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RESUMO 
 

O Diabetes mellitus (DM) é uma doença que engloba um conjunto de 
desordens metabólicas que levam à hiperglicemia. O diabetes está relacionado com 
prejuízo na força muscular respiratória e reduções na capacidade vital e resistência 
muscular respiratória em humanos. Apesar disso, existe pouca evidência sobre os 
mecanismos fisiopatológicos que causam esta disfunção. O presente estudo 
objetivou investigar se o DM, em modelo experimental em ratos, causa disfunção 
diafragmática, remodelamento tecidual muscular ou disfunção da condução nervosa 
e transmissão neuromuscular (frênico-diafragma). Ratos Wistar tiveram o DM 
induzido por estreptozotocina e foram comparados com ratos injetados apenas com 
veículo. Foram divididos segundo a duração do DM (em dias) em Grupo Controle 60 
(n=20), Grupo Diabetes 60 (n=20), Grupo Controle 90 (n=8) e Grupo Diabetes 90 
(n=8). A condução neuromuscular foi medida pelo potencial de ação muscular 
composto (PAMC), antes da indução do DM e após 30, 60 e 90 dias. A contratilidade 
do músculo diafragma foi avaliada in vitro e o remodelamento muscular avaliado por 
histologia utilizando coloração Picro-Sirius. Foi observado que alterações na 
condução nervosa ocorrem desde os primeiros 30 dias, mantendo-se até os 90 pós 
indução o DM. As principais alterações do PAMC foram no tempo até o pico, largura 
do sinal (Width 50), amplitude e área do sinal. As variáveis 90 dias pós-indução dos 
animais DM comparados aos animais controles foram, respectivamente: Tempo de 
subida de  2,26±0,26ms e 1,78±0,17ms, p<0,01; Largura – Width 50 de 4,53±0,14ms 
e 3,99±0,17ms, p<0,01; Amplitude de 1,64±0,40mV e 3,85±1,01mV, p<0,01; Área do 
sinal de 0,0074±0,002mV.s e 0,0155±0,004mV.s, p<0,01. Observou-se discreta 
disfunção contrátil em músculo diafragma isolado apenas no período inicial da 
estimulação elétrica representado por redução dos índices dF/dt positivo e negativo. 
Aos 90 dias pós-indução observou-se aumento do colágeno do tipo I avaliado por luz 
polarizada em coloração Picro-Sirius Eosina em porcentagem por área total 
(0,53±0,28% Controle vs 1,37±0,63% Diabetes, p<0,01). Em conclusão, alterações 
na condução nervosa, especialmente da duração e área do PAMC, ocorrem desde 
os primeiros 30 dias, persistindo até os 90 dias, após o diabetes experimental. 
Associado à estas alterações, ocorre discreta disfunção contrátil do músculo 
diafragma isolado. 

 
 

 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Diafragma; Nervo Frênico; Condução nervosa; 

Estreptozotocina. 
 



 
 

ABSTRACT 
Diabetes mellitus (DM) is a disease that encompasses a set of metabolic 

disorders that lead to hyperglycemia. Diabetes is related to impaired respiratory 
muscle strength and reduction in vital capacity and respiratory muscle endurance in 
humans. Nevertheless, there is little evidence about the pathophysiological 
mechanisms that cause this dysfunction. The present study aimed to investigate 
whether DM, in an experimental model in rats, causes diaphragmatic dysfunction, 
muscle tissue remodeling or dysfunction in nerve conduction and neuromuscular 
transmission (phrenic-diaphragm). Wistar rats had streptozotocin-induced DM and 
were compared with rats injected with vehicle only. They were divided according to 
the duration of DM (in days) into Control Group 60 (n = 20), Diabetes Group 60 (n = 
20), Control Group 90 (n = 8) and Diabetes Group 90 (n = 8). Neuromuscular 
conduction was measured by the compound muscle action potential (CMAP), before 
the induction of DM and after 30, 60 and 90 days. The contractility of the diaphragm 
muscle was evaluated in vitro, and the muscle remodeling was evaluated by 
histology using Picro-Sirius staining. It was observed that changes in nerve 
conduction occur from the first 30 days remaining up to 90 days after DM induction. 
The main changes in CMAP were in time to peak, signal width (Width 50), amplitude 
and signal area. The variables 90 days after induction of the DM animals compared 
to the control animals were, respectively: Time Rise of 2.26 ± 0.26 ms and 1.78 ± 
0.17ms, p <0.01; Width 50 of 4.53 ± 0.14ms and 3.99 ± 0.17ms, p <0.01; Amplitude 
of 1.64 ± 0.40mV and 3.85 ± 1.01mV, p <0.01; Signal Area of 0.0074 ± 0.002mV.s e 
0.0155 ± 0.004 mV.s, p <0.01. A slight contractile dysfunction was observed in 
isolated diaphragm muscle only in the initial period of electrical stimulation 
represented by a reduction in the positive and negative dF/dt indices. At 90 days 
post-induction, there was an increase in type I collagen evaluated by polarized light 
in Picro-Sirius Eosin staining in percentage by total area (0.53 ± 0.28% Control vs 
1.37 ± 0.63% Diabetes, p <0.01). In conclusion, changes in nerve conduction, 
especially in the duration and area of the CMAP, occur from the first 30 days 
persisting until 90 days after experimental diabetes. Associated with these changes, 
there is a slight contractile dysfunction of the isolated diaphragm muscle. 

 
 
Keywords: Diabetes Mellitus; Diaphragm; Phrenic Nerve; Neural Conduction; 

Streptozotocin. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O DM é uma doença endócrina, onde o aumento anormal da glicemia em 

jejum ou pós-prandial é o principal sinal da doença, consequência da insuficiência de 

secreção do hormônio insulina, defeito na ação da insulina ou os dois. O DM 

apresenta alta taxa de morbidade e mortalidade que tem como principal causa as 

doenças cardiovasculares (DESHPANDE; HARRIS-HAYES; SCHOOTMAN, 2008). 

O Diabetes Mellitus (DM) é associado a complicações tardias, tais como cegueira, 

insuficiência renal e neuropatia periférica (CRESCENZO et al., 2015; HALL et al., 

2013; KIM et al., 2014). 

Em 2017, estimava-se que 425 milhões de pessoas em todo o mundo 

seriam acometidas por DM (TONETTO et al., 2018). Estima-se que no ano de 2035 

esse número possa alcançar 592 milhões de pessoas (AGUIREE et al., 2013). O 

Brasil ficou em quarto lugar entre os 10 países com a maior incidência de casos da 

doença, o que afetou aproximadamente 12,5 milhões de pessoas, responsável por 

mais de 59 mil óbitos no ano de 2015 (TONETTO et al., 2018).  

