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RESUMO 

GIANELO, M.C.S. Estudo da resposta regenerativa do músculo sóleo de ratas 

bebes após procedimento de imobilização e reabilitação pelo alongamento. 2014. 

96 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Modelos de desusos do músculo esquelético como imobilização gessada, 

suspensão são frequentemente utilizados em grupos de pesquisas experimentais. 

Esse tempo de desuso por período prolongado pode determinar alterações 

significativas na citoarquitetura muscular. Este estudo teve como objetivo avaliar 

os aspectos morfológicos do músculo sóleo de ratas em desenvolvimento pós-

natal que tiveram seus membros posteriores direitos imobilizados, e 

posteriormente foram submetidas ao protocolo passivo de alongamento 

(alongamento manual passivo intermitente), por um período de sete dias. Utilizou-

se 20 ratas da raça Wistar (Rattus Norvegicus Albinus) com 21 dias de idade, 

dividas em cinco grupos: Grupo Controle 21 dias (GC21- Animais com 21 dias), 

Grupo Imobilizado (GI- Animais de 21 dias que foram imobilizados por 7 dias), 

Grupo Imobilizado e Alongado (GIA- Animais de 21 dias que foram imobilizados 

por 7 e reabilitados pelo alongamento durante 3 dias) e Grupo Alongado (GA- 

Animais de 21 dias não imobilizados por 7 dias e posteriormente alongamentos 

durante 3 dias),  Grupo Controle 30 (GC30 - Animais com 30 dias). Fragmentos 

dos músculo sóleo foi processado sob diferentes métodos histoquímicos, 

coloração hematoxilina-eosina e picro-sirius. As variáveis foram avaliadas inter- e 

intra-grupos através de técnicas estatísticas como: Teste de Kruskall Wallis e pós 

teste de Dunn. Conclusão: Os resultados indicaram que o músculo sóleo de ratas 

bebês sofreram modificações citoarquiteturais significativas quando o 

alongamento manual intermitente foi usado como recurso terapêutico após 7 dias 

de desuso do segmento posterior direito (imobilização em flexão plantar). Nos 

músculos imobilizados, ambas as proteínas (desmina e vimentina) tiveram seus 

conteúdos reduzidos em relação aos valores controle (21 ou 30 dias), indicando 

balanço negativo para o tecido pós-desuso.  A quantidade dessas proteínas não 



  

foi modificada nos animais submetidos somente ao procedimento de alongamento 

intermitente. Os animais que sofreram imobilização e que foram reabilitados, a 

quantidade de desmina não aumentou significativamente, não atingindo valores 

similares ao grupo controle 30 dias. Esses dados sugerem que os filamentos de 

desmina necessitam de tempo superior a 3 dias de reabilitação por alongamento 

intermitente para restabelecerem a arquitetura intersticial das fibras e 

consequentemente favorecerem a transdução mecânica de sinais entre os meios 

intra e extracelular. Porém, o efeito citoarquitetural do alongamento sobre os 

filamentos intermediários deve ser acompanhado longitudinalmente e confirmados 

em adicionais estudos bioquímicos e moleculares. 

 

Palavra chave: Imobilização, Vimentina, Desmina, Alongamento Intermitente, 

Colágeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRAT 

 

GIANELO, M.C.S. Study of the regenerative response of the soleus muscle of 

infant rats following immobilization and rehabilitation procedure by 

stretching. 2014. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Disuses models of skeletal muscle as immobilization , suspension are often used 

in experimental research groups. This time of disuse for a prolonged period can 

cause significant changes in muscle cytoarchitecture .This study aimed to evaluate 

the morphology of the soleus muscle of rats in postnatal development that had its 

members later immobilized rights, and subsequently were subjected to passive 

stretching protocol (passive manual stretching flashes), for a period of seven days. 

We used 20 Wistar rats (Rattus Norvegicus Albinos) race with 21 days of age , 

divided into five groups:  Control Group (CG21- Animal 21 days ), Immobilized  

Group (IG- Animal 21 days that were immobilized for 7 days ) , Immobilized  and 

Stretched  Group (ISG - Animal 21 days that were immobilized for 7 and 

rehabilitated by stretching for 3 days) and Stretched  Group (SG -Animal 21 days 

not immobilized for 7 days and subsequently stretching for 3 days), Control Group 

(CG30 - Animals 30 days).Fragments of the soleus muscle was processed under 

different histochemical methods, hematoxylin - eosin staining and picro-sirius. 

Variables were evaluated inter - and intra - groups through statistical techniques 

such as Kruskall Wallis and Dunn's post test . Conclusion: The results indicated 

that the soleus muscle of rats were babies citoarquiteturais significant changes 

when the manual stretching intermittently been used as a therapeutic resource 

after 7 days of disuse of the right posterior segment ( immobilization in plantar 

flexion). The immobilized muscles , both proteins (desmin and vimentin ) content 

had decreased compared to control values (21 or 30 days), indicating negative 

after- tissue balance disuse. The amount of these proteins was not modified in 

animals subjected only to intermittent stretching procedure. The animals underwent 



  

immobilization have been rehabilitated and that the amount of desmin was not 

significantly increased, not reaching values similar to the control group 30 days. 

These data suggest that desmin filaments need to 3 days longer than the time for 

rehabilitation to restore the intermittent stretching interstitial fiber architecture and 

hence favor the mechanical transduction of signals between intra-and extracellular 

media. However, the effect of stretching on cytoarchitectural intermediate filaments 

should be followed longitudinally and confirmed in additional biochemical and 

molecular studies . 

 

 

Keyword: Immobilization, vimentin, desmin, Intermittent Stretching, Collagen. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema músculo esquelético se desenvolve durante a infância, e sofre 

maturação e diferenciação dos subtipos de fibras. Em modelos experimentais 

utilizando ratas no período entre a 2ª e a 3ª semana de vida, em que ocorre a 

saída do ninho, o término da fase de desmame, transição da inervação polineural 

para a mononeural e do fenótipo das fibras, correspondente à infância do animal, 

permitem comparações com tecido muscular de criança (BENEDINI-ELIAS et al., 

2013; PUNKT; NAUPERT; ASMOSSEN, 2004). 

 Outras características importantes também são observadas como as 

mudanças na atividade neuromuscular, maturação da junção neuromuscular,  

mecanismo excitação-contração, aumento dos níveis dos hormônios tireoidianos 

(AGBULUT et al., 2003; PUNKT; NAUPERT; ASMOSSEN, 2004; SULLIVAN et al., 

1995), e adaptações às diferentes demandas funcionais através das alterações 

estruturais já evidenciadas em diversos estudos experimentais utilizando o modelo 

de desuso por imobilização e exercícios físicos (CORNACHIONE et al., 2013; 

CAÇÃO-BENEDINI et al., 2013; THOMPSON, 2002; NATALLI, et al., 2008; 

CARVALHO; SHIMANO; VOLPON, 2002).  

As respostas adaptativas do sistema muscular em maturação, após o 

período de desuso e frente à aplicação de protocolos de reabilitação segmentar, 

são raros na literatura científica (BENEDINI-ELIAS et al., 2013; MOURA-JUCÁ et 

al., 2014). Investigações que abordem as respostas adaptativas do tecido 

muscular em fase de crescimento e desenvolvimento, como observado na infância, 
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são de extrema importância para a prescrição e fundamentação das técnicas 

abordadas na prática fisioterapêutica. 

As respostas do tecido muscular em situações de tensão ou de cargas 

mecânicas reduzidas são variadas, dentre elas: aumento do sarcômero em série 

em casos de aumento da tensão e em cargas mecânicas reduzidas, a atrofia 

muscular, um processo altamente organizado e regulado por inúmeras alterações 

metabólicas, bioquímicas e estruturais que repercutem na funcionalidade dos 

músculos envolvidos (PETTE e STARON, 2000). 

É sabido que as fibras musculares apresentam alta plasticidade durante o 

desenvolvimento, sofrendo alterações de funcionalidade e deste modo, podem 

sofrer alterações produzidas pelo desuso induzidas por imobilização em diferentes 

tipos de fibras musculares (PETTE e STARON, 2000; BENEDINI-ELIAS et al., 

2013), tanto na posição encurtada (BENEDINI-ELIAS et al., 2013TABARY et al., 

1972; KANNUS et al., 1998)  como alongada (CORNACHIONE et al., 2013; 

TABARY et al., 1972; PATTULLO, et al., 1992).  No músculo sóleo de gatos 

adultos, com predomínio de fibras lentas – tipo I, a imobilização na posição 

encurtada ao final de 7 dias, apresentou uma redução de 37% da sua massa 

(TABARY et al., 1972). Este resultado foi atribuído à rápida degradação da rede 

de fibrilas musculares e proteínas não colagênicas, levando à redução no diâmetro 

individual de cada fibra e diminuição no número de miofibrilas em paralelo 

(KASPER et al., 1993). Com a imobilização em posição de encurtamento, o 

comprimento ótimo das unidades contráteis é afetado, pois há redução do número 

de sarcômeros em série, a fim de manter o comprimento funcional ideal 
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(COUTINHO et al., 2004). Por outro lado, a imobilização na posição alongada 

causa redução da massa muscular e aumento de tecido conjuntivo .No entanto, 

essa alteração é menos evidente quando comparada a imobilização em 

encurtamento, além de apresentar aumento de 17% do número de sarcômero em 

série (TABARY et al., 1972; JÓZSA et al., 1990). A limitação na amplitude de 

movimento e a perda da extensibilidade do tecido conjuntivo também são 

determinadas pela imobilização (COOPER,1972) e a atrofia muscular é mais 

expressiva nos músculos de contração lenta em comparação aos de contração 

rápida, com possíveis alterações fenotípica (CORNACHIONE et al., 2013; SILVA 

et al., 2006). 

