, remobilização livre e remobilização com treinamento por natação 

nas propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio de ratas. Observaram 

que a remobilização livre devolveu ao músculo suas propriedades mecânicas, 

porém a exercitação não produziu recuperação da resiliência (energia 

absorvida na fase elástica), apesar de ter havido aumento estatisticamente 

significativo da rigidez neste grupo, quando comparado ao imobilizado. 
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Carvalho et al. (2002), analisaram as propriedades mecânicas, 

obtidas por meio de ensaio mecânico de tração, do músculo gastrocnêmio de 

ratas imobilizadas e reabilitadas com estimulação elétrica neuromuscular. 

Observaram que o tratamento favoreceu o aumento nos valores das 

propriedades mecânicas da fibra muscular. 

Lara (2003) investigou os efeitos da natação após a retirada da 

carga dos membros pélvicos de ratas por suspensão. Estudando os gráficos 

carga versus alongamento de cada ensaio mecânico de tração, calculou as 

principais propriedades (rigidez, carga e alongamento no limite máximo e de 

proporcionalidade) e verificou que o exercício foi capaz de reverter as 

alterações causadas pela hipoatividade. 

Considerando a escassez de pesquisas referentes ao estudo das 

propriedades mecânicas de músculos por meio de ensaios mecânicos, este 

trabalho propôs investigar se o músculo gastrocnêmio de ratas treinadas 

previamente à imobilização gessada, quando comparadas a sedentárias, teria 

menor perda das propriedades mecânicas após este período, bem como 

melhor recuperação com um mesmo protocolo de reabilitação. 
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2 OBJETIVOS 

 

Por meio da análise de propriedades mecânicas do músculo 

gastrocnêmio de ratas, este trabalho teve como objetivos: 

- Analisar os efeitos da natação e do sedentarismo; 

- Comparar as respostas à imobilização gessada de ratas treinadas 

com sedentárias; 

- Comparar as respostas à reabilitação aquática pós-imobilização de 

ratas treinadas com sedentárias. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizadas 70 ratas fêmeas da raça Rattus norvegicus 

albinus, variedade Wistar, com massa corporal variando entre 235 e 285 

gramas (média de 260,52 ± 16,26 gramas), fornecidas pelo Biotério Central da 

Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Os 

animais foram mantidos, a temperatura ambiente, em gaiolas alojadas no 

Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

USP, recebendo água e alimentação padrão à vontade. 

No início do experimento, os animais foram pesados e 

identificados com marcas produzidas em suas orelhas. Seguindo as normas e 

princípios éticos na experimentação animal, este estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto � 

USP, segundo protocolo N° 04.1.374.53.4 (Anexo). 

 

3.2 Grupos experimentais 

 

Foram estudados 7 grupos experimentais, nos quais os animais 

foram distribuídos aleatoriamente da seguinte forma:  

GRUPO 1: CONTROLE (C) - composto por 10 animais mantidos 

em condições normais de laboratório. 
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GRUPO 2: TREINADO (T) - composto por 10 animais exercitados 

com natação. 

GRUPO 3: SEDENTÁRIO (S) - composto por 8 animais alojados 

em gaiolas �reduzidas�, nas quais a mobilidade esteve limitada. Este grupo 

apresentou uma quantidade menor de animais, pois uma rata morreu de causa 

desconhecida alguns dias após a chegada no laboratório e o outra foi excluída 

em decorrência de problemas durante a realização do ensaio mecânico. 

GRUPO 4: TREINADO-IMOBILIZADO (TI) - composto por 10 

animais treinados com natação e submetidos à imobilização gessada. 

GRUPO 5: SEDENTÁRIO-IMOBILIZADO (SI) - composto por 9 

animais alojados em gaiolas �reduzidas� e submetidos à imobilização gessada. 

Este grupo apresentou um número menor de animais, pois uma rata foi 

excluída em decorrência de problemas durante a realização do ensaio 

mecânico. 

GRUPO 6: TREINADO-IMOBILIZADO-REABILITADO (TIR) - 

composto por 10 animais exercitados conforme o GRUPO 2, imobilizados e 

reabilitados com natação. 

GRUPO 7: SEDENTÁRIO-IMOBILIZADO-REABILITADO (SIR) - 

composto por 10 animais alojados em gaiolas �reduzidas�, imobilizados e 

reabilitados com natação. 

 

3.3 Caracterização dos grupos 

 

3.3.1 Grupo 1 (Controle) 

 

O grupo Controle (C) foi constituído de ratas alojadas por 6 

semanas, em número máximo de três, em gaiolas �padrão� (área total da base 

igual a 1162,5 cm²), com livre acesso à água e alimentação. 
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3.3.2 Grupo 2 (Treinado) 

 

Os animais do grupo Treinado (T) foram submetidos a um 

protocolo de treinamento físico de natação durante 6 semanas consecutivas, 

conforme descrito nas páginas 40 a 44.  

 

3.3.3 Grupo 3 (Sedentário) 

 

Os animais do grupo Sedentário (S) foram colocados 

individualmente em gaiolas �reduzidas� (área total da base igual a 270 cm²), 

confeccionadas pela Oficina de Precisão da Prefeitura do Campus da USP de 

Ribeirão Preto, onde permaneceram por 6 semanas recebendo água e 

alimentação à vontade. A figura 1 apresenta a grade superior, divisória de 

contenção e caixa plástica da gaiola �reduzida�. Na figura 2 está ilustrada a 

comparação visual entre a gaiola �reduzida� e a gaiola �padrão�, com vista 

superior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Componentes da gaiola �reduzida�: (A) grade superior; (B) divisória de 

contenção; (C) gaiola plástica.  
 

 

(A) 

 

 

(B) 
 

 

(C) 
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Figura 2. Da esquerda para a direita: gaiola �reduzida� e a gaiola �padrão�.  

 

3.3.4 Grupo 4 (Treinado-Imobilizado) 

 

Os animais do grupo Treinado-Imobilizado (TI) foram submetidos 

ao mesmo protocolo de treinamento físico de natação que o grupo 2 (T) e, 

posteriormente, imobilizados com aparelho gessado durante 1 semana. 

 

3.3.5 Grupo 5 (Sedentário-Imobilizado) 

 

Os animais do grupo Sedentário-Imobilizado (SI) foram colocados 

durante 6 semanas em gaiolas �reduzidas� (conforme protocolo do grupo 3 - S) 

e submetidos à imobilização gessada durante 1 semana. 

 

3.3.6 Grupo 6 (Treinado-Imobilizado-Reabilitado) 

 

Os animais do grupo Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) 

foram submetidos ao protocolo de treinamento físico de 6 semanas, 
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imobilizados por 1 semana (conforme protocolo do grupo 4 � TI) e reabilitados 

com natação nas 2 semanas seguintes. 

 

3.3.7 Grupo 7 (Sedentário-Imobilizado-Reabilitado) 

 

Os animais do grupo Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR) 

foram colocados em gaiolas �reduzidas� por 6 semanas, imobilizados na 

semana seguinte (conforme protocolo do grupo 5 � SI) e reabilitados com 

natação por 2 semanas. 

 

3.4 Treinamento físico 

 

O treinamento físico de natação foi realizado em um reservatório 

de água circular, fabricado em plástico, capaz de armazenar 500 litros e com 

profundidade de 60 cm. Um aquecedor manteve a temperatura da água em 32° 

C. Estes materiais também foram utilizados nos trabalhos de Carvalho, 

Shimano e Volpon (2002); Frateschi (2002) e Lara (2003). 

A figura 3 apresenta o reservatório de água utilizado para a 

realização do treinamento físico de natação das ratas. A figura 4 mostra o 

aquecedor e a figura 5 o termômetro utilizado na verificação da temperatura da 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Reservatório de água para a natação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. Aquecedor de água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Termômetro.  
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Os animais foram exercitados no período da manhã, 5 dias por 

semana, durante 6 semanas consecutivas, totalizando 30 sessões de natação. 

Entre uma semana e outra foram estabelecidos 2 dias de descanso para 

recuperação muscular. 