Estudos indicam que a hiperglicemia crônica provoca danos aos órgãos e 

tecidos devido à ação danosa de vias metabólicas patogênicas como, AGEs (do 

inglês, Advanced glycation end-products), espécies reativas do oxigênio (EROs), via 

do poliol e expressão excessiva de miostatina (ARKKILA; GAUTIER, 2003; CADE, 

2008; FELDMAN et al., 2017; KING; JONES; WARTHEN, 2005). O diabetes mostrou 

prejudicar a força muscular respiratória (WANKE et al., 1991), reduzindo a 

capacidade vital, máxima ventilação voluntária e resistência muscular respiratória em 

humanos (SALVI et al., 2010).  

Os pulmões são afetados pela microangiopatia diabética. Isso é evidenciado 

por achados de autópsia em indivíduos diabéticos humanos que mostram 

espessamento de epitélios alveolares, lâmina basal capilar pulmonar, enfisema 

centrilobular e microangiopatia pulmonar (KEERTHI et al., 2012). 

Embora a disfunção respiratória tenha sido descrita em diabéticos, 

demonstrando um padrão geral restritivo, poucos estudos investigaram se estas 

alterações se devem ao remodelamento do diafragma e/ou outros músculos 

respiratórios. O diafragma é um importante músculo esquelético que desempenha 

papel fundamental na respiração (GREISING et al., 2015; MCGUIRE; 

MACDERMOTT, 1998). Previamente, foi mostrado através de microscopia ótica e 
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eletrônica, alterações no nervo frênico e alteração na porcentagem de tipos de fibras 

musculares em modelo de DM. Contudo, tratava-se de animais com longa duração 

da doença, próximo à 12 meses (BESTETTI et al., 1981) e não foi realizado estudo 

funcional de músculo diafragma neste caso.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA  
 

O diafragma do rato é um bom músculo para estudar a miopatia diabética, 

por conter todos os tipos de fibras morfológicas, por ter atividade contínua e ter 

função semelhante ao músculo diafragma de outros mamíferos (GAUTHIER; 

PADYKULA, 1966). 

Sabe-se que podem ocorrer neuropatia e miopatia no diabetes mellitus, 

sendo as relações patogenéticas entre essas duas complicações diabéticas 

repetidamente discutidas, no entanto, são escassas as análises estruturais e 

funcionais sobre alterações diabéticas em músculos respiratórios e nervo frênico 

(FAZAN et al., 2009). O presente estudo visa determinar se o DM, em modelo 

experimental animal, acarreta disfunção diafragmática e remodelamento tecidual 

muscular e se há alteração da funcionalidade neuromuscular (frênico-diafragma). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este estudo pretende investigar se a disfunção do músculo diafragma em 

modelo animal de diabetes mellitus depende prioritariamente de alterações na 

condução nervosa ou de alterações musculares determinadas.  

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar alterações funcionais, bioquímicas e histológicas do músculo 

diafragma e nervo frênico de ratos Wistar, com DM experimental induzida por 

estreptozotocina (STZ). 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar e comparar entre animais com DM induzida por STZ e animais controle: 

- O trofismo de fibras musculares do diafragma. 

- A fibrose tecidual em músculo diafragma 

- A velocidade de condução nervosa do nervo frênico 

- A fadiga muscular e os parâmetros de contratilidade do músculo diafragma 

isolado (in vitro). 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A produção de movimento dos músculos esqueléticos é determinada pela 

função dos neurônios motores e fibras musculares, neurônios motores do nervo 

frênico que inervam o músculo diafragma, estão localizados dentro do corno ventral 

da medula espinhal cervical (ELLENBERGER; FELDMAN, 1988; FELDMAN; 

LOEWY; SPECK, 1985). 

O nervo frênico do rato albino tem origem predominante nos nervos espinais 

C4 e C5 (WILSON, 1968) embora havendo contribuição C3 e C6 (LANGFORD; 

SCHMIDT, 1983). Segundo (LANGFORD; SCHMIDT, 1983) o nervo frênico do rato 

contém 700 axônios, sendo, em média, 404 mielínicos e cerca de 47% do total são 

motores. As unidades motoras frênicas são o elemento final do controle neuromotor 

respiratório (MANTILLA; SIECK, 2011). As unidades motoras frênicas ativas no rato 

exibem um ciclo de trabalho diário, relação tempo ativo e inativo, de 

aproximadamente 35% (KONG; BERGER, 1986); além disso, as unidades motoras 

frênicas contribuem para outros comportamentos, incluindo deglutição, vocalização e 

tosse, importante para a desobstrução das vias aéreas (MANTILLA et al., 2010; 

SIECK; FOURNIER, 1989).  

Propriedades das unidades motoras determinam criticamente a função de 

um músculo esquelético na realização de tarefas motoras específicas. O controle 

neuromotor é exercido pelo recrutamento de unidades motoras com diferentes 

propriedades funcionais (FOURNIER; SIECK, 1988; SIECK, 1988), na verdade, as 

unidades motoras exibem considerável diversidade em suas propriedades contráteis 

e de fadiga (BURKE et al., 1973; FOURNIER; SIECK, 1988). O recrutamento de 

unidades também determina a resposta muscular às diferentes exigências 
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mecânicas que são impostas e, portanto, fornece limites funcionais nas tarefas 

motoras que podem ser realizadas (MANTILLA; SIECK, 2011). 
 

2.1 MUSCULO ESQUELÉTICO 

 

O músculo esquelético pode ser classificado como músculo de contração 

rápida (predomínio de fibras tipo IIA e fibras tipo IIB) e de contração lenta 

(predomínio de fibras tipo I). Correlação entre a velocidade de contração e atividade 

de ATPase da miosina também é observada e reflete a expressão de diferentes 

isoformas de miosina nos dois tipos de fibras musculares. As fibras rápidas e lentas 

podem ser distinguidas não apenas com base na atividade da ATPase da miosina, 

mas também pelas atividades das enzimas das vias metabólicas glicolítica e 

oxidativa. Na maioria das fibras rápidas, a atividade das enzimas glicolíticas é alta e 

a atividade das enzimas oxidativas é baixa. Essas características se correlacionam 

com o número de mitocôndrias presentes na fibra (KOEPPEN; STANTON, 2009). 

A Miosina de cadeia pesada (MHC) é o que classifica as fibras musculares 

esqueléticas, como fibras de contração rápida, de capacidade glicolítica ou fibras 

tipo IIb e IIx,  fibras de contração lenta, de capacidade oxidativa ou fibras tipo I e 

fibras intermediárias, de capacidade glicolítica/oxidativa ou fibras tipo IIa (ROCKL et 

al., 2007). 

A principal função da mitocôndria é a fosforilação oxidativa, onde elétrons 

são removidos das moléculas orgânicas e transferidos, por transportadores de 

elétrons, para o oxigênio, dentro da cadeia respiratória. A energia gerada é utilizada 

na síntese de ATP. A quantidade de ATP produzido por unidade de consumo de 

oxigênio é determinado pela eficiência da fosforilação (CRESCENZO et al., 2015). 