Para minimizar esses efeitos e melhorar a funcionalidade no processo de 

reabilitação, o alongamento é um dos recursos terapêuticos muito utilizado na 

prática clínica, seja em adultos ou crianças. Os efeitos do alongamento em 

músculos encurtados vêm sendo estudado, porém, alguns aspectos técnicos, 

como a adoção da periodicidade da aplicação desse programa de treinamento e 

aspectos citoarquiteturais, merecem melhor detalhamento científico principalmente 

em tecidos na fase de maturação (BENEDINI-ELIAS et al., 2013; MOURA-JUCÁ 

et al., submetido; WILLIAMS; GOLDSPINK, 1973; WILLIAMS; GOLDSPINK, 1983).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Músculo Esquelético 

 O músculo esquelético é uma importante estrutura do corpo humano, 

responsável por acionar voluntária ou reflexamente, os segmentos corporais, além 

de promover um elevado grau de estabilidade nos complexos articulares. A função 

estabelecida ao sistema músculo esquelético vai depender de vários fatores como 

vias proprioceptivas intactas, inervação motora, mobilidade articular e a própria 

flexibilidade muscular. 

 O tecido músculo esquelético é revestido por tecido conjuntivo, denominado 

de epimísio o que envolve todo o músculo, perimísio envolvendo cada um dos 

fascículos, e o endomísio que reveste a fibra muscular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2008).  

O tecido conjuntivo intramuscular permite importantes ligações 

intercelulares e também entre a MEC (matriz extracelular) e as miofibrilas,  pois 

durante os momentos de tensão, gerados por contração e alongamento, elas são 

as responsáveis pela absorção de energia, e  contribui para a proteção do tecido, 

uma vez que é suficiente para manter a sua integridade física (JÄRVINEN et al., 

2002).  

Um dos constituintes do tecido conjuntivo é o colágeno, uma fibrila de 

elevada resistência à tração, produzida a partir da hidroxiprolina. È sabido que 

existem deferentes tipos de colágenos, classificados em colágeno fibrilar e não-

fibrilar. Em ratos, os colágenos tipos I e III (fibrilar) são distribuídos a todos os três 
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níveis de tecido muscular, e o colágeno tipo IV (não-fibrilar) está localizado em 

vasos e membrana basal do endomísio. O colágeno tipo V é o menor tipo, e é 

encontrado também no endomísio (GONDRET et al., 2007).  

O colágeno tem sua estrutura estabilizada pelas formações covalentes do 

cross-link, que permitem a ligação entre suas moléculas com as miofibrilas e 

durante a maturação do colágeno. Os cross-links redutíveis são formados por 

condensações iniciais de alguns subprodutos e rapidamente são substituídos por 

cross-links não-redutíveis. O resultado dessa mudança é a maior estabilidade, 

diminuição da solubilidade da proteína e consequente aumento da resistência a 

algumas proteases, o que justifica a importância da presença de cross-link não-

redutível, sendo esta, capaz de modificar as propriedades mecânicas e 

bioquímicas, levando a redução na sustentação de força tênsil no tecido 

(KOVANEN, 2002).  

Através dessas informações, entende-se, que as células do tecido 

conjuntivo são capazes de distinguir diferentes modos de estresse mecânico, 

como forças compressivas, tenseis e cisalhantes e deste modo, o estresse ou a 

redução da atividade pode influenciar a diferenciação dos componentes do tecido 

conjuntivo, e esse fato está relacionado com a mecanotransdução (KJÆR, 2004). 

 Formados por estruturas contráteis (sarcômeros) e não contrateis 

(proteínas estruturais), os músculos apresentam propriedades denominadas 

plásticas e elásticas (KISNER; COLBY, 1998). Estas propriedades permitem 

determinar quanto os tecidos são responsivos às forças externas. A fase elástica 

compreende na capacidade do tecido em receber uma carga e se alongar sem 



REVISÃO DA LITERATURA - 27 

 

produzir deformação permanente. A fase plástica é aquela em que retirada a 

carga, ocorre deformação tecidual permanente, com rupturas ou microrrupturas 

dos componentes do tecido (CARVALHO; SHIMANO; PICADO, 2008). Para que 

adaptações aconteçam ao sistema músculo esquelético, estas duas fases devem 

estar presentes, porque as cargas tencionais exercem importante papel no 

mecanismo de mecanotransdução celular  ( BURKHOLDER, 2008 ).  

 A mecanotransdução caracteriza o estresse mecânico que atua sobre uma 

célula, o que inicia, sinalizações intracelulares, o que pode promover o 

crescimento e a manutenção da sobrevivência celular. Em relação a este estresse 

mecânico, encontra-se as integrinas, que possuem importante papel na adesão 

entre os complexos presentes na membrana e matriz extracelular (MEC) do 

músculo, o que permite a transmissão de forças entre as regiões internas e 

externas da célula, com consequente conversão de sinais mecânicos em sinais 

químicos (LARSEN et al., 2006).  

Além das integrinas, outras proteínas sarcolemais desempenham 

importante papel na mecanotrandução do músculo e tendão, destacando-se 

aquelas que formam o complexo glicoproteico da distrofina (CHOCKALINGAM et 

al., 2002). Segundo Lovering; Patrick (2003) a distrofina é uma proteína 

subsarcolemal que participa da comunicação entre as fibras musculares do 

citoesqueleto e a  MEC, faz parte na transdução de sinais mecânicos, e sua  

localização esta entre as linhas Z e M do sarcômero conforme mostrado na Figura 

1. 
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Quando submetido à tensão, o músculo é estimulado a alterar sua forma e 

tamanho. Essas mudanças são influenciadas diretamente pela quantidade e 

duração de força aplicada. Tendão, fáscia, fascículos, fibras, proteínas contrateis e 

o próprio sarcolema, são algumas das estruturas que oferecem resistência às 

forças externas e respondem de modo diferente a cargas tensionais (LIEBER; 

LEONARD; BROWN-MAUPIN, 2000). 

 São encontradas nas fibras musculares, as miofibrilas, feixes orientados ao 

longo do eixo celular, no interior do sarcoplasma, responsáveis em promover a 

contração muscular e as proteínas da MEC, que promovem a sustentação desse 

tecido (JÄRVINEN et al., 2005). As miofibrilas são compostas por sarcômeros, 

unidades funcionais do músculo. O sarcômero é formado por proteínas: actina, 

Figura 1. Localização da distrofina (Lovering & Patrick ; 2003) 
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miosina, titina, tropomiosina, troponina e a interação entre essas proteínas, é 

muito importante para ocorrer a contração muscular. 

  A delimitação dos sarcômeros se dá entre duas linhas Z, sendo 

considerado a estrutura funcional básica da fibra muscular (WILMORE; COSTILL, 

2001). Além dos microtubulos e microfilamentos, o tecido músculo esquelético 

também é constituído por filamentos intermediários, localizados na região 

extrasarcomérica entre as miofibrilas no nível dos discos Z, e miofibrilas periféricas 

do sarcolema e a membrana nuclear das miofibrilas e o sarcolema, sendo um 

desses filamentos intermediários localizados nessa região, a desmina (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os filamentos recebem esta denominação por apresentarem diâmetro de 8-10nm, 

que é intermediário ao diâmetro dos filamentos finos (actina, 6nm) e denso 

(miosina, 15nm) (YU, 2003). A função geral do citoesqueleto extrasarcomérico é a 

manutenção da forma celular e resistir ao estresse mecânico, localizados entre 

Figura 2. Localização da Desmina no músculo liso, esquelético e liso (Costa et al., 2004) 
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essas estruturas citadas anteriormente (microtubulo e microfilamento), com 7 e 11 

nm. Os filamentos intermediários, compõem um sistema de estruturas 

filamentosas, no citoplasma e núcleo de células eucarióticas, diferente dos 

microfilamentos de actina, dos microtúbulos, extremamente insolúveis e de 

composição protéica (LAZARIDES, 1982). 

 Segundo Lazarides (1982), foram mencionados na literatura 5 tipos de 

filamentos intermediários nas células dos vertebrados : citoqueratinas (tecido 

epitelial), vimentina (tecido mesenquimal), desmina (tecido muscular), proteína 

glial fibrilar ácida astrócitos), neurofilamentos (neurônios). 

 A vimentina também é caracterizada como o principal filamento 

intermediário em fibroblastos encontrados em embrião de galinha e sua extração, 

em presença de detergente iônico, permite a obtenção de um polipeptídeo de 52-

58 Kd,  com a possibilidade de poder diferenciar imuno e bioquimicamente das 

outras classes de filamentos intermediários (FRANKE et al., 1978). Alguns 

trabalhos mostram que a vimentina (figura 3) e a desmina coexistem, durante toda 

a miogênese, porém a vimentina predomina em estágios iniciais e a desmina em 

estágios mais tardios (LAZARIDES, 1982; CHOU YH; ROSENVAR E; GOLDMAN 

RD, 1989). 

Devido ao alto grau de insolubilidade da vimentina, sugere-se que uma de 

suas funções na estrutural no citoplasma, seja a organização da posição do 

núcleo e do fuso mitótico, durante a vida da célula e que durante a mitose, a 

vimentina sofre fosforilação do seu domínio amino terminal e se dispersa em 
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agregados, contendo formas filamentosas (CHOU YH; ROSENVAR E; GOLDMAN 

RD, 1989).  