A primeira semana de atividade física consistiu em um trabalho de 

adaptação, em que foram aplicadas cinco sessões de 10, 20, 30, 40 e 50 

minutos, sendo uma em cada dia (LINARDI, 1992).  

Após esse período, foi iniciado o treinamento de adaptação 

progressiva ao esforço, no qual foram utilizados pesos de chumbo previamente 

calibrados, colocados em uma cinta elástica fixada ao tórax do animal, de 

modo a não prejudicar sua movimentação (CARVALHO; SHIMANO; VOLPON, 

2002; FRATESCHI, 2002), como mostram as figuras 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 6. Cinta elástica com pesos de chumbo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Posicionamento da cinta elástica com pesos de chumbo fixada ao tórax da rata 
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A carga foi aumentada de 5% a 8% do peso corporal da rata, 

sendo que, nas últimas sessões, a natação foi realizada durante 60 minutos, 

com sobrecarga de trabalho igual a 8% do peso corporal. A figura 8 mostra os 

animais durante a natação e a figura 9 apresenta o quadro com o protocolo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8. Exercício de natação. 
 

 

 

Semana de treinamento Duração das sessões em minutos 
1º 10; 20; 30; 40; 50 

2º 50; 50; 60; 60; 60 

3º 60; 60; 60; 60; 60 (com sobrecarga de 5%) 

4º 60; 60; 60; 60; 60 (com sobrecarga de 5%) 

5º 60; 60; 60; 60; 60 (com sobrecarga de 8%) 

6º 60; 60; 60; 60; 60 (com sobrecarga de 8%) 
 

Figura 9. Quadro apresentando o protocolo de natação. 
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Os animais foram observados durante todo tempo de cada sessão 

para que não apoiassem na borda do tanque nem flutuassem, deixando de se 

movimentar. 

Após o término das sessões de natação, os animais foram 

retirados da piscina com o auxílio de uma peneira (figura 10) e secos com um 

jato de ar quente proveniente de um secador (figura 11). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Rata sendo retirada do reservatório de água. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Ratas sendo secas com um secador, após o término da sessão de natação. 
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3.5 Técnica de imobilização 

 

Para a confecção do aparelho gessado, os animais foram 

anestesiados com uma associação de Cloridrato de Ketamina e Xilazina, na 

dose de 0,6 ml para cada 100 gramas de peso do animal. Após este 

procedimento, o membro pélvico direito foi imobilizado, incluindo pelve, quadril, 

joelho e tornozelo.  

Para tanto, o membro foi envolvido por uma malha tubular e 

ataduras de algodão, a fim de prevenir a formação de úlceras de pressão. Por 

fim, foi utilizada atadura gessada de secagem rápida, com o cuidado de não 

provocar isquemia no membro (ANSVED, 1995). A figura 12 mostra o modelo 

de imobilização adotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Animal com membro posterior direito imobilizado com aparelho gessado. 
 

 

Após a imobilização, os animais foram separados em número 

máximo de três, em gaiolas �padrão� de polietileno, com livre acesso à água e 

alimentação. A imobilização foi mantida durante uma semana, após a qual o 

aparelho gessado foi retirado com auxílio de uma serra elétrica manual. 
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Neste estudo, o aparelho gessado foi confeccionado baseando-se 

no modelo proposto por Booth e Kelso (1973), adaptado para somente um 

membro. Este mesmo modelo foi utilizado em outros trabalhos, como nos de 

Carvalho (2004); Carvalho, Shimano e Volpon (2002); Frateschi (2002), e 

Oliveira (2004).  

 

3.6 Reabilitação aquática 

 

Passadas 48 horas da retirada do aparelho gessado, os animais 

dos grupos 6 e 7 foram submetidos a um protocolo de 2 semanas de 

reabilitação aquática, por meio de natação.  

Para tanto, foi utilizado o mesmo reservatório de água 

anteriormente citado, com temperatura do líquido igual a 32 °C. 

Os animais foram exercitados no período da manhã, 5 dias na 

semana, em um total de 10 sessões. Foram estabelecidos 2 dias de descanso 

entre as semanas para recuperação muscular. A figura 13 mostra o quadro que 

apresenta o protocolo de reabilitação proposto.  

 

 

Semana de treinamento Duração das sessões em minutos 
1º 10; 20; 30; 40; 50 

2º 50; 50; 60; 60; 60 
 

Figura 13. Quadro apresentando o protocolo de reabilitação aquática (natação). 
 

 

No final de cada sessão, os animais foram secos com um jato de 

ar quente e recolocados em suas gaiolas. 
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3.7 Coleta do material 

 

Após o término dos protocolos experimentais, os animais foram 

submetidos à eutanásia por administração intraperitonial de dose excessiva do 

anestésico Tiopental Sódico, para que seus gastrocnêmios fossem dissecados 

e submetidos ao ensaio mecânico de tração. 

O músculo gastrocnêmio do membro pélvico direito de cada 

animal foi retirado, por meio da remoção da pele e de algumas partes moles, 

seguida da desarticulação da tíbia e quadril. Foi tomada a precaução de manter 

a integridade do músculo, preservando sua origem no terço distal do fêmur e 

inserção no calcâneo (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14. Músculo gastrocnêmio dissecado, com origem e inserção preservadas. 
 

 

Após a dissecação, as peças foram colocadas em solução de 

Ringer lactato, em temperatura ambiente, até o momento da realização do 

ensaio. 
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3.8 Ensaio mecânico de tração 

 

Para a realização dos ensaios mecânicos, foi utilizada uma 

máquina universal de ensaios (marca EMIC®, modelo DL10000), cedida pelo 

Prof. Dr. José Batista Volpon, responsável pelo Laboratório de Bioengenharia 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto � USP.  

Há uma interface direta da máquina a um microcomputador, com 

o software Tesc®, responsável pelo comando do equipamento e plotagem do 

gráfico carga versus alongamento de cada ensaio (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Máquina universal de ensaios - EMIC® , acoplada a um microcomputador. 

 

 

A máquina foi equipada com uma célula de carga com capacidade 

de 50 Kgf e, para fixação da peça na máquina, foi confeccionado, na Oficina de 

Precisão da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto - USP, um acessório que 

evitou o escorregamento durante a realização do ensaio.  

Este acessório foi composto por 3 partes: superior, fixada à célula 

de carga; intermediária, importante para posicionar o fêmur e fixá-lo na parte 

superior do acessório; inferior, fixa à base da máquina e importante para fixar a 

pata do animal (figura 16). A figura 17 apresenta, os detalhes do 
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posicionamento do acessório na máquina e a figura 18 apresenta o músculo 

gastrocnêmio acoplado ao acessório e posicionado para ensaio mecânico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Partes superior (A), intermediária (B) e inferior (C) do acessório de fixação do 

músculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17. Posicionamento do acessório de fixação do músculo na máquina EMIC®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Detalhes do posicionamento do músculo gastrocnêmio e do acessório de 
fixação. 

     (A)                   (B)                  (C) 
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No momento do ensaio, o músculo gastrocnêmio do membro 

pélvico direito foi acoplado à máquina e, conforme metodologia estabelecida 

pelo laboratório, foi aplicada uma pré-carga de 200 gramas durante o tempo de 

acomodação de 30 segundos, com o intuito de provocar acomodação do 

sistema. 

Após a pré-carga, o ensaio prosseguiu por, em média, 8 minutos, 

com velocidade pré-estabelecida para o ensaio de 10 mm/minuto. A carga 

aplicada foi registrada pelo software em intervalos regulares de alongamento 

até o momento de ruptura do músculo. 

A partir dos gráficos carga versus alongamento de cada ensaio, 

foram obtidas e analisadas as seguintes propriedades mecânicas: carga no 

limite de proporcionalidade, carga no limite máximo e rigidez. 

Da mesma forma que no trabalho de CARVALHO (2001), os 

músculos foram submetidos ao ensaio em um período máximo de 1 hora e 30 

minutos após a coleta, sendo que, durante este tempo, foram mantidos imersos 

em solução de Ringer lactato, a temperatura ambiente. 

