
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR MICROCORRENTE SOBRE A HIPOTROFIA
MUSCULAR DE RATOS IDOSOS RESISTENTES À INSULINA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): REGINA CELIA ANDREAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIANO JULIO CHINGUI, SIMONE CURY ANDERY PINTOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FERNANDA DOS SANTOS BUENO DA SILVACOLABORADOR(ES): 



EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA POR MICROCORRENTE SOBRE A 

HIPOTROFIA MUSCULAR DE RATOS IDOSOS RESISTENTES À INSULINA 

O envelhecimento é um processo inevitável ao qual todo ser vivo está sujeito. Este processo 

implica na degradação contínua de todos os sistemas que compõe os seres. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar o efeito da estimulação elétrica com microcorrentes sobre o 

trofismo do tibial anterior de ratos resistentes a insulina. Os resultados mostraram que a 

estimulação elétrica foi eficiente na prevenção de hipotrofia.  
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Introdução 

Com o avançar da idade, há, inevitavelmente, a degradação da massa e da função muscular, 

porém, essa perda pode ser atenuada pela prática regular de atividades físicas. (MCARDLE, 

KATCH e KATCH, 2011). 

De acordo com McArdle, Katch e Katch(2011), a função endócrina tem um declínio com o 

aumento da idade, apresentando maior taxa de tolerância à glicose que resulta em diabetes 

tipo 2, devido a má alimentação, falta de atividade física e aumento da gordura corporal. 

Segundo Borges (2006), microcorrente é uma corrente utilizada na intensidade de 

microampéres, que atua na reabilitação no caso de hipotrofia muscular, aumentando, entre 

outras coisas, a síntese proteica. 

Assim a fisioterapia se insere nesse contexto, utilizando como recurso a eletroestimulação 

com microcorrente sobre a hipotrofia, acentuada pelo tratamento com Dexametasona, em 

ratos idosos, atenuando a perda de massa muscular (CHINGUI et. Al 2008, 2009). 

Objetivos 

Avaliar o perfil quimiometabólico da musculatura esquelética de ratos idosos frente ao 

tratamento com Dexametasona 

 

 

 



Metodologia para o desenvolvimento do projeto 

Animais 

Foram utilizados ratos albinos Wistarjovens, com idade aproximada de 1 ano e 2 meses, e 

com 600g de peso.  Os animais foram alimentados com ração (Purina para roedores) e água 

“ad libitum” e submetidos a ciclos fotoperiódicos de 12 h claro e 12h escuro. 

Foram distribuídos em 3 grupos experimentais de n=6, a saber:grupo controle (C), grupo 

tratado com Dexametasona (D) e grupo tratado com Dexametasona e estimulação elétrica 

(D+EE).  

Dexametasona 

A Dexametasona foi administrada na proporção de (1mg/kg, IP), durante 7 dias consecutivos 

(SAAD, et al., 1993., IPSIROGLU, et al., 2001, CHINGUI et al. 2005). 

Para a administração da Dexametasona não houve necessidade de anestesia, o animal foi 

segurado e imobilizado pelo pesquisador, com o uso de uma flanela, e em seguida a 

Dexametasona foi aplicada na região abdominal pela via IP.  

Estimulação elétrica 

Os animais foram anestesiados e o membro posterior esquerdo foi tricotomizado para garantir 

uma maior efetividade da estimulação e do posicionamento dos eletrodos. 

Para a estimulação elétrica foi utilizado o equipamento Microcorrente 6C da empresa 

Tonederm, além de eletrodos de silicone-carbono de 1 cm² e gel de acoplamento. foi utilizada 

microcorrente pulsada, com 600 Hz e com intensidade de 150 µA, por 20 minutos.  

Amostragem 

Após as sessões de estimulação elétrica e tratamento com Dexametasona, os animais foram  

submetidos à eutanásia por overdose de anestesia com tiopental. 

Após a constatação da morte do animal o músculo Tibial anterior, foi isolado, retirado e 

encaminhado para avaliação da concentração de glicogênio muscular pelo método proposto 

por SIU LO et al., (1970).  

Análise estatística 



Inicialmente os dados foram  submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e 

posteriormente foram ANOVA e post test Tukey com nível de significância de 5%.  

Resultados preliminares 

Os resultados obtidos mostram o benefício do tratamento com microcorrente sobre a 

hipotrofia muscular em ratos idosos tratados com Dexametasona. 

As médias de peso do músculo tibial anterior, em gramas, nos grupos foram: Controle (C)= 

0.63±0.08; Dexametasona (D)= 0.50±0.07; e Dexametasona + Microcorrente (D+MC)= 

0.57±0.06. 

 

Figura 1: Médias de peso do músculo tibial anterior,  nos grupos Controle (C), 
Dexametasona (D) e Dexametasona + microcorrente (D+MC). 
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