 No tecido músculo esquelético também existem outras estruturas 

importante para seu pleno funcionamento, como a cadeia pesada de miosina 

(MHC). A MHC é a principal proteína estrutural e reguladora que serve de motor 

molecular no controle das propriedades contráteis intrínsecas da fibra muscular,  e 

pelas suas diferentes isoformas, permite caracterizar o músculo esquelético. 

Conhecem-se 4 isoformas de MHC expressas em níveis elevados nos músculos 

de roedores adultos: MHCI (ou β Cardíaca), MHC IIc, MHCIId/x e MHC IIb. 

(FERREIRA et al., 2004). 

 

Figura 3. Esquema da vimentina e interação com outras integrinas (IVASKA et al, 2007). 

 

A isoforma MHCI é expressa em fibras de contração lenta denominadas tipo 

I, ricas em mitocôndrias. As fibras do tipo II podem ser subdivididas em IIa, IIx/d e 

IIb, que correspondem à cadeia pesada de miosina MHC, as isoformas MHCIIa, 

MHCIIx/d e MHCIIb respectivamente (PETTE; PEUKE; STARON, 1999, 

TALMADGE, 2000). 
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Essas fibras podem ser chamadas de puras, visto que expressam um único 

tipo de MHC. Quando as fibras apresentam uma combinação heterogênea de 

isoformas (Ex: MHCIIb + MHC IIx/d) são classificadas como híbridas. O 

predominio dos subtipos pode variar de músculo para músculo, MHC IIb, 

MHCIIx/d,MHCI, MHC IIa, ora possuirá predomínio IIb ora apresentará predomínio 

IIx/d ( PETTE; PEUKER;STARON, 1999). 

Essa classificação das fibras musculares em puras e híbridas, é baseada 

nas diferentes labilidades da atividade da adenosina trifosfatase miofibrilar 

(mATPase) contida na miosina (GONGRET et al., 2007). O fenótipo das fibras 

musculares é alterado em diversas condições, como aumento ou redução da 

atividade neuromuscular e/ou carga mecânica (TALMADGE, 2000), alterações 

hormonais, idade, entre outros fatores (PETTE; PEUKER; STARON, 2000). É 

sabido que transições entre tipos de fibras musculares ocorrem, porém com 

algumas observações. A transição das fibras rápidas para lentas não é muito 

encontrada, por exemplo MHCIIb--MHCI, sem passar pela MHCIIa e MHCIIx/d 

(PEUKER, 1998).   

 2.2. Efeitos da Imobilização no Sistema Músculo Esquelético 

 O processo de imobilização é muito utilizado em casos de fraturas ósseas, 

lesões articulares, ligamentares, musculares, tanto em tratamentos pós cirúrgicos 

como conservadores (HERBERT; XAVIER, 2009). A proliferação de tecido 

conjuntivo,  degradação de miofibrilas e proteínas musculares (atrofia), diminuição 

do número de mitocôndrias, decréscimo na densidade capilar, redução na 
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capacidade de gerar força e da resistência da musculatura, redução de 

sarcômeros em série, são adaptações importantes que ocorrem no músculo 

esquelético submetido à imobilização e procedimentos de desuso (DURIGAN et al., 

2006, MATTIELLO-SVERZUT et al., 2006; KANNUS et al.,1998; SILVA et al., 

2006; COUTINHO  et al., 2004; WILLIANS et al., 1998; OKITA et al., 2001; 

BALDWIN et al., 1994). Essas alterações podem ser observadas no eixo 

longitudinal (encurtamentos) e transversal (atrofia).  

Clinicamente, essas adaptações resultarão em fraqueza e restrição de 

movimento articular, alterando a capacidade funcional em realizar movimentos, e 

consequentemente a qualidade de vida dos indivíduos nas atividades de vida 

diária (AVDs). 

Segundo Durigan et al. (2006), após três dias de imobilização, há aumento 

na densidade de tecido conjuntivo no músculo sóleo, devido a redução da massa 

e comprimento muscular. Também foi observado rápida degradação de miofibrilas 

e proteínas não colagênicas, levando a diminuição do diâmetro de cada fibra 

muscular. Após sete dias há uma redução de 37% da massa muscular (GAMRIN 

et al., 1998) e após três semanas, há redução de 69% da área das fibras do 

músculo sóleo em ratos (KANNUS et al., 1998). 

Vários modelos de desuso foram desenvolvidos para estudar a transição 

das fibras musculares, como imobilização em posição de encurtamento muscular, 

suspensão pela cauda, suspensão pela cauda para simular a microgravidade. 

Estes estudos demonstram redução de fibras do tipo I (CAIOZZO et al., 1996, 

correspondendo a diminuição na concentração relativa de MHCI e aumento de 
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MHCIIa e MHC IId (CAIOZZO  et al., 1998). Os diferentes tipos de grupos 

musculares adaptam-se de maneira diferente ao exercício excêntrico, e assim, 

lesões ao longo da fibra muscular também podem possuir características 

diferentes. Diante disso, pode ser questionado se o músculo com características 

dominantes Tipo I (sóleo) e outro com características Tipo II, apresentarão as 

mesmas características de lesão da fibra muscular diante de um processo de 

imobilização.  

As alterações observadas com a imobilização são dependentes dos fatores 

como tempo e posição de imobilização (encurtada ou alongada). Segundo Pattullo 

et al. (1992) e Goldspink (1999) a imobilização em posição alongada de um 

músculo composto predominantemente por fibras de contração rápida, determina 

um transito da MHC mais rápida para mais lenta. No entanto, Mattiello-Sverzut et 

al. (2006) observaram que o músculo sóleo imobilizado em encurtamento aumenta 

a expressão de fibras tipo II e reduz a quantidade de fibras tipo I. Estes achados 

corroboram com o estudo de Heslinga, Kronnie e Huijing (1995), que mostraram 

maior vulnerabilidade das fibras tipo I a atrofia quando comparados às fibras do 

tipo II, fato que pode ser explicado por suas diferenças metabólicas durante a fase 

de imobilização. Essa diminuição da atividade contrátil do músculo contribui para 

redução da mecanotransdução, o que pode gerar adaptações não apenas no 

tecido contrátil, mas também no tecido conjuntivo intra e extracelular (KOVANEN, 

2002; COUTINHO  et al., 2006). 
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No processo de reabilitação, para conseguir reverter as alterações 

resultantes da imobilização é necessário estímulos externos adequados, como a 

mobilização precoce (HWANG, et al., 2006). 

Essas alterações na estrutura músculo esquelético determinadas pelo 

desuso, são amplamente estudadas e descritas na literatura (BENEDINI-ELIAS et 

al., 2013; MOURA-JUCÁ et al., submetido; CORNACHIONE et al., 2013; CAÇÃO-

BENEDINI et al.,2013) e nesse sentido, experimentos utilizando animais em fase 

de desenvolvimento, são de fundamental importância, pois permite o 

entendimento dos aspectos celulares e moleculares das respostas musculares à 

hipoatividade, e posterior reabilitação por meio de técnicas de remobilização como 

alongamento intermitente, mimetizando situações complexas da clínica de 

reabilitação (MERCIER et al.,1999). 

2.3 Efeitos do alongamento no músculo esquelético 

O alongamento é definido como uma manobra que afasta a origem da 

inserção de um determinado músculo ou grupo muscular, e assim, alonga as 

fibras e aumenta a amplitude de movimento das articulações (SHRIER , 1999). 

Essa técnica é freqüentemente utilizada na reabilitação do sistema músculo 

esquelético, de adultos e crianças, com os objetivos de restabelecer a amplitude 

de movimento, minimizar os efeitos deletérios da imobilização e auxiliar no retorno 

ao movimento funcional do segmento (KISNER; COLBY 1998; WELDON e HILL, 

2003).  

Estudos relatam como benefícios deste procedimento, o crescimento 
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muscular (LOUGHNA, BROWNSON, 1996), a adição de sarcômeros em série 

(GOMES et al, 2004), o aumento da amplitude de movimento articular (GAJDOSIK 

et al, 2007), a melhora na organização das fibras de colágeno (COUTINHO et al, 

2006). No entanto, alterações significativas relacionadas ao processo de 

tumefação (GOMES et al., 2007) e alta reatividade celular também foram 

observadas, caracterizando processos de degeneração e/ou regeneração 

desencadeados pelo alongamento (MATTIELLO-SVERZUT et al., 2006). 

Em estudo realizado por Okita et al., (2001), o  alongamento mantido por 

trinta minutos, aplicado seis vezes por semana por três semanas consecutivas, foi 

capaz de induzir o aumento do diâmetro das fibras tipo I em músculos sóleo 

previamente imobilizados. Concordantemente Coutinho et al (2004), mostraram 

que sessões de quanrenta minutos de alongamento, aplicados ao músculo sóleo 

sadio, três vezes por semana, aumentaram o número de sarcômeros em série e a 

área de secção transversa.  

No estudo de Benedini-Elias (2009), o efeito do alongamento em ratas no 

período de desenvolvimento foi demonstrado por alterações histopatológicas no 

músculo sóleo. Ainda segundo Oustanina et al, (2004) o músculo sóleo apresenta 

quantidades expressivas de núcleo centralizado, o que identifica miofibras em 

regeneração derivadas de células satélites. 