 

2.2 DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença na qual os níveis de insulina 

secretada são insuficientes ou a resposta dos tecidos à insulina esta diminuída, ou 

ambas condições estão presentes, impedindo a manutenção de níveis plasmáticos 

de glicose normais, o que causa um fenótipo hiperglicêmico crônico (ALBERTI; 

ZIMMET, 1998). 
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O diabetes pode se apresentar de diversas formas e os principais tipos de 

diabetes são: diabetes Tipo 1 é uma doença crônica não transmissível genética, 

aparecendo geralmente na infância ou adolescência, caracterizada pela insuficiência 

total ou quase total de insulina; Diabetes Tipo 2 onde há resistência periférica a 

insulina associada ou não a um déficit nos níveis sanguíneos deste hormônio (está 

diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados); Diabetes Tipo 3, secundário a outras patologias, por exemplo, 

Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA); Diabetes Tipo 4 ou diabetes 

gestacional, ocorrendo temporariamente durante a gravidez. Além disso, caracteriza-

se com pré-diabetes os níveis altos de glicose no sangue, mas ainda não elevados o 

suficiente para caracterizar um Diabetes Tipo 1 ou Tipo 2, normalmente manifestada 

em obesos, hipertensos e/ou pessoas com alterações nos lipídios (ASSOCIATION, 

2019; DESHPANDE; HARRIS-HAYES; SCHOOTMAN, 2008). 

Estudos indicam que a hiperglicemia crônica provoca danos aos órgãos e 

tecidos devido à ação danosa de vias metabólicas patogênicas como, AGEs (do 

inglês, Advanced glycation end-products), espécies reativas do oxigênio (EROs), via 

do poliol e expressão excessiva de miostatina (ARKKILA; GAUTIER, 2003; CADE, 

2008; FELDMAN et al., 2017; KING; JONES; WARTHEN, 2005). 

 

2.2.1 Aumento da atividade da aldose redutase - via dos polióis 

 

A hiperglicemia, com consequente aumento de ROS, reduz os níveis de 

óxido nítrico (NO) ativando a aldose redutase. O aumento do fluxo pela via dos 

polióis, induzido pelo aumento de ROS, determina maior conversão de glicose a 

sorbitol, reduzindo NADPH e glutationa (antioxidante intracelular) e aumentando o 

estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia. O sorbitol é convertido à frutose, 

resultando aumento da relação NADH: NAD+, o que aumentaria a síntese “de novo” 

de diacilglicerol (DAG), principal ativador fisiológico da proteína kinase C (PKC) 

(DARLEY-USMAR; WISEMAN; HALLIWELL, 1995; REIS et al., 2008). 

 

2.2.2 Formação de produtos avançados da glicosilação não-enzimática (AGEs) 

 

Os AGEs são proteínas ou lipídios que se tornam glicados após a exposição 

a açúcares oxidados e contribuem para o desenvolvimento de arteriosclerose 
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(BROWNLEE, 2005; GOLDIN et al., 2006). Acredita-se que atuem modificando 

proteínas intracelulares envolvidas na regulação gênica; moléculas da matriz 

extracelular, interferindo na sinalização entre a matriz e a célula, causando disfunção 

celular; proteínas, como a albumina, que então ativam os receptores de AGEs 

(RAGEs), estimulando a produção de citocinas inflamatórias como a interleucina 1 e 

6, fator de crescimento I, fator de necrose tumoral alfa, prostaglandinas e fator 

estimulador de colônias de granulócitos (DARLEY-USMAR; WISEMAN; HALLIWELL, 

1995; REIS et al., 2008). 
 

2.2.3 Neuropatia Diabética 

 

As neuropatias diabéticas (ND) constituem a complicação crônica mais 

frequente do DM e a primeira causa de amputação não traumática, embora a 

maioria dos casos (50% a 75%) permaneça subdiagnosticada e assintomática 

(ROLIM et al., 2009). A polineuropatia periférica distal é uma das complicações 

observadas com frequência entre pacientes diabéticos (ISSN, 2000). 

A ND constitui um grupo heterogêneo de manifestações clínicas ou 

subclínicas, que acometem o sistema nervoso periférico (SNP) como complicação 

do DM. Em artigo de revisão, Nascimento (2016) descreve os seguintes períodos 

históricos sobre a neuropatia diabética, em 1864, o DM foi reconhecido como causa 

de neuropatia periférica (NP), observou-se o envolvimento de nervos cranianos em 

pacientes diabéticos. A perda de reflexos tendinosos em membros inferiores (MMII) 

foi descrita por Bouchard em 1884 e a ocorrência de sintomas espontâneos como 

dor e hiperestesia por Pavy em 1885. As manifestações motoras foram 

documentadas por Buzzard em 1890. A primeira classificação de ND foi sugerida por 

Leyden (1893), subdividindo-a em formas sensitivas e motoras. Já Jordon e 

Crabtree (1935) foram os primeiros a suscitarem os mecanismos fisiopatológicos da 

ND (NASCIMENTO et al., 2016). 

Muitos axônios, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso 

periférico, são envolvidos por uma cobertura isolante composta por lipídios e 

proteínas, chamada bainha de mielina. No SNC, a bainha de mielina é produzida 

pelos oligodendrócitos, e no SNP, pelas células de Schwann, estas são os principais 

gliócitos mielinizantes do SNP (LENT, 2010). 
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Foi comprovada in vitro a lesão direta de ácidos graxos livres na célula de 

Schwann. Outro mecanismo possivelmente envolvido na fisiopatologia da ND é a 

perda do neurotrofismo celular. No DM, o declínio quantitativo e qualitativo da 

insulina causa também redução parcial da atividade do fator de crescimento insulina 

(like) e do fator de crescimento neuronal, com consequente diminuição na produção 

de proteínas essenciais na formação dos neurofilamentos e manutenção do 

transporte axonal, imprescindíveis para seu crescimento e regeneração. Dessa 

forma, observa-se degeneração axonal e apoptose do corpo neuronal, fazendo com 

que a neuropatia gradualmente se instale (YAGIHASHI; MIZUKAMI, 2017). 

 

2.2.4 Miopatia Diabética 

 

O estado diabético promove disfunção da célula muscular que está 

relacionada a fatores patofisiológicos dessa doença (OHLENDIECK, 2010). A 

Miopatia Diabética promove efeitos negativos no tecido muscular tais como ruptura 

de sarcômeros, distúrbios no metabolismo do Ca++, diminuição da capacidade 

oxidativa do músculo, diminuição da síntese proteica e aumento da proteólise. A 

disfunção ocasionada nos miócitos resulta dos níveis glicêmicos elevados, aumento 

de lipídeos intramuscular, diminuição de insulina, aumento de marcadores como a 

Interleucina 6 (IL-6), diminuição do Fator de crescimento relacionado à Insulina 

(IGF1) (KRAUSE; RIDDELL; HAWKE, 2011).  