 

3.8.1  Propriedades mecânicas 

 

Os dados referentes à curva de cada ensaio foram transcritos 

para o programa Microsoft Excel 2000®, no qual foram construídos os gráficos 

carga versus alongamento, a partir dos quais foi possível determinar as 

propriedades mecânicas: carga no limite de proporcionalidade (CLP), carga no 

limite máximo (CLM) e rigidez (R).  

A figura 19 apresenta um gráfico esquemático carga versus 

alongamento, que é traçado por meio de leituras sucessivas de alongamentos 

e cargas crescentes. No eixo das abscissas estão presentes os valores dos 

alongamentos e, no eixo das ordenadas, os valores das cargas. A parte da 

curva entre os pontos A e B, representada como um segmento de reta, 

corresponde a fase elástica, na qual a carga apresenta uma relação linear ao 

alongamento e, se retirada a carga, o material retorna a sua forma original. A 

partir de B o alongamento e a carga não são mais proporcionais, determinando 
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o final da fase elástica e início da fase plástica (parte da curva entre os pontos 

B e D). O ponto B é o limite de proporcionalidade, C é o limite máximo de 

resistência do material e D representa o limite de ruptura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Gráfico esquemático carga versus alongamento. A � B: fase elástica; B - D: 
fase plástica; B: limite de proporcionalidade; C: limite de resistência; D: limite de 

ruptura; CLP: carga no limite de proporcionalidade; CLM: carga no limite 
máximo.  
 

 

3.8.1.1 Carga no limite de proporcionalidade (CLP) 

 

É dada pelo registro da carga até o ponto B, que marca o fim da 

fase elástica e início da fase plástica. É medida em Newtons (N) (figura 19). 

 

3.8.1.2 Carga no limite máximo (CLM) 

 

É calculada no registro máximo de carga imposta (limite de 

resistência), registrado no ponto C. É medida em Newtons (N) (figura 19). 

 

Alongamento 

Carga 

CLM 

CLP 
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3.8.1.3 Rigidez (R) 

 

A rigidez é uma propriedade obtida na fase elástica do material, 

determinada pela tangente do ângulo  (figura 19). É medida em Newtons por 

metro (N/m) e representada pela seguinte equação: 

 

 

 

3.9 Análise estatística 

 

A análise estatística foi feita por meio do programa �Instat v. 

3.00� da Graphpad Software. Foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov 

Smirnov e a distribuição foi considerada normal para todos os grupos. Desta 

forma, para análise simultânea dos grupos, foi utilizado o teste ANOVA e, para 

comparação entre os grupos, o teste de Tukey-Kramer, ambos com níveis de 

significância estabelecidos em 5% (p<0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Gráficos (Carga versus Alongamento) 

 

A figura 20 apresenta os gráficos carga versus alongamento dos 

músculos gastrocnêmios das ratas do GRUPO 1 � Controle (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 1 � Controle (C). 
 

 

A figura 21 mostra os gráficos carga versus alongamento dos 

músculos das ratas do GRUPO 2 � Treinado (T). 
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Figura 21. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 2 � Treinado (T). 
 

 

Os gráficos carga versus alongamento dos músculos das ratas do 

GRUPO 3 - Sedentário (S) estão apresentados na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 22. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 3 � Sedentário (S). 
 

 

Os gráficos carga versus alongamento dos animais do GRUPO 4 - 

Treinado-Imobilizado (TI) estão apresentados na figura 23. 
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Figura 23. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 4 � Treinado-Imobilizado (TI). 
 

 

Os gráficos carga versus alongamento dos animais do GRUPO 5 - 

Sedentário-Imobilizado (SI) estão apresentados na figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 5 � Sedentário-Imobilizado (SI). 
 

 

Os gráficos carga versus alongamento dos animais do GRUPO 6 - 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) estão apresentados na figura 25. 
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Figura 25. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 6 � Treinado-Imobilizado-
Reabilitado (TIR). 

 

 

A figura 26 apresenta os gráficos carga versus alongamento dos 

animais do GRUPO 7 - Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Gráfico carga versus alongamento do GRUPO 7 � Sedentário-Imobilizado-
Reabilitado (SIR). 
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As tabelas com os valores das propriedades mecânicas de carga 

no limite de proporcionalidade (CLP), carga no limite máximo (CLM) e rigidez 

(R), dos gastrocnêmios de cada animal dos 7 grupos experimentais estão 

apresentadas no Apêndice. 

 

4.2 Propriedades mecânicas 

 

4.2.1  Carga no limite de proporcionalidade (CLP) 

 

Os valores médios da carga no limite de proporcionalidade (CLP) 

dos grupos experimentais estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 � CLP: médias e desvios padrão de todos os grupos experimentais. 

Carga no Limite de Proporcionalidade (N) 

GRUPO  Média  Desvio padrão 

Controle 36,94 2,61 

Treinado 40,59 4,11 

Sedentário 32,48 3,29 

Treinado-Imobilizado 28,84 2,60 

Sedentário-Imobilizado 26,36 2,98 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado 35,89 2,51 

Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 30,43 2,37 

 

 

Os dados de carga no limite de proporcionalidade foram 

submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov Smirnov e apresentaram 

distribuição normal, sendo, assim, submetidos à análise estatística paramétrica. 

A análise simultânea dos grupos experimentais pelo teste ANOVA 

mostrou haver diferença extremamente significativa (p<0,0001). 
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A figura 27 apresenta o gráfico Box-plot da CLP de todos os 

grupos experimentais, ilustrando o comportamento de cada grupo por meio da 

média, desvio padrão, limites máximo e mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 27. Gráfico ilustrando média, desvio padrão, limites máximo e mínimo da CLP de 
todos os grupos experimentais: Controle (C), Treinado (T), Sedentário (S), 

Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-
Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 

 

4.2.1.1 Efeitos do treinamento físico e do sedentarismo (CLP) 

 

A figura 28 apresenta os valores médios de carga no limite de 

proporcionalidade dos grupos Controle (C), Treinado (T) e Sedentário (S). 
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Figura 28. Gráfico apresentando a carga no limite de proporcionalidade dos grupos 

Controle (C), Treinado (T) e Sedentário (S). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: C e S (p<0,05); e entre T e S (p<0,001). Não foi observada 

diferença estatística significativa entre o grupo C e o T, apesar de o valor médio 

do grupo T apresentar-se maior. 

 

4.2.1.2 Efeitos do treinamento físico na imobilização e reabilitação (CLP) 

 

Na figura 29 estão apresentados os valores médios de carga no 

limite de proporcionalidade dos grupos Controle (C), Treinado (T), Treinado-

Imobilizado (TI) e Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR). 
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Figura 29. Gráfico apresentando a carga no limite de proporcionalidade dos grupos 
Controle (C), Treinado (T), Treinado-Imobilizado (TI) e Treinado-Imobilizado-

Reabilitado (TIR). 
 

 

Com o teste de Tukey-Kramer foi possível observar diferença 

significativa entre os grupos: C e TI (p<0,001); T e TI (p<0,001); TI e TIR 

(p<0,001) e entre T e TIR (p<0,05). Não houve diferença estatística significativa 

entre o grupo C e o TIR. 

 

4.2.1.3 Efeitos do sedentarismo na imobilização e reabilitação (CLP) 

 

A figura 30 apresenta os valores médios de carga no limite de 

proporcionalidade dos grupos Controle (C), Sedentário (S), Sedentário-

Imobilizado (SI) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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Figura 30. Gráfico apresentando a carga no limite de proporcionalidade dos grupos 
Controle (C), Sedentário (S), Sedentário-Imobilizado (SI) e Sedentário-

Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: C e SI (p<0,001); S e SI (p<0,01) e entre C e SIR (p<0,001). 

Não houve diferença estatística significativa entre o grupo S e o SIR e entre o 

SI e o SIR, apesar de nesta última comparação observarmos tendência de SIR 

apresentar valor maior que SI.  

 

4.2.1.4 Comparação entre os efeitos do treinamento físico e do 

sedentarismo na imobilização e reabilitação (CLP) 

 

Na figura 31 estão apresentados os valores médios de carga no 

limite de proporcionalidade dos grupos Controle (C), Treinado-Imobilizado (TI), 

Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) e 

Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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Figura 31. Gráfico apresentando a carga no limite de proporcionalidade dos grupos 
Controle (C), Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-

Imobilizado-Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos TIR e SIR (p<0,01). Não houve diferença estatística entre TI e 

SI. 