 Alguns estudos avaliaram as alterações citoarquiteturais do músculo 

esquelético submetidos à períodos de imobilização em encurtamento (COUTINHO 

et al, 2006; MATTIELLO-SVERZUT et al, 2006). Entretanto, são escassos estudos 

sobre essas alterações no tecido músculo esquelético em desenvolvimento, e sua 
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relação com estruturas envolvendo colágeno tipo I, III, IV, e filamentos 

intermediários como a desmina e vimentina.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Gerais 

O objetivo deste estudo foi analisar e comparar o efeito do alongamento 

intermitente aplicado durante 3 dias em animais recém-desmamados submetidos 

ou não à imobilização do membro posterior direito em flexão plantar. Variáveis 

relacionadas ao processo de regeneração e adaptação do músculo sóleo foram 

qualificados e quantificados.  

   

3.2  Específicos 

Analisar e comparar as respostas adaptativas dos músculos sóleo frente: 

- Morfologia convencional;  

- Expressão dos colágenos tipos I, III e IV;  

- Expressão de filamentos intermediários de desmina e vimentina; 

- Expressão de distrofina do costâmero; 

- Expressão de CD68 para macrófagos 
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4. MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizadas 20 ratas da raça Wistar (Rattus norvegicus albinus) 

fornecidas pelo Biotério Central da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto – USP 

com 21 dias de idade, que corresponde à fase de desmame e de início dos 

protocolos propostos neste trabalho. As ratas foram mantidas em grupos de 2 

animais, dentro de gaiolas plásticas (41 cm × 34 cm × 16 cm) com livre acesso à 

alimentação peletizada e água. Todos os procedimentos para higienização e boa 

adaptação dos animais nas gaiolas foram realizados. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal – CETEA (processo nº 

043/2007). Os animais foram divididos em 5 grupos: Grupo Controle 

Inicial(GCIn21- Animais com 21 dias), Grupo Imobilizado (GI- Animais de 21 dias 

que foram imobilizados por 7 dias), Grupo Imobilizado e Alongado (GIA- Animais 

de 21 dias que foram imobilizados por 7 e reabilitados pelo alongamento durante 3 

dias) e Grupo Alongado (GA- Animais de 21 dias não imobilizados por 7 dias e 

posteriormente alongamentos durante 3 dias),  Grupo Controle Final (GCFn30 - 

Animais com 30 dias). Após o período de intervenção os animais foram 

eutanaziados com excesso de anestésicos, injeção intraperitonial com excesso de 

thiopental de sódio (Thiopentax, Cristália, Itapira, São Paulo, Brasil).  
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4.2 Grupos experimentais 

Os animais foram divididos em grupos de acordo com a Tabela 1.  

Tabela 1. Divisão dos grupos experiemntais 

Grupos 
Número  

animais 
Procedimentos experimentais 

Controle Inicial 

(GCIn 21) 
4 Animais de 21 dias – sacrificados com 21 

Controle 

(GCFn 30) 
4 Animais de 21 dias + 7 + 2 – sacrificados com 30 dias  

Imobilizado 

(GI) 
4 

Animais de 21 dias, imobilizados por 7 dias – sacrificados 

com 28 dias 

 

Imobilizado e 

Alongado 3 dias 

(GIA) 

4 

Animais de 21 dias, imobilizados por 7 e alongados por 3 

(consecutivos) – sacrificados com 30 dias 

. 

Alongado 3 dias 

(GA) 
4 

Animais de 21 dias + livre por 7 dias + alongados por 3 

dias – sacrifica com 30 dias 

 

Total 20  

 

 

4.3 Procedimentos Experimentais 

4.3.1 Técnica de Imobilização 

 

Este procedimento teve duração de 10 minutos aproximadamente, não foi 

invasivo e nem doloroso, mas para proteger quem o executou e facilitar o 

manuseio dos animais foi necessário anestesiá-los previamente com Hidrato de 

Cloral 4% intraperitoneal, sendo que metade da dose indicada foi utilizada 
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(0,5ml/100g). Após a anestesia, foi realizado o encurtamento do músculo sóleo 

através da imobilização da articulação tíbio-társica direita em flexão plantar 

máxima, com auxílio de uma fita adesiva (WILLIAMS, 1988) (Figura 4).  

O modelo de imobilização do membro posterior dos animais utilizados 

seguiu o modelo proposto por Benedini-Elias et al (2009). A pata direita foi 

imobilizada através de um modelo de imobilização composto por duas partes: parte 

superior, similar a uma camiseta de cotton, que permitiu o animal movimentar 

livremente a cabeça e os membros superiores e, uma parte inferior, dividida em 

anterior e posterior, composta por uma malha de aço que teve suas bordas 

envolvidas com fita adesiva para prevenir lesões no corpo do animal. Além disso, 

no compartimento anterior foi colocada uma “almofada” de algodão para proteger a 

região anterior do membro. Em seguida, a parte inferior foi unida à parte superior 

através de grampos. Após este procedimento, a camiseta foi vestida no animal e o 

membro posterior direito imobilizado através da união das partes anterior e 

posterior, fixadas com fita crepe (Figura 5 A e B).  

Os animais permaneceram imobilizados por 7 dias consecutivos e 

separados em número de 2 em gaiolas plásticas (41 cm × 34 cm × 16 cm) com 

livre acesso a água e ração.  

A imobilização não impediu a alimentação e locomoção dos animais dentro 

da gaiola.  No assoalho da gaiola, foi colocada serragem para higienização que 

será trocada diariamente.  
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4.3.2 Técnica de alongamento manual passivo 

 

 A técnica de alongamento manual passivo do membro estudado foi 

realizada com a articulação do joelho em extensão completa. Uma força manual 

(não quantificada), aplicada na porção plantar da pata posterior direita, produzia o 

movimento de dorsiflexão da articulação do tornozelo, gerando o alongamento 

passivo do músculo gastrocnêmio e sóleo das patas, respeitando o limite articular 

(Figura 6). 

 Tempo para a realização deste procedimento: - 30s alongamento/30s 

descanso/10x em um único período do dia (manhã). 

 

 

 

Figura 4. Imobilização da articulação Figura 5 A e B:  Modelo de imobilização 

proposto por  BENEDINI-ELIAS et al., 

(2009). A: Parte superior, similar a uma 

camiseta de cotton. B: Parte inferior, dividida 

em anterior e posterior. 
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4.3.4 Obtenção dos Músculos 

 

O músculo sóleo foi retirado imediatamente após a realização dos 

protocolos descritos. 

Para dissecação do músculo, os animais foram pesados e eutanaziados 

com excesso de anestésico, injeção intraperitonial com excesso de thiopental de 

sodio (Thiopentax, Cristália, Itapira, São Paulo, Brasil). Foi realizada uma incisão 

distal na tíbia do membro posterior direito, próxima à articulação do tornozelo, de 

forma a expor o músculo sóleo para dissecção e retirada do fragmento. Estes 

foram envolvidos em talco e submetidos ao congelamento em nitrogênio liquido. A 

estocagem foi feita em um freezer a -80°C até o processamento do material. 

 

4.3.5 Processamento Histológico 

 

Os músculos foram seccionados transversalmente em Criótomo Leica CM 

1850 UV a temperatura de -25°C. Foram obtidos cortes com 5 m colhidos em 

Figura 6. Alongamento manual passivo intermitente 
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lâminas 26x76mm. O processamento contou com a aplicação de reações de 

coloração: Hematoxilina-Eosina (H.E) e coloração especial (Picro-Sirius), 

desenvolvido no Laboratório de Neuropatologia do Departamento de Patologia da 

FMRP-USP, conforme a rotina de processamento de músculo esquelético deste 

laboratório. 

 

4.4 Processamentos imunoistoquímicos para colágeno Tipos I, III e IV, 

vimentina , desmina e imunofluorescência para distrofina e CD 68. 

 

Os músculos foram seccionados transversalmente em Criótomo Leica CM 

1850 UV a temperatura de -25°C. Foram obtidos cortes com 5 µm colhidos em 

lâminas 26x76mm para coloração especial picro-sirius (Dapson et al, 2011). Para 

a técnica imunoistoquímica foram utilizados os anticorpos anti-rat collagen type I, 

type III e type IV (Sigma), mouse anti- human desmin (DAKO) e mouse anti-human 

vimentin (DAKO). Estas técnicas foram realizadas no Laboratório de 

Neuropatologia do Departamento de Patologia da FMRP-USP, conforme a rotina 

de processamento de músculo esquelético deste laboratório. As lâminas foram 

fixadas em acetona gelada por 10 minutos, lavadas com PBS e incubadas em 

solução de 3% H2O2 por 15 minutos para bloqueio da peroxidase endógena. 

Foram novamente lavadas e em seguida realizado o bloqueio de ligações 

inespecíficas com Soro Normal de Cavalo (ABC KIT Vectastain- PK6200– Vector) 

por 60 minutos. Os excessos de líquido foram removidos e as amostras foram 

incubadas separadamente com os anticorpos primários monoclonal mouse anti-rat 
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collagen type I (1:18000), collagen type III (Sigma) (1:36000), anti-rat collagen type 

IV (Sigma) (1:800), mouse anti-human desmin (DAKO) (1:100), mouse anti-human 

vimentin (DAKO) (1:100) à 4ºC overnight. Foi feito um controle negativo (blanc), 

pelo não gotejamento do anticorpo primário no tecido. No dia seguinte, as lâminas 

foram lavadas em Tampão Tris Salino com Tween 20 (TBST) 3 vezes e incubadas 

com o anticorpo secundário ABC KIT Vectastain- PK6200– Vector durante 30 

minutos. Logo após foram lavadas 3 vezes e incubadas com o Avidina e Biotina 

(ABC KIT Vectastain- PK6200– Vector) por 30 minutos e em seguida ocorreu nova 

lavagem com TBST e TRIS-HCl para incubação do cromógeno DAB 

(diaminobenzidina), durante 5 minutos. Foi realizada lavagem em água corrente, 

contracoração com Hematoxilina por 10 segundos, desidratação e a diafanização 

e por fim a montagem em Permount  (Fisher).  

