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RESUMO

O glicogênio é uma combinação de moléculas de glicose encontrado no fígado e músculo esquelético, que fornece glicose para as células 
musculares durante a contração muscular. Os exercícios moderados realizados em intervalos de tempo prolongados, ou mesmo as atividades de 
alta intensidade e curta duração, promovem a depleção das reservas energéticas musculares de forma exacerbada, gerando uma queda no 
desempenho físico. Portanto, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência de uma órtese ortopédica no glicogênio muscular de 
ratas submetidas ao treino moderado de corrida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do 
Ceará, sob o protocolo nº 6923877 de 28/10/2016. Foram utilizadas 22 ratas, fêmeas, Wistar, massa corporal entre 210±10g. Os animais foram 
divididos em três grupos: Controle (CTR), Treinado (TRE) e Treinado com Órtese (TRO). Os animais do grupo CTR não realizaram o treino; os 
grupos TRE e TRO foram submetidos ao treinamento moderado de corrida. O treino ocorreu por 3 semanas, onde a primeira semana consistiu de 
uma adaptação em esteira adaptada para roedores (Imbramed®, Brasil), nas duas semanas seguintes os animais passaram por um teste de 
esforço no primeiro dia da semana, e nos quatro dias seguintes, por um treinamento de corrida moderado conforme 60% da sua capacidade 
máxima de esforço. O teste de esforço consistiu em etapas de corridas contínuas com um incremento de 0,2km/h na intensidade do exercício, até 
que o animal atingisse a exaustão. Após esse período os animais foram anestesiados com Tiopental de sódio (150 mg/kg) via intraperitoneal 
conforme massa corporal com posterior sacrifício para remoção do músculo gastrocnêmio da pata direita que teve sua porção vermelha 
removida para análise. Para a análise do glicogênio, as respectivas amostras foram banhadas em solução de hidróxido de potássio na 
concentração de 30%, posteriormente os tubos foram fervidos até a completa digestão dos tecidos por aproximadamente 30 minutos, em 
seguida adicionado sulfato de sódio e etanol em seguida. A coloração foi realizada pelo método do fenol sulfúrico e a leitura no 
espectrofotômetro foi realizado no comprimento de onda de 490 nm. Os dados foram analisados por ANOVA One-Way e teste Brown-Forsythe, 
considerando diferença com p<0,05. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média. Quando comparamos os grupos CTR 
(0,921± 0,059 nmol/min/mg), TRE (0,684± 0,021 nmol/min/mg) e TRO (0,418± 0,080 nmol/min/mg) com p>
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