 

4.2.2 Carga no limite máximo (CLM) 

 

Os valores médios da carga no limite máximo (CLM) dos grupos 

experimentais estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 � CLM: médias e desvios padrão de todos os grupos experimentais. 

Carga no Limite Máximo (N) 

GRUPO  Média  Desvio 
padrão 

Controle 44,96 1,95 

Treinado 50,09 3,60 

Sedentário 43,49 2,66 

Treinado-Imobilizado 37,60 3,29 
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Carga no Limite Máximo (N) 

GRUPO  GRUPO  GRUPO  

Sedentário-Imobilizado 33,23 3,39 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado 42,37 2,24 

Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 38,79 1,99 

 

 

Os dados de carga no limite máximo foram submetidos ao teste 

de normalidade Kolmogorov Smirnov e apresentaram distribuição normal, 

sendo, assim, submetidos à análise estatística paramétrica. 

A análise simultânea dos grupos pelo teste ANOVA mostrou 

diferença estatística extremamente significativa (p<0,0001).  

A figura 32 apresenta o gráfico Box-plot da CLM de todos os 

grupos experimentais, ilustrando o comportamento de cada grupo por meio da 

média, desvio padrão, limites máximo e mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Gráfico ilustrando média, desvio padrão, limites máximo e mínimo da CLM de 
todos os grupos experimentais: Controle (C), Treinado (T), Sedentário (S), 

Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-
Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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4.2.2.1 Efeitos do treinamento físico e do sedentarismo (CLM) 

 

A figura 33 apresenta os valores médios de carga no limite de 

máximo grupos Controle (C), Treinado (T) e Sedentário (S). 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Gráfico apresentando a carga no limite máximo dos grupos Controle (C), 
Treinado (T) e Sedentário (S). 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: C e T (p<0,01); e entre T e S (p<0,001). Não foi observada 

diferença estatística significativa entre o grupo C e o S. 

 

4.2.2.2 Efeitos do treinamento físico na imobilização e reabilitação (CLM) 

 

Na figura 34 estão apresentados os valores médios de carga no 

limite máximo dos grupos Controle (C), Treinado (T), Treinado-Imobilizado (TI) 

e Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR). 
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Figura 34. Gráfico apresentando a carga no limite máximo dos grupos Controle (C), 
Treinado (T), Treinado-Imobilizado (TI) e Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR). 

 

 

Com o teste de Tukey-Kramer foi possível observar diferença 

significativa entre os grupos: C e TI (p<0,001); T e TI (p<0,001); TI e TIR 

(p<0,01) e entre T e TIR (p<0,001). Não houve diferença estatística significativa 

entre o grupo C e o TIR. 

 

4.2.2.3 Efeitos do sedentarismo na imobilização e reabilitação (CLM) 

 

A figura 35 apresenta os valores médios de carga no limite 

máximo dos grupos Controle (C), Sedentário (S), Sedentário-Imobilizado (SI) e 

Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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Figura 35. Gráfico apresentando a carga no limite máximo dos grupos Controle (C), 
Sedentário (S), Sedentário-Imobilizado (SI) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 

(SIR). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: C e SI (p<0,001); S e SI (p<0,001); SI e o SIR (p<0,01); C e 

SIR (p<0,001) e entre o S e o SIR (p<0,05) 

 

4.2.2.4 Comparação entre os efeitos do treinamento físico e do 

sedentarismo na imobilização e reabilitação (CLM) 

 

Na figura 36 estão apresentados os valores médios de carga no 

limite máximo dos grupos Controle (C), Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-

Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) e Sedentário-

Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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Figura 36. Gráfico apresentando a carga no limite máximo dos grupos Controle (C), 
Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-

Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: TI e SI (p<0,05). Não houve diferença estatística entre TIR e o 

SIR, apesar de o valor médio do primeiro grupo ser maior que o do segundo. 

 

4.2.3 Rigidez (R) 

 

Os valores médios da Rigidez (R) dos grupos experimentais estão 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 � R: médias e desvios padrão de todos os grupos experimentais. 

Rigidez (x10³ N/m) 

GRUPO  Média  Desvio padrão 

Controle 4,9517 0,2546 

Treinado 5,3148 0,6524 

Sedentário 3,9300 0,6712 

Treinado-Imobilizado 4,5839 0,3692 
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Rigidez (x10³ N/m) 

GRUPO  Média  Desvio padrão 

Sedentário-Imobilizado 4,1511 0,4886 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado 5,3575 0,7188 

Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 4,6058 0,3248 

 

 

Os dados da rigidez foram submetidos ao teste de normalidade 

Kolmogorov Smirnov e apresentaram distribuição normal, sendo, assim, 

submetidos à análise estatística paramétrica. 

A análise simultânea dos grupos pelo ANOVA mostrou diferença 

estatística extremamente significativa (p<0,0001).  

A figura 37 apresenta o gráfico Box-plot da Rigidez de todos os 

grupos experimentais, ilustrando o comportamento de cada grupo por meio da 

média, desvio padrão, limites máximo e mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Gráfico ilustrando média, desvio padrão, limites máximo e mínimo da Rigidez 
de todos os grupos experimentais: Controle (C), Treinado (T), Sedentário (S), 
Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-

Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
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4.2.3.1 Efeitos do treinamento físico e do sedentarismo (Rigidez) 

 

A figura 38 apresenta os valores médios da propriedade mecânica 

de rigidez dos grupos Controle (C), Treinado (T) e Sedentário (S). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38. Gráfico apresentando a propriedade mecânica de rigidez dos grupos Controle 
(C), Treinado (T) e Sedentário (S). 

 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: C e S (p<0,01) e entre T e S (p<0,001). Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos C e T. 
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4.2.3.2 Efeitos do treinamento físico na imobilização e reabilitação 

(Rigidez) 

 

Na figura 39 estão apresentados os valores médios de rigidez dos 

grupos Controle (C), Treinado (T), Treinado-Imobilizado (TI) e Treinado-

Imobilizado-Reabilitado (TIR). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Gráfico apresentando a rigidez dos grupos Controle (C), Treinado (T), 
Treinado-Imobilizado (TI) e Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR). 
 

 

Com o teste de Tukey-Kramer foi possível observar diferença 

significativa entre os grupos: T e TI (p<0,05); TI e TIR (p<0,05). Não houve 

diferença estatística significativa entre o grupo C e o TI; entre o C e o TIR, bem 

como entre os grupos T e TIR. 
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4.2.3.3 Efeitos do sedentarismo na imobilização e reabilitação (Rigidez) 

 

A figura 40 apresenta os valores médios de rigidez dos grupos 

Controle (C), Sedentário (S), Sedentário-Imobilizado (SI) e Sedentário-

Imobilizado-Reabilitado (SIR). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Gráfico apresentando a rigidez dos grupos Controle (C), Sedentário (S), 
Sedentário-Imobilizado (SI) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 

 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

apenas entre os grupos C e SI (p<0,05). Desta forma, não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos S e SI, SI e SIR, C e 

SIR, bem como entre S e SIR. Apesar do resultado estatístico, nota-se que o 

grupo SIR assumiu valor médio de rigidez maior do que os grupos S e SI. 
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4.2.3.4 Comparação entre os efeitos do treinamento físico e do 

sedentarismo na imobilização e reabilitação (Rigidez) 

 

Na figura 41 estão apresentados os valores médios de rigidez dos 

grupos Controle (C), Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 

(SIR). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Gráfico apresentando a propriedade mecânica de rigidez dos grupos Controle 
(C), Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), Treinado-Imobilizado-

Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado (SIR). 
 

 

O teste de Tukey-Kramer mostrou haver diferença significativa 

entre os grupos: TIR e SIR (p<0,05). Não houve diferença estatística entre TI e 

SI. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O exercício físico regular causa modificações profundas no 

equilíbrio interno do organismo, levando-o a desenvolver diversos mecanismos 

adaptativos, conforme o tipo de atividade implementada (GALLANI; AZEVEDO; 

SAMPAIO BARROS, 1997). Por outro lado, a diminuição da sobrecarga 

imposta na musculatura esquelética resulta em perdas de sua capacidade 

funcional, com deteriorização das funções (TOPP et al., 2002). 