A técnica de imunofluorescência foi realizada com dupla marcação para 

distrofina e CD68, com aplicação de 2 anticorpos primários rabbit polyclonal anti-

DISTROFIN, diluição 1:100 (Abcam) e mouse monoclonal anti-CD68, diluição 

1:200 (Abcam).  As lâminas foram lavadas em tampão tris salino (TBS), fixadas 

em Xpress molecular fixative durante 4 minutos, lavadas novamente duas vezes 

com o mesmo tampão. Os excessos de líquido foram removidos e as amostras 

foram incubadas com seus respectivos anticorpos primários a 37ºC por 2 horas. 

Na sequência os cortes foram lavados 3 vezes em PBS em um intervalo de 5 

minutos e posteriormente aplicado 2 anticorpos secundários (molecular probes 

fluorescent goat anti-rabbit green 488 e goat anti-mouse red 568), por 45 min. As 

lâminas foram lavadas 2 vezes com TBS e montadas em Prolong Gold Antifade. 
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Os resíduos de diaminobenzidina (DAB) foram tratados com soluções-estoque de 

permanganato de potássio 0,2M (31,6g/litro) e de ácido sulfúrico 2M (112ml ácido 

concentrado/litro). Posteriormente foi acrescido ácido ascórbico. A solução foi 

neutralizada com carbonato ou bicarbonato de sódio até pH 7. Para finalizar, a 

solução foi descartada na pia com água. 

 

4.5. Estudo Morfológico 

As análises qualitativas dos cortes histológicos transversais foram 

realizadas em Microscópio de Luz Leica DM 2500 (Leica Microsystems, Frankfurt, 

Alemanha). Aspectos morfológicos genéricos do tecido muscular foram avaliados 

pela coloração H.E. 

4.6 Análise semi-quantitativa para os colágenos dos tipos I, III e IV e Picro 

Sírius 

Esta análise foi realizada no Microscópio de Luz citado anteriormente, por 

três examinadores independentes, para todos os grupos experimentais aqui 

estudados. Na análise, foi utilizada a classificação descrita por Kurose et al. (2006) 

levando em  conta a reatividade dos mesmos: negativo (-); ligeiramente positivo 

(±); fracamente positivo (+); moderadamente positivo (++); fortemente positivo 

(+++). 

4.7 Relação de imunorreatividade para desmina e vimentina entre os grupo. 

Através da imunomarcação para desmina pelo anticorpo mouse anti- 

human desmin e imunomarcação para vimentina pelo anticorpo mouse anti-human 



MATERIAIS E MÉTODOS - 49 

 

vimentin, três campos aleatórios das lâminas do músculo sóleo de cada animal 

foram colhidos. Foi selecionado um campo com uma célula marcada com desmina 

e a relação da quantidade de pixels para todas as outras amostras foi a partir 

desta, para não haver divergências no resultado. Para a marcação de vimentina 

foi realizado o mesmo procedimento. As imagens formam processadas pelo 

software Leica LAS V3.8 A partir destes dados, foi estabelecida a análise 

estatística entre os grupos (Figura 7 e 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Software Leica LAS V3.8 – Análise quantitativa dos filamentos intermedários 
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4.8 Densidade de macrófagos e corpos de inclusão 

Com a utilização da imunofluorescência pelo anticorpo mouse anti-rat CD68, 

a partir de imagens colhidas em três campos aleatórios das lâminas do músculo 

sóleo dos animais dos grupos aqui estudados, foram contados os macrófagos e os 

corpos de inclusão através do segmento interativo do software Leica LAS V3.8 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Software Leica LAS V3.8 – Análise gráfica dos filamentos intermediários 
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4.9. Análise estatística 

Para comparação dos dados obtidos nos diferentes grupos , inicialmente 

realizou-se uma análise exploratória dos dados, com o objetivo básico de 

sumarizar as informações, organizá-las e descrevê-las de duas maneiras: por 

meio de tabelas com medidas descritivas e de gráficos.  

Para atingir o objetivo propostos utilizou-se o teste de Kruskall Wallis, que é 

uma técnica não paramétrica utilizada para comparar dois ou mais grupos. Sendo 

assim, ela não requer suposições quanto a distribuição dos dados. Para as 

comparações entre os grupos utilizou-se pós teste de Dunn. Os resultados foram 

obtidos com o auxilio do software R (versão3.0) 

 

 

 

 

 

Figura 9. Software Leica LAS V3.8 – Contagem corpos de Inclusão 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análise histopatológica hematoxilina-eosina 

Os principais achados histopatológicos observados nos músculos dos 

animais foram corpos de inclusão, fragmentação e central core. A Tabela 2 e 

Figura 10 sumarizam esses dados. Análise estatística indicou que o número de 

corpos de inclusão dos animais dos GI e GIA esteve significativamente aumentado 

em relação ao grupo controle 21 dias e, GIA também apresentou valores 

superiores em relação ao grupo controle 30 dias (GC21 x GI; GC21 x GIA; GC30 x 

GIA; p<0,05). Para a fragmentação de fibras, foi observado aumento significativo 

deste achado nos animais do GIA em relação ao GC21 e GC30 (GC21 x GIA; 

GC30 x GIA; p<0,05). A anomalia de central core mostrou-se significativamente 

modificada nos animais dos GI, GIA em relação aos controles 21 e 30 dias e GA 

(GC21 x GI; GC21 x GIA; GC30 x GI; GC30 x GIA; GI x GA; GIA x GA; p<0,05). 

 
 
Tabela 2.  Alterações histopatológicas por grupos 

Resultados demonstrados com média e desvio padrão: Teste de Kruskall Wallis – pós 

teste de Dunn; GC21, grupo controle com 21 dias; GC30, grupo controle com 30 dias; GI, 

grupo imobilizado; GIA, grupo imobilizado e alongado; GA, grupo alongado 

- sem alterações 

* p<0.05 comparado com GC21 

° p<0.05 comparado com GC30 

# p<0.05 comparado com GA 

 

 

Alterações Grupos     

 GC21 CG30 GI GIA GA 
Corpos de 
Inclusão 

0,0 4,25 (±1.71) 129.75 (± 4.43)* 106 (±2.94)*° 16 (± 2.94) 

Fragmentação 0,0 0,0 3.00 (±0.82) 4.75 (±0.96)*° 2.5 (± 1.29) 
Central core 0,0 0,0 1.75 (± 0.96)#*° 2.00 (± 0.82)#*° 0,0 
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(A) Grupo Controle 21 dias: núcleo centralizado (seta branca); (B) Gupo Controle 30 dias: sem 

alterações; (C) Grupo Imobilizado: Variação no tamanho das fibras, fragmentção (seta preta fina), 

lesão tipo “central core” (seta branca), corpos de inclusão (seta preta grossa); (D) Grupo 

Imobilizado e Alongado: Variação no tamanho das fibras,  lesão central core (seta branca), 

corpos de inclusão (seta preta grossa) (E) Grupo Alongado: Presença de fragmentação (seta 

preta fina) e corpos de inclusão (seta preta grossa). 

D C 

A B 

E Figura 10. Fotomicrografia do músculo sóleo, corado com HE. ( Barra: 25µm) 

E 
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5.2 ANÁLISE DA COLORAÇÃO ESPECIAL – PICRO-SIRIUS, 

IMUNOISTOQUIMICA PARA COLÁGENO TIPO I, III E IV. 

 

Análise semiquantitativa da coloração especial por picro-sirius indicou que 

os fragmentos de músculo sóleo dos grupos controle 21 e 30 dias, GI , GIA  e GA 

apresentaram intensidade de coloração à luz polarizada moderadamente positiva 

para fortemente positiva (++/+++)(Figura 11). A expressão do colágeno I nos 

fragmentos de músculo sóleo pela análise semiquantitativa foi classificada como 

moderadamente positiva (++) para o grupo GI enquanto os demais grupos 

apresentaram expressão fracamente positiva (+) (Figura 12). A expressão de 

colágeno III foi igual para os fragmentos de sóleo de todos os grupos e foi 

classificada como moderadamente positiva (++) (Figura 13). Para o colágeno IV, a 

expressão em GC21, GC30 e GA foi classificada como fortemente positiva (+++). 

Para os músculos do GI e GIA foi obtida classificação da expressão como 

levemente positiva (++) (Figura 14). Os resultados estão sumarizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Análise semiquantitativa dos Colágenos I,III, IV e coloração especial Picro-sírius 

                            GC(21) GC(30) GI GIA GA 

Picro-sírius ++/+++ ++/+++   ++/+++ ++/+++ ++/+++ 

Legenda: - ausente; ± ligeiramente presente; + pouca quantidade; ++ quantidade 

moderada; +++ muita quantidade. 