Dentre as proteínas que compõem o tecido muscular destaca-se a molécula 

de miosina, que apresenta diferentes isoformas, a miosina de cadeia pesada (MHC) 

é o que classifica as fibras musculares esqueléticas, como fibras de contração 

rápida, de capacidade glicolítica ou fibras tipo IIb e IIx,  fibras de contração lenta, de 

capacidade oxidativa ou fibras tipo I e fibras intermediárias, de capacidade 

glicolítica/oxidativa ou fibras tipo IIa (ROCKL et al. 2007).  

           O diabetes induz mudanças estruturais e funcionais no músculo 

esquelético, como aumento de expressão e atividade de proteínas envolvidas na 

regulação do Ca++ como de Ca++ATPase (PMCA), bomba de Ca++ do retículo 

sarcoplasmático (SERCA) e trocador Na+/Ca++ (NCX), diminuição na expressão de 

proteínas contráteis, diminuição da área de seção transversa e diminuição na 

produção de força nas fibras de contração rápida. Nos músculos com predominância 

de fibras de contração lenta, existe aumento na proporção de fibras do tipo IIa e 
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diminuição na proporção de fibras tipo I (ESHIMA; POOLE; KANO, 2015; HARMER 

et al., 2014; SUWA et al., 2015).   

Os efeitos do diabetes na fibra muscular esquelética ocorrem principalmente 

nas fibras de contração rápida, em condições de atrofia induzida pelo diabetes 

resulta em prejuízo vascular, impactando no equilíbrio entre entrega e consumo de 

oxigênio (ESHIMA; POOLE; KANO, 2015). Indivíduos diabéticos tendem a possuir 

maior número de fibras glicolíticas do tipo IIb/IIx comparados à indivíduos saudáveis 

(ROCKL et al. 2007). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS   
 

3.1 EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

O presente estudo foi realizado conforme as diretrizes do Conselho Nacional 

de Experimentação Animal (CONCEA), após aprovação no curso de manipulação 

em experimentação animal (APÊNDICE A) e tendo sua aprovação no Comitê de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Paraná (CEUA-UFPR) 

certificado n° 1113 (APÊNDICE B). Os animais utilizados no presente estudo, ratos 

da cepa Wistar; com idade de 60 dias de vida, foram provenientes do Biotério 

Central do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná e 

divididos aleatoriamente em 2 grupos, sendo eles: Controle (GC) e Grupo Diabético 

(GD). Os animais foram mantidos até completarem 90 dias de vida para início dos 

experimentos.   

O peso corporal médio dos animais do grupo controle no início dos 

experimentos foi de 315,8 ± 32,6 gramas e do grupo diabetes de 338,6 ± 32,2 

gramas, valor de p = 0,2573. Os animais foram acondicionados em gaiolas forradas 

com maravalha que foram higienizadas periodicamente segundo as Normas de 

Funcionamento do Biotério Central do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. Cada 

gaiola abrigou 3 animais que foram mantidos em condições controladas de 

temperatura (20-22ºC) e ciclo claro-escuro de 12 horas, tendo livre acesso à ração e 

água.  

Os experimentos foram realizados no laboratório de Contração Muscular e 

de Fisiologia e Fisiopatologia Cardiovascular no Departamento de Fisiologia, Setor 

de Ciências Biológicas da UFPR, sob condições de temperatura, umidade e 
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iluminação adequadas para cada tipo de experimento. O laboratório também dispõe 

de estantes ventiladas e local climatizado para manutenção dos animais nos dias 

dos experimentos.  

 

3.2 MODELO DE DIABETES MELLITUS EXPERIMENTAL 

 

A STZ (2-deoxi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-Dglicopiranose) é um análogo de 

glicose sintetizada pelo fungo Streptomyces achromogenes, e é utilizada para 

induzir o DM experimental. O modelo de diabetes induzido por STZ é um dos mais 

utilizados atualmente devido à redução expressiva de células β-pancreáticas, 

mimetizando o DM1, mas também sendo observada redução na sensibilidade 

periférica à insulina, característica observada no DM2 (MCGUIRE; MACDERMOTT, 

1998).  

Para indução do diabetes, os animais foram mantidos em jejum pelo período 

de 14 horas previamente à aplicação da injeção. O DM foi induzido por STZ na dose 

de 45 mg/kg, dissolvido em 0,2 ml de tampão citrato a 0,01M, pH 4,5, via veia 

peniana. A glicemia foi mensurada por meio da retirada de uma gota sanguínea da 

cauda do animal, sem anestesia. Utilizado o equipamento Accu-Chek Performa 

(Roche) (o sistema cumpre as exigências da norma europeia EN ISO 15197:2013 - 

Sistemas de ensaio para diagnóstico in vitro, requisitos para os sistemas de ensaio 

da glicose no sangue para autotestes na vigilância da diabetes mellitus), volume da 

amostra de 0,6 μL e faixa de medição 10 a 600 mg/dL.  

A mensuração da glicemia foi realizada antes da aplicação da STZ, sete dias 

após a intervenção para confirmação da indução do DM e repetidamente durante 

todo o estudo. O valor de glicemia de 250 mg/dl foi utilizado, para confirmação e 

controle do diagnóstico positivo para o diabetes experimental. Para controle do DM 

antes da mensuração da glicemia os animais permaneciam por um período mínimo 

de 6 e máximo 8 horas em jejum, sendo realizado controle mensal e antes dos 

animais serem submetidos à eutanásia. Para indução do Diabetes Mellitus, os 

animais foram submetidos à anestesia com cloridrato de cetamina (80 mg/kg) e 

cloridrato de xilazina (10 mg/kg) por via de administração intraperitoneal. 
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3.3 MENSURAÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO COMPOSTO 

 

O protocolo de Mensuração do potencial de ação descrito por MARTIN et al., 

(2015), foi realizado em 3 (três) momentos nos animais com período de indução do 

DM de 60 dias e respectivos controles, sendo a 1ª mensuração durante a anestesia 

para indução ao DM, 2ª mensuração após 30 dias de indução do DM e 3ª 

mensuração ao completar 60 dias de indução ao DM. Os animais com período de 

indução de 90 dias e respectivos controles foram avaliados da seguinte forma, 1ª 

mensuração durante a anestesia para indução ao DM, 2ª mensuração após 30 dias 

de indução do DM, 3ª mensuração após 60 dias de indução ao DM e 4ª mensuração 

ao final dos 90 dias de indução. Para realizar a mensuração, os animais foram 

submetidos à anestesia com cloridrato de cetamina (80 mg/kg) e cloridrato de 

xilazina (10 mg/kg). Após anestesiados e posicionados, era realizada tricotomia 

cervical e toraco-abdominal do animal, realizada a colocação do eletrodo terra 

subcutâneo na cauda e o eletrodo de referência na região abdominal inferior 

contralateral. Foi aplicado gel condutor no eletrodo de leitura em formato retangular 

com 2×3 cm de dimensão; em seguida, colocou-se o eletrodo de superfície 

transversalmente ao longo da margem costal unilateral a 5cm de distância dos 

eletrodos de estimulação. Os eletrodos de estimulação foram colocados a 0,5 cm de 

distância lateral à traqueia e superior à clavícula, inseridos aproximadamente 1,0 cm 

de profundidade através da pele, num ângulo de 90° em relação à pele no local de 

inserção (FIGURA 1). Para a gravação do potencial de ação muscular composto 

(PAMC), foi utilizado um estimulador/amplificador acoplado ao equipamento de 

aquisição de biopotenciais PowerLab 26T. A análise dos dados foi feita utilizando o 

programa LabChart 7 e o módulo Peak Analysis (ADInstruments). Uma 

representação dos dados brutos obtidos no período inicial das avaliações, com 60 e 