A motivação deste estudo surgiu da lacuna existente na literatura 

científica quanto à comparação entre os efeitos do treinamento físico prévio e 

os do sedentarismo no comportamento mecânico do músculo esquelético 

submetido à imobilização e posterior reabilitação.  

Alterações nas propriedades mecânicas dos tecidos biológicos, 

decorrentes de diminuição ou aumento da demanda funcional, são resultantes 

de alterações histológicas, mas é questionável se qualquer adaptação 

histológica é capaz de gerar modificações mecânicas nos tecidos biológicos. 

Assim, a relevância deste tipo de investigação está na possibilidade do 

fornecimento de importantes conhecimentos adicionais.  

O ensaio mecânico a ser adotado deve ser escolhido pela 

proximidade da fisiologia mecânica. Neste estudo, optamos pelo ensaio de 

tração, em que a estrutura anatômica é fixada junto à máquina preservando as 

características fisiológicas quanto à origem e inserção muscular. Isto é 

importante, pois, conforme relatos de Hayes e Carter (1971 apud FRATESCHI, 
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20022), a análise do tecido biológico como estrutura inteira reflete melhor a 

solicitação mecânica fisiológica. 

Segundo Rocha (1998), o ensaio de tração longitudinal é uma boa 

escolha, por sua reprodutibilidade, possibilidade de determinar um grande 

número de propriedades mecânicas, simplicidade e por facilitar a introdução de 

conceitos válidos para a maioria dos outros tipos de ensaios, o que também 

motivou a realização deste tipo de experimento. Além disto, este ensaio simula 

cargas impostas à estrutura músculo-esquelética em funcionamento, que é 

acometida por constante atuação de forças, principalmente tensão. 

Todos os músculos foram submetidos ao ensaio em um tempo 

máximo de 1 hora e meia. A preocupação quanto ao tempo entre a dissecação 

e o ensaio foi importante, pois este procedimento deveria ser realizado com o 

músculo a fresco e, caso houvesse demora e o material não ficasse imerso em 

soro, poderia haver perda da integridade mecânica do tecido por desidratação. 

O músculo gastrocnêmio foi escolhido, pois, assim como o sóleo, 

é muito sensível a atrofia muscular e parece responder bem a atividade física 

(JOZSA et al., 1990; KANNUS et al., 1992a; KANNUS et al., 1992b). 

Além disto, segundo Järvinen, Einola e Virtanen (1992), o 

gastrocnêmio é um músculo que trabalha sob condições de atividade física 

extrema, tendo risco aumentado para lesões ou rupturas, que requerem 

tratamento com imobilização. 

Diversos animais têm sido empregados em estudos 

experimentais. Neste, optamos pelo rato, pois, segundo Pachioni (1996), é de 

fácil manuseio, baixo custo e apresenta estrutura músculo-esquelética 

semelhante a do ser humano. Além disto, conforme relato de Gobatto et al. 

(2001), é um animal muito adaptável à natação. 

Optamos por trabalhar com ratas fêmeas pois, segundo 

experiência do Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto - USP, são mais dóceis. Além disto, pesquisas focalizando o 

estudo de propriedades mecânicas de músculos gastrocnêmios de ratas 

submetidas a alguma espécie de treinamento não relataram ter apresentado 
                                            

 
2 HAYES, W.C.; CARTER, D.R. (1971). Biomechanics of boné. In: SIMMONS, D.J.; KUNIN. 
Skeletal Reserch. New York: Academic Press, Cap. 1, p. 263-300. 
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problemas decorrentes do fato de os animais serem fêmeas (CARVALHO, 

2004; CARVALHO; SHIMANO; VOLPON, 2002;). 

Para o treinamento e reabilitação, foi escolhida a natação como 

modalidade de exercício, em decorrência da comprovada solicitação física dos 

animais. Além disto, nos permitiu que um grande número de animais fosse 

treinado simultaneamente sob as mesmas condições experimentais, 

dispensando artifícios como choque elétrico para induzir atividade, conforme 

acontece na modalidade experimental de exercícios na esteira rolante, em que 

o estímulo elétrico é acoplado para assegurar o treinamento físico dos animais 

(VIEIRA et al., 1988). 

Desta forma, além de demonstrar ser um eficiente método no que 

se refere à obtenção de adaptações fisiológicas ao exercício, a natação parece 

provocar menor estresse emocional agudo no animal do que exercícios com 

esteira rolante (KOKUBUN, 1990; OSTMAN - SMITH, 1979). 

Conforme descrito em outros trabalhos, como no de Frateschi 

(2002), os animais movimentaram-se de maneira satisfatória, sem 

intercorrências de afogamentos, mesmo após 60 minutos de natação. 

Optamos por realizar um protocolo de 6 semanas de exercitação, 

pois tínhamos como objetivo estabelecer um treinamento de resistência que 

acarretasse adaptações fisiológicas no organismo do animal. Segundo Luciano 

et al. (2002), este tempo é suficiente para induzir alterações estruturais no 

organismo do rato. 

Linardi (1992) implementou um protocolo de 7 semanas, no qual 

aumentou a sobrecarga de trabalho por incremento de tempo. Observou 

alterações fisiológicas decorrentes do treinamento de resistência proposto após 

a sexta semana.  

A área da base das gaiolas onde foram colocados os animais 

sedentários foi estipulada em 270 cm², por estar de acordo com as 

recomendações quanto a espaço mínimo para animais do Guide for the care 

and use of laboratory animals (INSTITUTE FOR LABORATORY ANIMAL 

RESEARCH, 1996), utilizado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Campus da USP de Ribeirão Preto. Segundo as recomendações, 

esta área é suficiente para que os animais não sofram estresse, possam virar 

seu corpo, mover-se, descansar e expressar os ajustes posturais normais. 
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Para induzir atrofia muscular, optamos pela imobilização gessada, 

posto que é um modelo de hipoatividade comumente usado, devido à sua 

conhecida relevância clínica, simplicidade e pelo fato de não ser um método 

invasivo (ANSVED, 1995; MERCIER et al., 1999).  

Segundo Ansved (1995), embora as contrações isométricas não 

sejam abolidas no modelo de imobilização gessada, os movimentos das 

articulações são prevenidos. Neste trabalho, isto pôde ser constatado pelo fato 

de os animais muitas vezes contraírem os músculos na tentativa de sair do 

aparelho gessado. 

A imobilização foi mantida durante uma semana, pois a literatura 

relata que neste período ocorre a maior parte da deteriorização das 

propriedades funcionais e estruturais do músculo esquelético, que, passado 

este tempo, ocorre em taxa mais lenta (APPELL, 1986; BOOTH, 1987; 

MERCIER et al., 1999).  

Da mesma forma que no trabalho de Oliveira (2004), o gesso 

confeccionado não restringiu a movimentação dos animais nas gaiolas, 

permitindo o livre acesso à alimentação, bem como a prática ativa de 

exercícios com as articulações não envolvidas no aparelho gessado. 

Talvez uma das maiores dificuldades encontradas neste trabalho 

tenha sido a graduação de pressão colocada sobre os animais na confecção 

dos gessos. Para o aprendizado, foram realizados estudos piloto, a fim de 

determinar uma pressão que, além de não provocar edema, não permitisse que 

os animais saíssem do aparelho gessado. 

Para a reabilitação, optamos por um protocolo de 2 semanas, por 

ser o dobro do tempo do período da imobilização e, segundo a literatura, a 

reabilitação dos tecidos músculo-esqueléticos requer mais tempo do que o 

necessário para causar atrofia (APPELL, 1990; BOOTH, 1978; BOOTH; 

SEIDER, 1979; DESPLANCES et al., 1987; KANNUS et al., 1992b). 