 

 

 

 

Colágeno I +  +  ++  +    +  

Colágeno III ++  ++  ++  ++   ++  

Colágeno IV +++  +++  ++  ++  +++  
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(A luz polarizada) Grupo Controle 21 dias Marcação moderada - forte (seta branca) (B luz 

polarizada) Gupo Controle 30 dias: Marcação moderada-forte (seta branca); (C luz polarizada) 

Grupo Imobilizado: Marcação moderada-forte (seta branca) (D luz polarizada) Grupo 

Imobilizado e Alongado Marcação moderada-forte (seta branca); (E luz polarizada) Grupo 

Alongado: Marcação moderada-forte (seta branca) 

 

 

 

 

A1 B 

C 

A 

D1 

D 

E 

Figura 11. Fotomicrografia do músculo sóleo, picrosirius ( Barra: 25µm) 
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(A) Grupo Controle 21 dias: Pouca marcação(seta preta grossa); (B) Gupo Controle 30 dias: 

Pouca marcação(seta preta grossa); (C) Grupo Imobilizado: marcação moderada (setas preta 

grossa) (D) Grupo Imobilizado e Alongado: Pouca marcação(seta preta grossa); (E) Grupo 

Alongado: marcação moderada (setas preta grossa) 

 

 

A B 

C D 

GA 

E 

Figura 12. Fotomicrografia do músculo sóleo, COLÁGENO I ( Barra: 50µm) 
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Figura 13. Fotomicrografia do músculo sóleo, COLÁGENO III ( Barra: 50µm) 

(A) Grupo Controle 21 dias: Marcação moderada (seta preta grossa); (B) Gupo Controle 30 dias: 

Marcação moderada (seta preta grossa); (C) Grupo Imobilizado: Marcação moderada (seta preta 

grossa); (D) Grupo Imobilizado e Alongado Marcação moderada (seta preta grossa); (E) Grupo 

Alongado: Marcação moderada (seta preta grossa) 

 

 

 

C 

E 

D 

A B 



RESULTADOS - 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Grupo Controle 21 dias : Marcação forte (seta preta); (B) Gupo Controle 30 dias: Marcação 
forte (seta preta) (C) Grupo Imobilizado: Marcação moderada (seta preta) (D) Grupo Imobilizado 
e Alongado Marcação moderada (seta preta) (E) Grupo Alongado: marcação forte (seta preta) 
 

 

 

Figura 14. Fotomicrografia do músculo sóleo, COLÁGENO IV ( Barra: 50µm) 

C 

A B 

D 

E 
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5.4 Análise da imunoistoquimica para desmina, vimentina e CD68 

 

Análise da estatística da expressão de desmina indicou aumento na 

diferença significativa entre os dados obtidos dos GC21 e GC30 em relação ao GI 

e do GC30 em relação ao GIA (GC21 x GI; GC30 x GI; GC30 x GIA; p<0,05) 

(Figura 14). Para vimentina, foi observada aumento na diferença significativa entre 

os dados obtidos dos GC21 e GC30 em relação ao GI e do GC21 em relação ao 

GIA (GC21 x GI; GC30 x GI; GC21 x GIA; p<0,05) (Figura 15). A densidade de 

macrófagos analisada pela expressão de CD68 indicou diferença significativa 

somente entre os dados obtidos dos GC21 e GC30 em relação ao GIA (GC21 x 

GIA; GC30 x GIA; p<0,05). Os resultados estão sumarizados na tabela 4. 

 

Resultados demonstrados com média e desvio padrão: Teste de Kruskall Wallis – 
pós teste de Dunn; GC21, grupo controle com 21 dias; GC30, grupo controle com 
30 dias; GI, grupo imobilizado; GIA, grupo imobilizado e alongado; GA, grupo 
alongado 
- sem alterações 

* p<0.05 comparado com GC21 

° p<0.05 comparado com GC30 

# p<0.05 comparado com GA 

 

 

 

 

Tabela 4. Imunorreatividade para desmina e vimentina e densidade de macrófagos (CD68) 

por grupo 

Imunoistoquímica Grupos     

 GC21 CG30 GI GIA GA 

Desmina 16.79(±0.20) 21.33(±0.28) 4.64(±0.13)*° 5.09(±0.04)° 9.4 (± 0.08) 

Vimentina 7.49 (±0.09) 7.26 (±0.09) 5.83 (± 0.03)*° 6.14 (±0.05)* 6.26 (±0.06) 

CD 68 0,0 0,0 6.75 (±1,26) 9.50 (±1.29)*° 2.75 (±0.96) 
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(A) Grupo Controle 21 dias: Presença de imuno-reatividade (seta branca); (B) Gupo Controle 30 
dias: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta fina); (C) Grupo 
Imobilizado: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta fina ), 
lesão central core (seta preta grossa) (D) Grupo Imobilizado e Alongado: Presença de imuno-
reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta fina), lesão central core (seta preta grossa) 
(E) Grupo Alongado: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta 
fina). 
 

C 

A B 

D 

E 

Figura 15. Fotomicrografia do músculo sóleo, DESMINA ( Barra: 25 µm) 
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(A) Grupo Controle 21 dias: Presença de imuno-reatividade (seta branca); (B) Gupo Controle 30 
dias: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta); (C) Grupo 
Imobilizado: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão (seta preta fina); (D) 
Grupo Imobilizado e Alongado: Presença de imuno-reatividade (seta branca);corpos de inclusão 
(seta preta fina), lesão central (seta preta grossa) (E) Grupo Alongado: Presença de imuno-
reatividade ( seta branca);corpos de inclusão ( seta preta fina). 
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A B 
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E 

Figura 16. Fotomicrografia do músculo sóleo, VIMENTINA ( Barra: 25µm) 
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A marcação para distrofina no eixo transversal das fibras dos músculos 

sóleos pode ser vista na Figura 17 (A2,B2, C2, D2 e E2. Os grupos GC 21 e GC30 

não apresentaram alterações na fluorescência para distrofina em relação aos 

grupos GI, GIA e GA, como também  ausência de macrófagos tanto intra como 

extracelular (tabela 4). O procedimento de imobilização e remobilização pelo 

alongamento manual passivo intermitente por 3 dias provocou alterações para 

distrofina como descontinuidade, o que sugere ruptura sarcolemal, ondulações 

sarcolemais e diminuição da espessura na fluorescência para os grupos GI, GIA e 

GA, com presença de macrófagos na região extracelular nos grupos GI e GA e 

macrófagos nas regiões intra e extra celular no grupo GIA (Figura 17 - C2,D2,E2, 

C4,D4,E4).  
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Figura 17. Fotomicrografias do músculo sóleo de animais dos grupos GC21. 

GC30, com lâminas processadas pelos anticorpos rabbit polyclonal anti-

dystrophin (fluorescência verde) e mouse monoclonal [ED1] anti-CD68 

(fluorescência vermelha), marcação nuclear com DAPI. 
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Figura 18. Fotomicrografias do músculo sóleo de animais dos grupos GI, GIA e GA, com lâminas 

processadas pelos anticorpos rabbit polyclonal anti-dystrophin (fluorescência verde) e mouse monoclonal 

[ED1] anti-CD68 (fluorescência vermelha), marcação nuclear com DAP. 
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GC 21 – A1. Marcação nuclear DAPI: sem alterações; A2. Marcação para distrofina: sem 

alterações; A3. Marcação CD 68: sem alterações; A4. (MERGE): sem alterações 

GC 30.-  B1. Marcação nuclear DAPI: sem alterações; B2. Marcação para distrofina: sem 

alterações; B3. Marcação CD 68: sem alterações; B4. (MERGE): sem alterações 

GI. - C1. Marcação nuclear DAPI (seta vermelha); C2. Marcação para distrofina: apresentou 

descontinuidade sarcolemal (seta branca), diminuição da marcação (seta amarela continua) e 

ondulações sarcolemais (seta amarela pontilhada); C3. Marcação CD 68: presença de macrófago 

extracelular sem a marcação do núcleo azul (seta amarela grossa). C4 (MERGE)- Presença de 

macrófago extracelular com seu respectivo núcleo (seta branca).  

GIA - D1 marcação nuclear DAPI ( seta vermelha); D2. Marcação para distrofina: apresentou 

descontinuidade sarcolemal (seta branca), diminuição da marcação (seta amarela continua) e 

ondulações sarcolemais (seta amarela pontilhada); D3. Marcação CD 68: presença de macrófago 

extracelular sem a marcação do núcleo azul ( seta amarela grossa), marcação de macrófago 

intracelular sem a marcação do núcleo azul ( seta azul).  D4 (MERGE) Presença de macrófago 

extracelular com seu respectivo núcleo (seta branca) e presença de macrófago intracelular (seta 

laranja) 

GA - E1. Marcação nuclear DAPI (seta vermelha); E2. Marcação para distrofina: apresentou 

descontinuidade sarcolemal (seta branca), diminuição da marcação (seta amarela continua) e 

ondulações sarcolemais (seta amarela pontilhada); E3. Marcação CD 68: presença de macrófago 

extracelular sem a marcação do núcleo azul ( seta amarela grossa); E4 (MERGE) Presença de 

macrófago extracelular com seu respectivo núcleo (seta branca). 
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6. DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo indicaram que o músculo sóleo de ratas 

bebês sofreram modificações citoarquiteturais significativas quando o 

alongamento manual intermitente foi usado como recurso terapêutico após 7 dias 

de desuso do segmento posterior direito (imobilização em flexão plantar). Em 

contrapartida, o alongamento manual intermitente aplicado no músculo que não 

sofreu desuso não foi capaz de modificar a citoarquitetura das fibras. 

 As principais anormalidades encontradas no grupo imobilizado e alongado 

foram corpos de inclusão, fragmentação, lesão tipo central core. Segundo Kannus 

et al. (1998) os músculos predominantes de contração lenta são mais vulneráveis 

ao processo de imobilização com uma indução mais rápida em suas 

características assim como uma profunda transformação na arquitetura e na 

histoquímica de suas fibras, classificadas como posturais.  