90 dias após o período de indução está apresentado na FIGURA 2. Os parâmetros 

dos estímulos supra máximos realizados: frequência 1,0 Hz, comprimento do pulso 

0,2 ms e corrente de 20 mA. Foram realizadas 10 estimulações para se obter uma 

resposta média. O intervalo de repouso entre os estímulos foi de 30 segundos. Após 

a mensuração do potencial de ação composto os animais foram mantidos em 

gaiolas individuais até sua recuperação total da anestesia. 
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FIGURA 1 – POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS  

 
FONTE: O autor (2019). 

 
FIGURA 2 – POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

 
LEGENDA: Dados obtidos, em milivolts por unidade de tempo em milissegundos, durante a avaliação 

inicial (início) e 60 e 90 dias após indução do DM. 

FONTE: O autor (2019). 
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3.4 PREPARAÇÃO DO MÚSCULO DIAFRAGMA - in vitro 

 

Após a realização da eutanásia e a retirada do músculo diafragma, uma tira 

foi dissecada e mantida em solução de Ringer, gaseificada com oxigênio puro a 

37ºC para posterior montagem em sistema de registro de força. Conforme descrito 

por FERREIRA et al. (2010), a extremidade costal do diafragma foi fixada em 

posição estacionária a um micro manipulador, enquanto a porção tendínea foi fixada 

a um transdutor de força (WPI-Fort 10, Transduction Laboratories Co.) para 

mensuração das contrações em condição isométrica. A estimulação elétrica foi 

realizada de forma direta através de eletrodos de platina posicionados ao longo de 

todo o músculo, na câmara de banho, onde o músculo permaneceu imerso em 

solução fisiológica. Estímulos elétricos de voltagem supralimiar (10-30 V) com pulso 

de um milissegundo de duração e frequência padrão de 0,5 Hz foram aplicados. 

Para a realização dos cálculos de média da força de contração (F), velocidade 

máxima de contração (+df/dt) e velocidade máxima de relaxamento (-df/dt), tempo 

para se atingir o pico de força, intervalo de tempo do pico de contração até o 

relaxamento máximo, tempo total da contração, foi utilizado o software LabChart 7 

(FIGURA 3). Os dados foram normalizados pela área de secção transversa (AST). A 

AST foi calculada pela fórmula: massa muscular / (comprimento x 1.056). 
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FIGURA 3 – ANÁLISE DA CONTRAÇÃO DE MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO  

FONTE: O autor (2019). 

LEGENDA: registro da tensão desenvolvida (vermelho) e análise da contratilidade muscular (azul) 

obtidos durante estimulação do músculo diafragma in vitro. (a) +dF/dt = Velocidade máxima de 

contração, (b) -dF/dt = velocidade máxima de relaxamento. 

 

3.5 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

As amostras do músculo diafragma foram dissecadas e fixadas em solução 

de paraformaldeído a 10%. Os cortes foram desidratados em álcool, diafanizados e 

incluídos em parafina para formação de blocos. As amostras foram cortadas usando-

se micrótomo com espessura de 5 μm e montadas em lâminas de vidro para estudo 

histológico. Depois de reidratadas, as lâminas foram coradas por colorações 

hematoxilina-eosina, seguindo protocolos convencionais e Picrosirius-eosina 

conforme previamente descrito por SILVA et al., (2014) (FIGURA 4). 

A Hematoxilina-eosina (HE) foi utilizada para análise do trofismo das fibras 

musculares, pela medida da área de secção transversal. Cada corte histológico do 

músculo diafragma foi dividido em 4 partes iguais, das quais foi selecionado um 

campo com aumento (objetiva 10x) que contemplou uma amostra de 50 células 

mensuráveis, por rato.  

2,8 N/cm
3
 

183 N/cm
3
/s 

- 44 N/cm
3
/s 

1 min 

 

a 

b 
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O Picrosirius-eosina (PSE) foi utilizado para análise de conteúdo e 

composição fibrótica da matriz extracelular do tecido muscular. Utilizando corte 

histológico do músculo diafragma foi realizado o registro fotográfico das lâminas em 

microscópio de luz polarizada (marca Nikon, modelo Eclipse E 200) (FIGURA 5), 

objetiva de amplificação de 10x acoplada à uma câmera digital (Biocam). 

Posteriormente, as amostras foram analisadas quanto ao conteúdo de colágeno e a 

espessura das fibras, de acordo com método previamente descrito (RICH; 

WHITTAKER, 2005). As fibras de colágeno, quando coradas com PS e analisadas 

sob luz polarizada, apresentam coloração distinta de acordo com sua espessura e o 

tipo de colágeno, variando da cor verde (colágeno tipo III, mais delgado), para o 

amarelo, laranja e para o vermelho (colágeno tipo I, mais espesso, respectivamente) 

(Hiss et al. (1988) e Junqueira et al. (1978, 1982)). As imagens adquiridas foram 

analisadas no software ImageJ Fiji (National Institutes of Health), por meio das cores 

dos pixels, onde foi gerado um histograma de 256 cores possíveis, separadas de 

acordo com os seguintes intervalos: vermelho de 2-9 e 230-256, laranja de 10-38, 

amarelo de 39-51 e verde de 51-128 (RICH; WHITTAKER, 2005). Quando uma cor 

específica era destacada dentro do histograma de cores, a área formada por todos 

os pixels era selecionada e quantificada, para depois ser transformada em 

porcentagem em relação à quantidade total de pixels de todos os intervalos 

somados. 
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FIGURA 4 – CORTE DIAFRAGMÁTICO CORADO COM PICROSIRIUS-EOSINA  

 
FONTE: O autor (2019). 

 
FIGURA 5 – CORTE DIAFRAGMÁTICO CORADO COM PICROSIRIUS-EOSINA SOB LUZ 

POLARIZADA 

 
FONTE: O autor (2019). 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A normalidade dos dados foi testada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Para 

a comparação das médias das variáveis do PAMC e das variáveis obtidas nos 

experimentos com músculo isolado, foi utilizado o teste ANOVA de 2 Vias para 

medidas repetidas (presença ou não de DM, duração do DM), com pós-teste de 

Bonferroni para múltiplas comparações, considerado o valor de p<0,05 como critério 

para diferença estatística.  