Realizamos um protocolo de reabilitação precoce e acelerado, 

para que fosse possível observar se havia diferenças entre os animais 

previamente treinados e sedentários. Com um protocolo extenso, os grupos 

poderiam assumir valores mais semelhantes de propriedades mecânicas. 
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Rosemeyer e Sturz (1977, apud KANNUS et al., 1992b3), 

realizaram um trabalho no qual observaram que a recuperação muscular 

esquelética foi alcançada com aproximadamente o dobro do tempo necessário 

para causar atrofia por imobilização. 

Em nosso trabalho, nos primeiros dias após gesso, os ratos se 

exercitaram com menos desenvoltura, porém de maneira satisfatória, sem 

intercorrências de afogamento. 

No presente estudo, por meio da comparação entre os grupos 

Controle (C), Treinado (T) e Sedentário (S), foi possível observar adaptações 

favoráveis da musculatura esquelética submetida ao treinamento físico. Da 

mesma forma, estas comparações também permitiram verificar os efeitos 

prejudiciais do sedentarismo em propriedades mecânicas do músculo 

analisado. 

Pelo estudo da carga no limite de proporcionalidade (CLP), 

verificamos que S assumiu valores estatisticamente menores quando 

comparado aos grupos C (p<0,05) e T (p<0,001). Isto significa que o 

sedentarismo provocou alterações que fizeram com que o tecido muscular 

esquelético se deformasse irreversivelmente em uma menor carga.  

Este resultado é importante, pois, segundo Caiozzo (2002), 

condições que afetam a resistência e o módulo de elasticidade de um músculo 

ou grupo muscular podem expor a estrutura ligamentar das articulações a um 

maior risco de lesões. 

Além disto, a musculatura que tem a propriedade de carga no 

limite de proporcionalidade prejudicada, possivelmente, também está mais 

susceptível a lesões, já que suporta menos carga antes de perder sua 

integridade estrutural. 

Observando o valor médio da CLP do grupo Treinado, 

percebemos que foi superior ao do grupo Controle, apesar de não ter havido 

diferença estatística. 

                                            

 

3 ROSEMEYER, B.; STURZ, H. (1977). Musculus quadríceps femoris bei immobilisation und 
remobilisation. Z Orthop, v. 115: p.182-8. 
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Na análise da carga no limite máximo (CLM) verificamos que T 

assumiu valores médios estatisticamente maiores que C (p<0,01) e S 

(p<0,001). Desta forma, o treinamento influenciou positivamente o músculo 

quanto à esta propriedade, já que o fato de a CLM ser estatisticamente maior 

em T significa que os músculos destes animais suportaram maior carga antes 

da ruptura. 

Analisando a propriedade de rigidez, também foi possível verificar 

influência do treinamento e do sedentarismo. Houve diferença estatística entre 

os grupos C e S (p<0,01), bem como entre os grupos T e S (p<0,001). 

Järvinen, Einola e Virtanen (1992) relatam que a rigidez do 

músculo é uma importante propriedade a ser estudada, pois sua redução indica 

que o músculo está se alongando mais na presença de cargas menores, o que 

o torna mais susceptível a lesões.  

É importante ressaltar que na comparação do grupo T com o S 

todas as propriedades mecânicas analisadas apresentaram diferença 

estatisticamente significativa, demonstrando alterações favoráveis das 

propriedades biomecânicas nos animais treinados e prejudiciais naqueles 

submetidos ao sedentarismo. 

Medeiros et al. (2000) também observaram, em 6 semanas de 

natação em ratos, tanto adaptações periféricas (músculo-esqueléticas), como 

centrais (cardiovasculares). 

Outro trabalho que demonstrou adaptações músculo-esqueléticas 

com semelhante protocolo de natação foi o de Sampaio Barros et al. (1995), 

que, por meio de análises histológicas, observaram hipertrofia de 18,36% nas 

fibras do gastrocnêmio dos ratos treinados em relação aos sedentários. 

No que se refere à diminuição de demanda funcional pelo 

sedentarismo, Jozsa et al. (1990) relataram que em algumas semanas de 

redução na freqüência ou intensidade de atividade física já ocorrem alterações 

prejudiciais que afetam a massa e a força muscular. Isto é conseqüência da 

diminuição na capacidade oxidativa e no volume das miofibras, que preenchem 

o citoplasma da fibra muscular. 

Em nosso estudo, observamos deteriorização de propriedades 

mecânicas da fase elástica (CLP e R) em 6 semanas de restrição de 

movimentação. Isto é importante, pois as propriedades calculadas na fase 
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elástica refletem uma etapa de deformação reversível mais próxima do 

funcionamento do músculo em condições normais (CARVALHO; SHIMANO; 

VOLPON, 2002). 

Assim como neste trabalho, Hikkinen e Vouri (1972) também 

puderam observar os efeitos deletérios da redução de carga por restrição da 

movimentação. Para tanto, estudaram os efeitos da atividade física no 

metabolismo do colágeno de camundongos, utilizando um grupo sedentário, 

mantido em recipientes com ¼ do volume das gaiolas normais, nos quais a 

mobilidade foi consideravelmente limitada. 

Outro aspecto analisado foi a influência do treinamento físico e 

sedentarismo na imobilização e reabilitação. Para tanto, foi necessário fazer 

comparações entre os grupos Controle (C), Treinado (T), Treinado-Imobilizado 

(TI) e Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR), bem como entre os grupos 

Controle (C), Sedentário(S), Sedentário-Imobilizado (SI) e Sedentário-

Imobilizado-Reabilitado (SIR). Além destes, também foram comparados os 

grupos Treinado-Imobilizado (TI) com Sedentário-Imobilizado (SI), bem como 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) com Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 

(SIR). 

Quanto à carga no limite de proporcionalidade (CLP), observamos 

que o grupo TI apresentou valores estatisticamente menores que C (p<0,001) e 

T (p<0,001). Da mesma forma, o grupo SI também assumiu valores médios 

estatisticamente menores que os grupos C (p<0,001) e S (p<0,01). Isto 

mostrou que a imobilização por uma semana foi capaz de reduzir a carga 

suportada antes da deformação irreversível, tanto nos animais treinados quanto 

nos sedentários. 

Não foi encontrada diferença estatística entre TI e SI. Ressalta-se 

que os animais previamente sedentários partiram de uma condição inicial pior 

do que os treinados. Desta forma, a amplitude de perda após a imobilização 

dos últimos foi maior. 

É possível estabelecer relação deste achado com as observações 

de Appel (1990), que relatou que indivíduos treinados podem perder maior 

força muscular absoluta após a imobilização. 

De maneira análoga, Smorawinski et al. (2001), estudando 

variáveis fisiológicas relacionadas à performance no exercício e modificações 
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nas respostas neuro-hormonais à atividade física, concluíram que a piora 

destas variáveis após períodos de inatividade dependem do grau de 

treinamento físico prévio, sendo mais pronunciada nos atletas. 

A análise da carga no limite máximo (CLM) mostrou que o grupo 

TI apresentou valor médio estatisticamente menor do que C (p<0,01) e T 

(p<0,001). O mesmo comportamento foi observado quando comparamos os 

grupos SI com o C (p<0,001) e o S (p<0,001). Isto mostrou que, tantos nos 

animais treinados quanto nos sedentários, a imobilização influenciou 

negativamente também esta propriedade.  

Comparando os grupos TI com SI, verificamos que TI apresentou 

valor estatisticamente maior que SI (p<0,05). Desta forma, percebemos que o 

treinamento prévio à imobilização foi capaz de manter a CLM dos músculos 

gastrocnêmios em valores superiores aqueles dos animais sedentários. 

Appell (1986, 1990) demonstrou que mesmo curtos períodos de 

treinamento antes da imobilização podem ser vantajosos em prevenir o 

músculo de uma atrofia severa.  

Topp et al. (2002) relataram que uma possível vantagem do 

incremento da atividade física antes da imobilização é que o treinamento do 

indivíduo pode fazer com que a atrofia muscular comece em um grau maior de 

força muscular absoluta do que no indivíduo não treinado, conservando, 

portanto, maior força no período de imobilização. 