 A presença de núcleos centralizados representa o processo de regeneração 

da fibra muscular recém reparadas, pois este evento ocorre através da ativação de 

células precursoras da miogênese (células satélites) que irão proliferar-se e 

diferenciar-se para depois se fundirem as miofibras lesadas. Após o processo de 

fusão, a miofibra regenerada apresentará núcleos centralizados, originados das 

células satélites, os quais migrarão para periferia da fibra conforme ocorre a 

reparação da fibra muscular (HUARD 2002; ITAI; KARIYA; HOSHINO 2004; 

HAWKE; GARRY, 2001) 

A hipomobilidade segundo estudos realizados por FRIMEL et al., (2005) e 

MATTIELLO-SVERZUT et al., (2006) é capaz de provocar aumento na 

centralização nuclear e alterações com caracteristicas degenerativo/necrótico. Os 
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resultados do GI deste trabalho, no entanto, não identificaram alterações 

significativas na quantidade de fibras que apresentaram núcleos centralizados ou 

degeneração/necrose. Acredita-se que a imobilização tenha gerado atrofia das 

fibras musculares por redução no conteúdo protéico, sem gerar significativa lesão 

nas fibras, o que corrobora com os achados encontrados por Giroux-Metges et al. 

(2005).  

Imobilização. A hipotrofia/atrofia muscular é um dos efeitos deletérios da 

hipomobilidade, que neste estudo foi observados após utilização de um dispositivo 

de imobilização, adaptado por Benedini-Elias et al. (2009).  

Segundo KANDARIAN; JACKMAN (2006) a atrofia muscular pode ocorrer 

devido a proteólise envolvendo três sistemas principais: sistema calpaína (via 

cálcio-dependente), via catepsina e sistema ubiquitina-proteossoma. O sistema 

calpaína é modulado pela proteína calpastatina que facilita a quebra de moléculas 

proteicas posteriormente disponibilizadas para a ubiquitinação (proteólise 

miofibrilar). A via catepsina também é ativada durante a atrofia, onde ocorre 

aumento de RNAm das isoformas de catepsina, protease responsável pela 

proteólise lisossomal com eliminação de proteínas e organelas celulares.  

O sistema ubiquitina-proteossoma não degrada as miofibrilas intactas e, 

assim, para exercer a sua função, torna-se dependente dessas outras vias. Esse 

sistema envolve três enzimas principais: E1 que ativa a ubiquitina, E2 com a 

função de transportá-la e conjugá-la e E3 que faz a ligação específica da 

ubiquitina. A atuação das três enzimas é fundamental para que ocorra a proteólise 

já que o proteossoma só conseguirá fazer a degradação proteica quando as 

proteínas estiverem poliubiquitinadas. 
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Para KAMIÑSKA;SZYLUK, (1996), em estudo utilizando a tenotomia como 

método de desuso, a hipomobilidade inibe ou reduz  o fluxo aferente e eferente de 

informações vindo dos mecanoreceptores, o que pode levar a redução no 

processo de mecanotransdução, pela diminuição dos estímulos mecânicos, 

hipótese que pode justificar o achado das fibras com lesão tipo “central core” e 

alterações na imunorreatividade para os filamentos intermediários de desmina e 

vimentina no grupo imobilizado. 

As lesões tipo “central core” como também a formação de fibras em alvo 

podem ocorrer devido ao aumento de níveis de cálcio nas células musculares, e 

que este aumento pode ativar a calpaína-3, maior protease responsável pela 

clivagem de proteínas no processo de degradação mediada pela ubiquitina 

(BAEWER  et al. 2008). 

É importante salientar que as fibras em alvo não são as mesmas fibras que 

apresentam lesão tipo “central core”, o que pode ser facilmente confundido se não 

forem bem observadas. As fibras em alvo apresentam aumento na concentração 

de desmina, sugerindo uma regeneração da fibra muscular e a lesão “central core” 

apresenta ausência de desmina (FELLENBERG; BURGUNDER, 2003; 

KAMIÑSKA;SZYLUK, 1996), o que corrobora com os achados deste trabalho, 

demonstrados na figura 14, onde foram encontradas fibras com lesão “central core” 

no grupo GI, mas sem a presença de fibras em alvo.   

Para esses mesmos autores supracitados, outra maneira de diferenciar 

estas duas alterações quanto suas características, é a observação em reações 

enzimáticas como NADH2-TR, com a presença de zonas de atividade oxidativa, 

pois o core apresenta duas zonas: uma central com ausência total de atividade 
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oxidativa e glicolítica e outra periférica com atividade normal, mas nas fibras em 

alvo, são observadas 3 zonas: uma central sem atividade enzimática, outra 

intermediária que apresenta alta atividade formando um estreito anel que separa a 

zona central da zona periférica, onde esta ultima possui atividade enzimática 

normal. 

Com a hipomobilidade, além das alterações encontradas através da 

observação com a colocaração em HE e imunoistoquimica para desmina e 

vimentina, outros achados também podem explicar os resultados para alterações 

na imunoistiquímica com colágenos tipo I, III e IV, coloração especial com Picro-

sirius e imunoistoquimica com fluorescência para distrofina e CD68. 

É sabido que a inatividade, induzida pelo desuso altera as propriedades 

viscoelasticas do tecido muscular, como demonstrado em estudos que 

promoveram hipocinesia em animais (Mattiello-Sverzut et al, 2006; Polizello et al, 

2009). 

Outros trabalhos também identificaram aumento na quantidade de tecido 

conjuntivo intramuscular, principalmente em músculos imobilizados em posição 

encurtada (WILLIAMS; GOLDSPINK, 1984; WILLIAMS et al., 1988), com hipótese 

da redução nas tensões passivas no músculo imobilizado, o que poderia gerar um 

aumento no volume do tecido conjuntivo a fim de prevenir lesões durante uma 

atividade de alongamento (TABARY et al., 1972; JÄRVINEN et al., 2002, OKITA et 

al., 2004).  

O acúmulo de tecido conjuntivo intramuscular aumentado no tecido 

muscular pelo desuso pode contribuir para a diminuição do fluxo sanguíneo, 

obliteração da luz dos capilares, e esta diminuição do fluxo nos capilares contribui 



 DISCUSSÃO - 72 

 

para um aumento na quantidade de tecido conjuntivo, iniciando um ciclo vicioso 

(JÓZSA et al., 1990). 

Segundo (GERDIN; HÄLLGREN, 1997) a imobilização pode causar 

aumento expressivo na concentração de ácido hialurônico – substância presente 

na matriz extracelular, importante para a homeostase, pois promove hidratação e 

lubrificação do tecido conjuntivo, conferindo estabilidade e mobilidade ao ambiente 

extracelular.  O aumento dessa substância foi encontrado em estudo realizado por 

(OKITA et al., 2004), onde relacionam este evento ao aprisionamento da água 

causando aumento da rigidez intramuscular nos primeiros estágios da 

imobilização, o que pode, por sua vez, levar a alterações na configuração do 

colágeno após um período maior de imobilidade.  

É sabido que o colágeno é a proteína mais abundante da matriz extracelular. 

Sua estrutura é de tripla-hélice constituída por 3 cadeias-α de polipeptídios. As 

cadeias-α são configuradas por repetitivas sequências de aminoácidos (glicina, 

prolina e hidroxiprolina) (ALBERTS et al., 2002). O tecido conjuntivo intramuscular 

é formado essencialmente por fibras de colágeno I e III, contendo também outros 

tipos de colágeno, como por exemplo, o IV e o V (LIGHT; CHAMPION, 1984). O 

colágeno tipo I proporciona maior força tênsil e está relacionado à maior rigidez de 

tecido, estando presente no perimísio e endomisio. O colágeno tipo III proporciona 

maior complacência e está no endomísio e no perimísio, apresentando maior 

quantidade no endomisio (KUROSE, 2006; AHTIKOSKI et al., 2001; SASSE 

JOACHIM et al 1980), e o colágeno IV auxilia na manutenção da estrutura da 

membrana basal (Ahtikoski et al, 2002). 
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Para alguns autores Duance et al.(1977); Imamura; Imamura; Hirose-Pastor, 

(1999), a imobilização muscular provoca redução na movimentação entre as fibras, 

ocasionando em aumento da quantidade de colágeno I, a fim de promover maior 

resistência ao tecido. A análise do tecido conjuntivo desse trabalho vem ao 

encontro desta afirmativa, visto que a imobilização (GI) provocou aumento na 

marcação para este tipo de colágeno. Para o colágeno tipo III, não houve 

alteração na marcação. E para o colágeno IV, o processo de desuso causado pela 

imobilização também diminuiu sua expressão. 

O aumento da expressão do colágeno tipo I, confere ao tecido músculo 

esquelético menor flexibilidade e maior resistência à força tênsil, porém com maior 

fragilidade dos tecidos músculos esqueléticos, o que torna mais susceptível a 

lesões de estresses mecânicos longitudinais. 

Outra hipótese para explicação para essas alterações, é o desequilíbrio 

entre as metaloproteinases da matriz (MMPs) e os tecidos inibidores da MMP 

(TIMPs) o que leva a alteração na quantidade de colágeno intramuscular 

(GIANNELLI et al., 2005; CARMELI et al., 2006). As MMPs são secretadas de 

forma latente e se tornam ativas lenta e gradualmente em resposta ao estresse a 

fim de proteger a integridade das fibras e da matriz extracelular, com uma 

importante função no papel de degradação, para remodelamento e manutenção 

da estrutura do tecido conjuntivo, além de controlar a proliferação do colágeno 

(MACKEY et al., 2008).  

Também é sabido que os TIMPs, têm função inibitória sobre as MMP, com 

o objetivo de regular sua expressão no ambiente extracelular (MACKEY et al., 

2008). Para Martinez et al.(2007), a MMP-2 dentro desse processo possui sua 
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importância, devido a presença no tecido muscular e sua capacidade de degradar 

colágeno I com mais eficiências que outras colagenases, pois estudos que 

aplicaram modelos de desuso em animais identificaram redução na expressão de 

MMP-2 e aumento na expressão de TIMP-2 (GIANNELLI et al,, 2005; CARMELI et 

al., 2006; MARTINEZ et al, 2007).  