A análise das variáveis de trofismo muscular e distribuição do colágeno entre 

os grupos, em cada intervalo de duração do DM, foi realizada pelo teste de Mann-

Whitney, considerando o valor de p<0,05 como critério para diferença estatística. 
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4 RESULTADOS 
 
Foram realizados, ao todo, 136 potenciais de ação muscular composto 

(PAMC) no número amostral (animais) seguinte: Grupo Controle 60 (n=20), Grupo 

Diabetes 60 (n=20), Grupo Controle 90 (n=8) e Grupo Diabetes 90 (n=8). 

Para a mensuração da contratilidade em músculo diafragma in vitro, foram 

utilizados 28 músculos isolados, divididos da seguinte forma: Grupo Controle 60 

(n=7), Grupo Diabetes 60 (n=7), Grupo Controle 90 (n=7) e Grupo Diabetes 90 

(n=7). 

O GRÁFICO 1, apresenta a variação da massa corporal em gramas dos 

Grupos Diabetes e Controle em função do tempo. É demonstrado no gráfico 

diferença estatística significativa (p<0,05) entre grupos, tanto em função do tempo 

quanto do diabetes. É possível também observar que no início deste experimento, 

ambos os grupos eram homogêneos quanto à massa corporal e no decorrer desta 

pesquisa os animais diabéticos perderam massa corporal. 
 

GRÁFICO 1 – MASSA CORPORAL MENSURADA EM RATOS CONTROLE E DIABÉTICOS 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 
 

O GRÁFICO 2 representa o perfil glicêmico, avaliado por glicemia capilar, 

entre os grupos avaliados durante o período de indução ao diabetes. Para 

confirmação e controle do diagnóstico positivo para DM, após a eutanásia dos 
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animais, também foi realizada a quantificação colorimétrica (Labtest), confirmando 

os dados. 
 

GRÁFICO 2 – PERFIL GLICÊMICO MENSURADO EM RATOS CONTROLE E DIABÉTICOS 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 
 

As variáveis apresentadas nos próximos gráficos correspondem às variáveis 

do potencial muscular de ação composto (PMAC). 

A primeira das variáveis é a Latência até o pico (GRÁFICO 3, TABELA 3 do 

Apêndice 1), mensurada em milissegundos (ms), que representa o período desde o 

estímulo até o pico da amplitude registrada pelo eletrodo de leitura. A distância do 

eletrodo de estimulação até o eletrodo de leitura permaneceu, fixado em 5 cm, na 

medida do possível (embora sob influência de movimentos respiratórios e de 

contração muscular esquelética). Não foi observada diferença estatística entre 

grupos. 
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GRÁFICO 3 – LATÊNCIA ATÉ O PICO MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média.  
 
Fonte: O autor (2019) 
 

A variável do Tempo de subida ou Time Rise é determinada pelo tempo (em 

ms) desde o valor correspondente aos 25% iniciais da resposta até o pico de 

amplitude do PAMC. No GRÁFICO 4 é possível observar diferença estatística 

significativa entre os grupos diabetes e controle, nesta variável, a partir dos 30 dias e 

até os 90 dias pós indução do DM. Não houve efeito da duração do DM nesta 

variável. 
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GRÁFICO 4 – TEMPO DE SUBIDA (TIME RISE) MENSURADO EM ANIMAIS CONTROLE E 

DIABÉTICOS DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 
 
 O GRÁFICO 5 representa a variável de largura à 50% ou WIDTH50, em 

milissegundos. Foi possível observar que diferença estatística significativa entre 

grupos que ocorre a partir dos 30 dias e mantem-se até os 90 dias pós-indução. O 

aumento do tempo no grupo DM representa uma diminuição na velocidade de 

condução do estímulo elétrico, sendo possível com esta variável caracterizar uma 

dessincronia na estimulação das fibras musculares pelas fibras nervosas. 
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GRÁFICO 5 – LARGURA 50 (WIDTH50) MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 
 
 

O GRÁFICO 6, representa a amplitude máxima registrada pelo eletrodo de 

leitura – HEIGHT. Observa-se diminuição progressiva desta variável no grupo DM, 

significativa em relação ao controle no mesmo período para todos os períodos 

testados a partir de 30 dias pós-indução do DM. Durante a mensuração inicial a 

amplitude média do grupo controle foi de 2,944±0,217mV versus 2,799±0,154mV no 

grupo DM, enquanto que aos 90 dias pós-indução a amplitude média do grupo 

controle foi de 3,85±0,359mV versus 1,639±0,142mV no grupo DM, com diferença 

estatística significativa (p < 0,0001). 
  



37 
 

 

GRÁFICO 6 – AMPLITUDE (HEIGHT) MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 

 

O GRÁFICO 7 representando TAU e GRÁFICO 8 representando Tempo de 

descida ou Time to Fall, sumarizam os dados da parte final do registro da resposta 

ao estímulo, após a amplitude máxima registrada pelo eletrodo de leitura ser 

atingida, onde observa-se a continuidade da transmissão do estímulo através do 

nervo. É possível observar diferença estatística significativa apenas na variável TAU 

nos 90 dias pós-indução do DM. 
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GRÁFICO 7 – TAU MENSURADO EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE O 

POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 
 
GRÁFICO 8 – TEMPO DE DESCIDA (TIME TO FALL) MENSURADO EM ANIMAIS CONTROLE E 

DIABÉTICOS DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. 
Fonte: O autor (2019) 
 
  



39 
 

 

O GRÁFICO 9 representa a área de resposta do PAMC mensurada em 

diabéticos e controles. É possível observar diminuição progressiva no grupo DM 

comparando o grupo controle ao longo do tempo de indução do DM, contribuindo 

para a hipótese de que há progressivamente diminuição da excitação das fibras 

nervosas do nervo frênico caracterizando a instalação de neuropatia diabética. 
 

GRÁFICO 9 – ÁREA DE RESPOSTA MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 
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LEGENDA: Dados representam média ± erro padrão da média. * Representa p<0,05 em relação ao 
grupo controle no mesmo período. 
Fonte: O autor (2019) 

 

As Figuras 06 e 07 ilustram a progressão do PAMC em animal controle 

(Figura 6) e diabético (Figura 7) ao longo dos 90 dias de experimentação. É possível 

observar a progressiva diminuição da área e altura do sinal (pico de amplitude) 

captado, bem como do aumento da largura do sinal (width 50) durante a progressão 

do DM. 
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FIGURA 6 – PROGRESSÃO DO PAMC EM ANIMAL CONTROLE 

 
LEGENDA: Exemplo da evolução da resposta do potencial de ação muscular composto captado no 
início do experimento e após 30, 60 e 90 dias em animal controle. 
Fonte: O autor (2019). 
 