Estudando a propriedade de rigidez, verificamos haver diferença 

estatística entre T e TI (p<0,05), com redução da rigidez em TI. Apesar desta 

perda da propriedade em questão de TI em relação a T, não houve diferença 

entre o grupo C e o TI. Este achado foi bastante importante, pois mostrou que o 

treinamento prévio à imobilização foi capaz de manter a rigidez em valores 

médios semelhantes ao Controle. 

Relacionando este resultado com as observações de Järvinen et 

al. (1992), podemos sugerir que a preservação da propriedade de rigidez dos 

músculos após a imobilização nos animais treinados poderia estar diminuindo a 

susceptibilidade a lesões. Ou seja, os animais submetidos à exercitação 

regular previamente ao período de imobilização estariam correndo menos risco 

de ter lesões, já que o valor médio da propriedade de rigidez se manteve em 

valores semelhantes ao Controle. 
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Comparando os correspondentes grupos sedentários, verificamos 

haver diferença estatística significativa na rigidez dos grupos C e SI (p<0,05), 

sendo que os valores médios foram menores em SI. Quando comparamos os 

grupos S e SI, não foi encontrada diferença estatística.  

O fato de TI apresentar diferença em relação a T e SI não se 

comportar da mesma maneira em relação a S, pode se dever ao fato de os 

animais do grupo TI estarem sendo submetidos a estímulos mecânicos maiores 

do que o SI, previamente à imobilização.  

Smorawinski et al. (2001) afirmaram que o grau de redução de 

atividade física habitual em decorrência de inatividade é certamente maior em 

atletas do que em indivíduos sedentários. 

Desta forma, sugerimos que a diminuição mais acentuada da 

demanda funcional dos animais que treinaram em relação àqueles que eram 

mantidos sedentários antes da imobilização influenciou a propriedade de 

rigidez. 

Além disto, é importante ressaltar que reduções na rigidez de 

músculos imobilizados devem ser levadas em consideração no processo de 

reabilitação a fim de evitarmos complicações resultantes de sobrecarga 

muscular (CARVALHO; SHIMANO; VOLPON, 2002). 

Não foi observada diferença entre TI e SI. Da mesma forma que 

ocorreu com a propriedade de CLP, os animais do grupo SI partiram de uma 

condição inicial da propriedade de rigidez pior do que os do grupo TI. Nota-se 

que os últimos tiveram maior perda absoluta desta propriedade mecânica em 

decorrência do período de imobilização. 

De maneira geral, o treinamento prévio à imobilização demonstrou 

benefícios quanto às propriedades mecânicas musculares. Segundo Michael 

(2000), a melhor estratégia é a prevenção: se um músculo é mantido ativo, as 

lesões e perdas decorrentes de inatividade são menos prejudiciais ao tecido. 

Em nossa pesquisa, constatamos que o período de 1 semana de 

imobilização gessada foi suficiente para provocar perda das propriedades 

mecânicas do músculo gastrocnêmio. Este achado confirma os trabalhos que 

relatam que o tecido muscular é muito sensível a atrofia, mesmo em curtos 

períodos de desuso, como em uma semana (APPEL, 1986, 1990; KANNUS; 

JARVINEN, 1990). 
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Neste trabalho, também foi possível observar os benefícios da 

reabilitação no que se refere às propriedades mecânicas musculares. Assim 

como em nossa pesquisa, outros estudos demonstraram que as alterações 

decorrentes da imobilização de um músculo são, em grande parte, reversíveis 

quando a remobilização é intensificada com treinamento físico (APPEL, 1986; 

KANNUS et al. 1998; PATTISON et al., 2003; TAKANASHI, 1992). 

Observamos que o grupo TIR apresentou valor médio de CLP 

estatisticamente maior que o TI (p<0,001) e menor que o grupo T (p<0,05). 

Quando comparamos os grupos TIR e C, não houve diferença nesta 

propriedade.  

Isto mostra que a reabilitação, apesar de acelerada, foi eficiente 

neste caso, pois, além de TIR ter aumentado a CLP em relação a TI, recuperou 

a propriedade de CLP em relação ao grupo Controle. 

Quanto à CLP, SIR assumiu valor estatisticamente inferior a C 

(p<0,001), porém não houve diferença ao compará-lo com S. Ao comparamos 

SIR com SI, não houve diferença estatística, apesar de observarmos tendência 

de o primeiro grupo assumir valores maiores que o segundo, sendo de 15,44% 

a diferença percentual. 

Assim, a reabilitação recuperou a CLP dos animais previamente 

sedentários a valores semelhantes aos do grupo Sedentário, porém inferiores 

ao Controle.  

Ainda em relação a esta propriedade, verificamos que TIR 

apresentou valor médio estatisticamente maior que SIR (p<0,01). Isto sugere 

que a experiência do treinamento físico prévio teve influência na melhora da 

resposta à reabilitação pós-imobilização desta propriedade. 

Estabelecendo um elo com o resultado da comparação entre TI e 

SI para esta propriedade, sugerimos que, apesar de não ter havido diferença 

estatística entre estes dois grupos, alguma adaptação persistiu nos animais 

previamente treinados, pois estes tiveram melhor resposta ao mesmo protocolo 

de reabilitação. A análise mecânica realizada provavelmente não teve 

sensibilidade para detectar tal alteração. 

Ao analisarmos a propriedade mecânica de carga no limite 

máximo (CLM), TIR apresentou valor médio estatisticamente maior que TI 

(p<0,01), porém menor que T (p<0.001). Não houve diferença estatística entre 
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os grupos C e TIR. Isto mostra que a reabilitação foi eficiente na recuperação 

desta propriedade, pois, além do TIR ter aumentado a CLM em relação a TI, a 

reabilitação recuperou a CLM a um valor estatisticamente igual ao do grupo 

Controle. 

Em relação aos correspondentes grupos sedentários, podemos 

observar que a reabilitação foi eficiente em aumentar a CLM do grupo SIR em 

relação ao SI (p<0,01). Porém, ao contrário de TIR, o grupo SIR não conseguiu 

recuperar esta propriedade nem em relação a C (p<0,001), nem a S (p<0,05).  

Desta forma, verifica-se certo benefício da reabilitação no 

comportamento desta propriedade, porém inferior ao resultado alcançado nos 

animais que tinham a experiência prévia de treinamento com natação. 

Michael (2000), em uma revisão bibliográfica, relatou que a noção 

de integridade muscular é apresentada em vários estudos. Ou seja, mesmo 

quando enfraquecido por atrofia, o músculo esquelético preserva seu padrão 

organizacional. Isto sugere que mecanismos protetores possibilitam a sua 

plasticidade sem perda da estrutura básica.  

Kasper e Xun (1996) observaram que o número de núcleos dos 

miócitos permanece constante durante a atrofia, mesmo quando o volume 

celular diminui. 

Estes achados embasariam a idéia de que a matéria prima tende 

a ser preservada para futuras mudanças nas demandas funcionais (MICHAEL, 

2000). 

Na comparação entre TIR e SIR não foi observada diferença 

estatística significativa, apesar de o valor médio da CLM do primeiro ser maior 

que o do segundo. Assim, o treinamento prévio, comparado ao sedentarismo, 

pareceu ter favorecido menos a melhor resposta desta propriedade. 

Observando a propriedade mecânica de rigidez, verificamos que 

TIR apresentou valor estatisticamente maior que TI (p<0,05), demonstrando a 

eficiência da reabilitação no grupo previamente treinado quanto à essa 

propriedade. Outro dado que reforça esta afirmação é o fato de TIR não ter 

apresentado diferença estatística tanto quanto a C, como a T. Assim, a 

propriedade foi recuperada a valores basais. 

Já em relação aos correspondentes grupos sedentários, foi 

diferente a influência exercida na propriedade de rigidez. Não houve diferença 
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estatística significativa entre SIR e os grupos SI, C e S. Apesar do resultado 

estatístico, nota-se uma certa tendência de a reabilitação ter influenciado 

positivamente esta propriedade do músculo gastrocnêmio, já que o valor médio 

de SIR tendeu a ser maior que S e SI. 

Ainda no que se refere a esta propriedade, observamos 

comportamento semelhante ao da CLP quando comparamos TIR com SIR, 

sendo que o primeiro apresentou valor médio estatisticamente maior do que 

segundo (p<0,05). 