Para Ahtikoski et al. (2002) e Takala;. Virtanen (2000), a diminuição da 

expressão do colágeno tipo IV no músculo em desuso, pode ser devido ao 

aumento das proMMP2, com uma conseqüente diminuição do nível das MMP2, 

desrregulando a síntese de proteína mRNA, causando essas alterações e 

refletindo em aumento na degradação dos colágenos tipo III e IV, o que corrobora 

com os estudos realizados neste trabalho. 

Quanto a distrofina, existem controvérsias na literatura quanto aos achados 

após período de desuso, pois vários fatores estão envolvidos como idade do 

animal, tempo de desuso, tipo de método utilizado, se por suspensão, imobilização 

(gessada ou não), tenotomia. Segundo Chopard; Pons; Marini (2001), em estudo 

realizado com ratas fêmeas de aproximadamente 150g, o desuso causado pelo 

método de suspensão alterou a quantidade de distrofina, sendo menor entre 3 e 

seis semanas. Esta alteração pode ser justificada pela diminuição de β-

distroglicana, α-sarcoglicana e  γ-sarcoglicana, o que corrobora com nossos 

achados quanto a diminuição da marcação pela imunofluorescencia, além de 

ondulações e descontinuidade de distrofina em ratas bebês.  

Um hipótese para a descontinuidade de distrofina além da diminuição das 

proteínas supra citadas, pode ser a lesão do sarcolema gerada na imobilização e 

juntamente com esta lesão a possibilidade de ativação de macrófagos no meio 
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extracelular.  É sabido que após lesão tecidual, ocorrem eventos químicos que 

podem ativar macrófagos neste local (TIDBALL, 2005), justificando a presença 

destes no grupo imobilizado. 

Alongamento Manual Passivo Intermitente após Imobilização. Muitas 

técnicas na prática clínica são utilizadas após procedimentos de imobilização de 

um membro, seja ele por meio de tala gessada, fixadores externos, bandagens 

semi-rigidas, através de alongamentos mantidos, intermitentes, hidroterapia, 

exercícios excêntricos, com o objetivo de recuperar a cinesiofuncionalidade o mais 

próximo possível do estágio pós lesão.  Neste trabalho abordamos o alongamento 

manual passivo intermitente para analisar as respostas do tecido músculo 

esquelético a este estímulo. 

 É sabido que o alongamento passivo pode causar lesões nas fibras 

musculares, levando a degeneração e subseqüentemente à regeneração 

(Benedini-Elias et al., 2013; Cornachione et al., 2013; Cação-Benedini et al., 2013; 

YANG et al, 1997).  

Para os autores Kovanen et al. (1988),  Ahtikoski et al. (2003), acredita-se 

que a simulação de hipocinesia fragiliza as miofibras do músculo esquelético, e a 

adição de exercício ao retorno da sobrecarga pode causar lesões sarcolemais.  

No entanto, o protocolo utilizado neste estudo, não apresentou diferenças 

estatísticas (p>0.05) entre os grupos GA com os grupos controle (GC21 – GC30) 

em relação as alterações histopatológicas (fragmentação, central core e corpos de 

inclusão) como também imunorreatividade para desmina e vimentina, colágenos 

tipo I, III e IV, distrofina e CD 68. As alterações com diferenças estatísticas em 

relação aos grupos controles (GC21; GC30), envolvendo o alongamento manual 
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passivo intermitente após os procedimentos de imobilização, ocorreram entre os 

grupos (GIA x GC30) para imunorreatividade da desmina, mas não houve essa 

diferença para o grupo GC21. Este achado pode esclarecer uma possível hipótese 

sobre o efeito do AMPI no estágio inicial para reversão dos efeitos deletérios da 

imobilização, pois quando comparados os grupos GIA e GC30 para 

imunorreatividade da vimentina, não houve diferença estatística.  

Ao observar essas duas variáveis (desmina e vimentina), pode-se deduzir 

que a imobilização resulta em alterações nas estruturas do tecido músculo 

esquelético, no entanto, após o estímulo do alongamento, os filamentos 

intermediários de vimentina respondeu de maneira satisfatória e a curto prazo (3 

dias), auxiliando na recuperação devido a sua função, como mencionado 

anteriormente, ser a orientação no posicionamento do núcleo e do fuso mitótico 

(CHOU; ROSENVAR; GOLDMAN, 1989), mas que, nos grupos imobilizados (GI) 

não foram encontrados núcleos centralizados, pois o tempo de desuso não foi 

satisfatório para a observação de tais alterações, no entanto, quando analisado 

estatísticamente os efeitos do GI e a resposta do AMPI após o desuso, houve uma 

reversão nessa variável (imunorratividade de vimentina) para os parâmetros do 

grupo controle GC30, com baixo índice de lesão conforme observado nos 

resultados da densidade de macrófagos entre os grupos GI e GIA, pois 

estatísticamente esses grupos não apresentaram diferença.  

Se essa diferença fosse estatisticamente observada entre esses dois 

grupos, levantar-se-ia a hipótese que o AMPI causaria lesões músculo esquelética 

significativas, retardando a recuperação desse tecido, mas este achado não foi 

observado neste estudo tanto para o GIA como GA. 
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Foram observadas no GIA através das imagens com imunofluorêscencia 

para distrofina  e CD 68 , diminuição, ondulações e descontinuidade da marcação 

de distrofina e presença de macrófagos, mas essas alterações também foram 

observadas no grupo imobilizado e com menor intensidade no GA. Para 

Kääriäinen et al. (2000), o alongamento passivo, pode provocar descontinuidade 

de componentes da MEC ou do sarcolema e desencadear uma cascata de 

reações bioquímicas em virtude  deste estímulo. No entanto, as alterações 

histopatológicas entre os grupos GI e GIA, não apresentaram diferenças 

estatísticas,  assim como a quantidade de macrófagos entre esses mesmos grupo.   

Esses achados sustem que o AMPI não causou lesões ao tecido músculo 

esquelético significativas após o desuso, porém é importante destacar os dados 

entre os grupos GC30 x GIA; GC21 x GIA (para filamentos intermediários de 

vimentina e desmina), o que evidencia estágios iniciais da reversão dos efeitos 

deletérios da imobilização.  

Essa influência mecânica no tecido músculo esquelético, ficou evidente 

neste estudo, levando em consideração o protocolo adotado. 

O desuso segundo estudo realizado por KAMINSKA (1996), através da 

tenotomia, provoca alterações como mudanças enzimáticas e na estrutura do 

musculo sóleo, tendo como alguns resultados, a diminuição de mitocôndrias, 

ruptura de miofibrilas, desorganização no sarcomero e linha Z. 

Em músculo imaturo tanto a desmina como vimentina coexistem na região 

da linha Z, sendo a vimentina sintetizada primeiro e após processo de maturação 

e maior desenvolvimento a desmina aumenta sua síntese e função (GARD; 

LAZARIDE, 1980; GRANGER; LAZARIDE, 1979). 



 DISCUSSÃO - 78 

 

É sabido que o alongamento exerce estímulos tanto no sentido longitudinal 

como transversal na fibra muscular (GROUNDS; WHITE, 2005) e este estímulo 

pode provocar alterações na região da linha Z e sarcômeros, afetando os 

filamentos intermediários de desmina e vimentina, como também lesão no 

sarcolema, causando a descontinuidade da distrofina. Estes achados corroboram 

com os dados encontrados em nossos estudos.  

No entanto ainda não está claro na literatura, a ordem que acontece esta 

desorganização na região dos sarcômeros e linha Z, se antecedem ou precedem 

as alterações observadas nos filamentos intermediários de desmina, vimentina e 

no costâmero,  na distrofina. 

Na reparação muscular, esses filamentos são importantes para reorganizar 

a formações das estruturas das novas fibras musculares como posicionamento de 

núcleos, mitocôndrias e organização sarcomérica (GALLANT et al, 1992) e desta 

maneira dar continuidade ao processo de recuperação muscular. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Considerando o protocolo de alongamento utilizado em ratas bebês em 

desenvolvimento pós-natal, é possível concluir que: 

1. O alongamento manual passivo intermitente aplicado no músculo saudável 

não determina alterações citoarquiteturais significativas, seja nos elementos da 

matriz extracelular, nos elementos do costâmero ou dos filamentos intermediários 

aqui analisados; 

2. O músculo sóleo após ter sofrido imobilização por um período de 7 dias e 

remobilização pelo alongamento manual intermitente sofreu modificações como 

micro-lesões e anormalidades degenerativas em estruturas do costâmero, da 

matriz extracelular e em alguns filamentos intermediários. Esse conjunto de 

alterações sugere que a transmissão de forças que ocorre entre os 

compartimentos intra e extracelular fica comprometida no músculo imobilizado. 

3. Três dias de remobilização após imobilização proporcionam o início da fase 

de reorganização tecidual porém não são suficientes para restabelecer seu estado 

de integridade citoarquitetural. Um maior período de tempo é necessário para 

concluir os eventos que adaptativos estruturais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Cópia do documento de confirmação da submissão do artigo intitulado 

“Three days of rehabilitation by intermittent stretching does not minimize the effects 

of disuse on elements of the extracellular matrix and intermediate filaments of the 

soleus muscle of weanling rats” submetido no Brazilian Journal of Medical and 

Biological Research  em Maio de 2014. 

 