FIGURA 7 – PROGRESSÃO DO PAMC EM ANIMAL DIABÉTICO 

 
LEGENDA: Exemplo da evolução da resposta do potencial de ação muscular composto captado no 
início do experimento e após 30, 60 e 90 dias em animal diabético. 
Fonte: O autor (2019). 
 

Os GRÁFICOS 10 e 11, apresentam os resultados para a quantificação do 

colágeno tipo I e os GRÁFICOS 12 e 13 representam o resultado para a 

quantificação do colágeno tipo III. Os valores são representados em porcentagem de 

colágeno (cores derivadas da polarização de luz) em relação à área total de células 

mensuradas. Foi observado, apenas 90 dias após indução do DM, diferença 

estatística entre os grupos na quantificação do colágeno do tipo I. 
 

GRÁFICO 10 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO I EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL 

MENSURADA  60 DIAS APÓS A INDUÇÃO DE DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média. 
Fonte: O autor (2019) 
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GRÁFICO 11 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO I EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL 

MENSURADA 90 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS 
C

o
lá

g
e

n
o

I
(%

)

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

*
C o n tro le

D ia b e te s

 
LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média. * Representa p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 
 

GRÁFICO 12 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO III EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL 

MENSURADA  60 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média.  
Fonte: O autor (2019) 
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GRÁFICO 13 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO III EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL 

MENSURADA 90 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média.  
Fonte: O autor (2019) 

 

A área de seção transversa está representada nos GRÁFICOS 14 e 15. As 

médias obtidas, em μm2, nos grupos de 60 dias pós indução foram de 1174±103,6 

μm2 para o controle e 1033±173 μm2 para o DM e nos grupos de 90 dias pós 

indução foram de 1257±116,9 μm2 para o controle e 1002±125 μm2 para o DM. 

Embora exista uma tendência de menor área de seção transversa em ambos os 

períodos de indução nos grupos diabéticos, não foi observada diferença estatística 

entre os grupos em ambos os períodos. 
 

GRÁFICO 14 – ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSA EM MUSCÚLO DIAFRAGMA 60 DIAS APÓS 

INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS  
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média.   
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Fonte: O autor (2019) 

 

GRÁFICO 15 – ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSA EM MUSCÚLO DIAFRAGMA 90 DIAS APÓS 

INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± o erro padrão da média.   
Fonte: O autor (2019) 

 

OS GRÁFICOS 16 e 17 apresentam os resultados de força de contração 

desenvolvida pelo músculo diafragma em condição isométrica in vitro. Apenas na 

comparação dos grupos diabetes e controle 90 dias, foi possível observar, discreta 

diminuição de força desenvolvida.  
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GRÁFICO 16 - FORÇA DESENVOLVIDA PELO MÚSCULO DIAFRAGMA 60 DIAS APÓS A 

INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS. 
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LEGENDA:  Dados apresentados como média ± erro padrão da média. 
Fonte: O autor (2019) 

 
GRÁFICO 17 - FORÇA DESENVOLVIDA PELO MÚSCULO DIAFRAGMA 90 DIAS APÓS A 

INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS. 
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LEGENDA:  Dados apresentados como média ± erro padrão da média. 
* Representa  valor de p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 
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A velocidade máxima de contração (+dF/dt) está representada nos 

GRÁFICOS 18 e 19. Há tendência, em ambos os períodos avaliados, de o grupo 

diabetes apresentar menor velocidade de contração, contudo, apenas nos minutos 

iniciais no período de 60 dias após indução foram observadas diferenças 

estatísticas. 

 
GRÁFICO 18 - +DF/DT EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 60 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO 

DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. 
* Representa  valor de p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 
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GRÁFICO 19 - +DF/DT EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 90 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO 

DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. * Representa  valor de p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 

 

A velocidade máxima de relaxamento (-dF/dt) está representada nos 

GRÁFICOS 20 e 21. Há, da mesma forma que para a velocidade máxima de 

contração, diminuição da taxa de relaxamento nos primeiros minutos no grupo 

diabetes, observado aos 60 e 90 dias pós  
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GRÁFICO 20 - - DF/DT EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 60 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO 

DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. * Representa valor de p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 

 
GRÁFICO 21 - - DF/DT EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 90 DIAS APÓS A INDUÇÃO DO 

DIABETES MELLITUS 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. * Representa valor de p<0,05. 
Fonte: O autor (2019) 
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A força máxima registrada durante a indução da tetania está representada 

nos GRÁFICOS 22 e 23. Os valores médios e o erro padrão da média em N/cm2 no 

grupo controle 60 dias foi de 3,34 ± 0,31 e no grupo diabetes 60 dias igual a 3,51 ± 

0,15 (p = 0,613). Aos 90 dias, no grupo controle a força foi de 3,58 ± 0,31 e no 

diabetes foi 3,50 ± 0,20 (p = 0,813). Portanto, a força tetânica foi equivalente nos 

grupos em ambos os períodos avaliados. 
 

GRÁFICO 22 - FORÇA TETÂNICA MÁXIMA EM MÚSCULO DIAFRAGMA 60 DIAS APÓS INDUÇÃO 

DO DM. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. Fonte: O autor (2019) 

 
GRÁFICO 23 - FORÇA TETÂNICA MÁXIMA EM MÚSCULO DIAFRAGMA 90 DIAS APÓS INDUÇÃO 

DO DM. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média.  

Fonte: O autor (2019) 
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A resistência à fadiga está representada nos GRÁFICOS 24 e 25. Sendo da 

mesma maneira que a força tetânica, equivalente em ambos os períodos e grupos 

avaliados. 

 
GRÁFICO 24 – RESISTÊNCIA À FADIGA EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 60 DIAS APÓS 

INDUÇÃO DO DM. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média.  
As médias ± o erro padrão da média, em segundos, para o grupo controle foi 63,86 ± 7,89 e diabetes 
foi 75,50 ± 5,81 (p = 0,248).  
Fonte: O autor (2019) 

 

GRÁFICO 25 – RESISTÊNCIA À FADIGA EM MÚSCULO DIAFRAGMA ISOLADO 90 DIAS APÓS 

INDUÇÃO DO DM. 
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LEGENDA: Dados apresentados como média ± erro padrão da média. As médias ± o erro padrão da 
média, em segundos, para o grupo controle foi 79,83 ± 6,09 e no diabetes 64,75 ± 6,48 (p = 0,126). 
Fonte: O autor (2019) 
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4.1 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que alterações na condução nervosa, 

especialmente da duração e área do registro do potencial de ação muscular 

composto, ocorrem desde os primeiros 30 dias pós-indução do diabetes 

experimental e progridem ao longo dos 90 dias de diabetes induzido. Associado a 

estas alterações, ocorrem discreta disfunção contrátil do músculo diafragma, 

observada no período inicial de contração. Estes achados demonstram que 

eventuais disfunções respiratórias no diabético são decorrentes de alterações de 

condução nervosa associadas a alterações morfofuncionais que ocorrem no 

músculo esquelético. 