Este resultado sugere que a experiência de treinamento físico 

prévio também influenciou a melhor resposta à reabilitação pós-imobilização 

desta propriedade, pois recuperaram-se melhor com o mesmo protocolo de 

reabilitação.  

Apesar de não ter havido diferença estatística entre os grupos TI 

e SI, provavelmente houve persistência de adaptações nos animais 

previamente treinados durante o período de imobilização, já que estes tiveram 

melhor resposta à reabilitação quando comparados aos correspondentes 

sedentários. É possível que a análise mecânica realizada não tenha tido 

sensibilidade para detectar tais alterações. 

Analisando os resultados de nosso trabalho, sugerimos que o 

melhor comportamento mecânico dos músculos das ratas treinadas pode ser 

conseqüência de uma condição inicial mais favorável. 

O estudo das propriedades mecânicas dos materiais biológicos é 

importante e necessário, pois a melhora destas propriedades é um objetivo a 

ser atingido no tratamento e reabilitação de diferentes patologias do sistema 

locomotor, bem como na melhora do desempenho em diversas atividades 

esportivas. 

Essas informações (prevenção da atrofia decorrente da 

imobilização e sua influência positiva no processo de reabilitação) são 

fundamentais para que os fisioterapeutas e demais profissionais envolvidos na 

reabilitação dos problemas músculo-esqueléticos tenham embasamento 

científico para aplicar diferentes métodos preventivos (KANNUS et al., 1992b).  
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6 CONCLUSÃO 

 

- A análise mecânica mostrou haver alterações decorrentes tanto 

da atividade física regular (natação), como do sedentarismo. A natação foi 

eficiente na melhora das propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio. 

Da mesma forma, o modelo de sedentarismo apresentado também influenciou 

o tecido muscular esquelético, causando piora das propriedades analisadas. 

- Houve perda das propriedades mecânicas em decorrência da 

imobilização tanto nos animais treinados como nos sedentários. Em valores 

absolutos, os animais treinados apresentaram perda mais acentuada das 

propriedades mecânicas musculares. Porém, o treinamento exerceu influência 

positiva na CLM, havendo maior preservação desta propriedade mecânica nos 

músculos das ratas treinadas em comparação àquelas mantidas sedentárias. 

- O protocolo de reabilitação aquática proposto foi eficiente em 

melhorar as propriedades mecânicas do músculo gastrocnêmio, tanto dos 

animais treinados como dos sedentários. Porém, os animais previamente 

treinados apresentaram resultado final mais satisfatório do que os sedentários. 
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APÊNDICE  
 

Propriedades mecânicas 

 

As tabelas 4 a 10 apresentam as propriedades mecânicas de 

carga no limite de proporcionalidade (CLP), carga no limite máximo (CLM) e 

rigidez (R) dos gastrocnêmios dos animais dos grupos Controle (C), Treinado 

(T), Sedentário (S), Treinado-Imobilizado (TI), Sedentário-Imobilizado (SI), 

Treinado-Imobilizado-Reabilitado (TIR) e Sedentário-Imobilizado-Reabilitado 

(SIR), respectivamente. 

 

Tabela 4 � Propriedades mecânicas do GRUPO 1 � Controle (C). 

GRUPO 1 (C) CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 35,21 42,33 5,2359 

Animal 2 35,21 42,26 4,7766 

Animal 3 40,16 47,60 4,8915 

Animal 4 37,69 44,93 5,0250 

Animal 5 33,22 42,79 4,8023 

Animal 6 39,17 46,76 5,3152 

Animal 7 38,68 46,43 5,0270 

Animal 8 40,16 45,06 4,6017 

Animal 9 33,47 44,80 4,6222 

Animal 10 36,45 46,63 5,2195 

Média 36,94 44,96 4,9517 

Desv.Pad. 2,61 1,95 0,2546 
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Tabela 5 � Propriedades mecânicas do GRUPO 2 � Treinado. 

GRUPO 2 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 44,88 55,48 6,8721 

Animal 2 40,66 48,97 4,9912 

Animal 3 40,41 47,93 5,2671 

Animal 4 38,43 48,97 4,7934 

Animal 5 49,59 55,61 5,2892 

Animal 6 37,44 51,90 5,0793 

Animal 7 42,15 51,90 5,9263 

Animal 8 37,44 46,43 4,9071 

Animal 9 39,17 48,97 4,6606 

Animal 10 35,70 44,74 5,3615 

Média 40,59 50,09 5,3148 

Desv.Pad. 4,11 3,60 0,6524 

 

 

Tabela 6 � Propriedades mecânicas do GRUPO 3 � Sedentário.  

GRUPO 3 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 30,99 46,04 3,2170 

Animal 2 30,74 42,33 3,4209 

Animal 3 35,95 42,92 4,4841 

Animal 4 28,26 40,18 4,6506 

Animal 5 33,97 41,55 4,3778 

Animal 6 34,71 47,08 3,5320 

Animal 7 28,51 41,29 3,1056 

Animal 8 36,69 46,50 4,6520 

Média 32,48 43,49 3,9300 

Desv.Pad. 3,29 2,66 0,6712 

 

 



100 

 

Tabela 7 � Propriedades mecânicas do GRUPO 4 � Treinado-Imobilizado.  

GRUPO 4 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 25,66 34,84 4,7922 

Animal 2 25,29 33,02 4,5055 

Animal 3 27,31 41,81 4,2551 

Animal 4 29,08 35,36 3,7000 

Animal 5 27,89 37,18 4,8577 

Animal 6 29,01 42,13 4,6837 

Animal 7 32,91 41,09 4,6803 

Animal 8 33,10 39,59 4,7504 

Animal 9 29,08 35,10 4,6250 

Animal 10 29,08 35,88 4,9888 

Média 28,84 37,60 4,5839 

Desv.Pad. 2,60 3,29 0,3692 

 

  

Tabela 8 � Propriedades mecânicas do GRUPO 5 � Sedentário-Imobilizado.  

GRUPO 2 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 28,45 35,30 4,2813 

Animal 2 29,75 31,65 4,7057 

Animal 3 29,94 34,58 3,4630 

Animal 4 21,76 28,46 4,0146 

Animal 5 26,78 36,92 4,7706 

Animal 6 25,66 36,92 4,0586 

Animal 7 27,89 35,88 4,5993 

Animal 8 22,50 30,41 4,0086 

Animal 9 24,54 28,98 3,4586 

Média 26,36 33,23 4,1511 

Desv.Pad. 2,98 3,39 0,4886 
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Tabela 9 � Propriedades mecânicas do GRUPO 6 � Treinado-Imobilizado-Reabilitado.  

GRUPO 2 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 35,95 42,59 6,0658 

Animal 2 38,02 45,06 5,1881 

Animal 3 34,71 39,79 4,4125 

Animal 4 35,74 42,59 5,2651 

Animal 5 35,95 41,61 5,8530 

Animal 6 32,02 40,90 6,1276 

Animal 7 39,88 45,06 5,1396 

Animal 8 32,02 39,79 4,0434 

Animal 9 38,02 45,72 6,1355 

Animal 10 36,57 40,57 5,3444 

Média 35,89 42,37 5,3575 

Desv.Pad. 2,51 2,24 0,7188 

 
 

Tabela 10 � Propriedades mecânicas do GRUPO 7 � Sedentário-Imobilizado-Reabilitado.  

GRUPO 2 CLP 
(N) 

CLM 
(N) 

R 
(x103N/ m) 

Animal 1 34,92 41,55 4,2082 

Animal 2 27,07 36,99 4,3588 

Animal 3 31,61 38,49 5,0469 

Animal 4 29,13 37,58 4,7746 

Animal 5 29,13 35,75 4,4223 

Animal 6 33,47 41,35 4,9483 

Animal 7 29,75 39,14 4,4176 

Animal 8 28,51 39,01 4,6730 

Animal 9 30,99 40,90 5,0018 

Animal 10 29,75 37,12 4,2062 

Média 30,43 38,79 4,6058 

Desv.Pad. 2,37 1,99 0,3248 
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