O PAMC consiste no registro da atividade simultânea de vários axônios com 

potenciais de ação que são propagados com diferentes velocidades entre eles, este 

mostra uma série de picos (que correspondem, cada um deles, ao bloco de potencial 

de ação do grupo de axônios que têm velocidades de condução semelhantes) que 

variam com o tempo (refletindo velocidades de condução do grupo de axônios) e 

com amplitude o que reflete o número de axônios em cada grupo de velocidade 

(AIDLEY, 1998; KOEPPEN; STANTON, 2009). 

 Ao contrário do potencial de ação (PA), o PAMC é graduado, ou seja, sua 

resposta varia com a amplitude do estímulo. Isso ocorre devido aos nervos serem 

formados por fibras de diferentes diâmetros (e diferentes excitabilidades) distribuídas 

aleatoriamente. A separação dos diferentes componentes de toda a resposta ocorre 

porque os PA com velocidades de condução mais elevadas atingem o eletrodo de 

leitura antes daqueles com velocidades de condução mais baixa essa velocidade de 

condução é a base para classificar fibras nervosas em três grupos principais A, B e 

C (AIDLEY, 1998). 

As fibras nervosas são classificadas em função de seu diâmetro (Ø) e 

velocidade (V). Quanto maior o diâmetro, maior é a velocidade de condução 

nervosa. (COOPER, 2005). A velocidade de condução dos nervos periféricos é 

medida clinicamente a partir dos potenciais de ação compostos, similar ao método 

utilizado no presente estudo. A estimulação elétrica de um nervo periférico em 

diferentes intensidades ativa diferentes tipos de fibras nervosas. Os potenciais de 

ação de todos os axônios estimulados por determinada quantidade de corrente são 

somados para criar o potencial de ação composto (FIGURA 12). As velocidades de 
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condução distintas de classes de axônios sensoriais e motores diferentes produzem 

múltiplas deflexões (KANDEL et al., 2014).  

 
FIGURA 8 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS DIFERENTES VELOCIDADES DE 

CONDUÇÃO DO PAMC 

 
FONTE: Registro obtido pelo autor (2019) e adaptação esquemática das possíveis áreas 

representando os tipos predominantes de fibras nervosas à partir de KANDEL et al., 2014. 

 

Segundo LANGFORD e SCHMIDT (1983) o nervo frênico do rato contém 

700 axônios, sendo a metade mielínicos, cerca de dois terços destas fibras são 

eferentes. O nervo frênico de um rato jovem apresenta, em média, 396 fibras 

mielínicas, com espessura média da bainha de mielina de 0,10 μm e um diâmetro 

médio de 8,0 μm. Já o nervo frênico de um rato senil, apresenta em média 368 fibras 

mielínicas, com espessura média da bainha de mielina de 0,14 μm e um diâmetro de 

8,4 μm dos axônios (SOUZA et al. 1990).Os dados do presente estudo demonstram 

aumento dos valores nas variáveis tempo de subida (Time to Rise), width50 (largura 

do PAMC) e diminuição da amplitude  em diabéticos a partir dos 30 e mantida até os 

90 dias pós indução do diabetes. Estas alterações podem estar relacionadas à 

possível desmielinização de fibras Aα ou menor excitação das fibras nervosas de 

velocidades intermediárias Aβ. A diminuição mais evidente da largura e área do 

registro aponta para uma alteração de sincronia de ativação (talvez devido às 

alterações de mielinização de fibras rápidas e intermediárias, como citado). 
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Esta progressão da alteração de sincronia de ativação, talvez mais 

relacionadas a um atraso na excitação de fibras de velocidade intermediária, poderia 

ser a causa do aumento da variável Tau em estágio mais avançado do diabetes 

mellitus (90 dias após a indução). De forma semelhante, a não alteração de Tfall (ou 

o tempo para os 25% finais do potencial registrado), sugere uma excitação 

homogênea das fibras nervosas de menor velocidade Aδ. 

No presente estudo, a disfunção na neurotransmissão pôde ser observada 

na preparação pela menor amplitude do PAMC em diabéticos, quando comparado 

aos controles, desde os 30 dias até 90 dias de duração do DM.  Associado a isto, 

alterações da velocidade de condução ou dessincronia foi observada, como 

comentado anteriormente. É possível que estas alterações já se devam a mudanças 

morfométricas induzidas pelo DM. Alguns autores estudaram alterações morfologias 

e morfométricas em nervos periféricos. No nervo peroneal de ratos com 4 semanas 

de DM induzida por estreptozotociona foi observado diminuição do tamanho axonal, 

mais pronunciado que diminuição na bainha de mielina, sugerindo que a 

degeneração axonal possa ser a lesão inicial na neuropatia diabética (JAKOBSEN; 

LUNDBAEK, 1976). MACHADO et al. (2000) em estudo e análise da Morfologia e 

morfometria do nervo ciático de ratos diabéticos, induzido por aloxana (neste caso, 

de característica menos agressiva quando comparada ao presente estudos, já que 

atingiu glicemia ao redor de 300mg/dL), observaram diminuição do número de fibras 

mielínicas, com maior proporção de fibras mielínicas de menor calibre no grupo DM, 

quando comparado ao controle, após 9 meses, situação que, se estiver ocorrendo 

de maneira similar no nervo frênico, poderia explicar as alterações funcionais 

observadas.  

Especificamente em nervo frênico, BESTETTI et al. (1981) estudando fibras 

mielinizadas em ratos após 12 meses de diabetes induzido por STZ, mostrou uma 

redução significativa de toda a seção transversal da fibra, resultante da diminuição 

da espessura do axônio e da bainha de mielina. Adicionalmente, usando 

microscopia eletrônica, encontrou lesões no citoplasma das células de Schwann em 

animais diabéticos, caracterizada pelo acúmulo de lipídios de várias densidades 

eletrônicas, ocorrência de depósitos de glicogênio, dilatação do ergastoplasma e 

degeneração de organelas (BESTETTI et al., 1981). Machado et al. (2000) observou 

um aumento significativo do número de depósitos intra-axonais de glicogênio no 

animal diabético. 
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A fisiopatologia descrita para a neuropatia diabética do nervo frênico pode 

possivelmente envolver a via poliol e o estresse oxidativo. A glicose penetra em 

níveis elevados nos nervos periféricos e gera diferentes reações metabólicas 

patológicas. Exemplo disso é a via do poliol, que transforma a glicose em sorbitol, 

por meio da ação da enzima aldose redutase. O acúmulo de sorbitol e frutose 

intracelular provoca diminuição do transporte ativo de vários metabólitos, entre eles 

o mio-inositol. Este processo altera os mecanismos regulatórios intracelulares, 

reduzindo a atividade da bomba Na+/K+, com o consequente acúmulo de íons sódio 

intracelular. Essas anormalidades diminuem a velocidade de condução nervosa e 

produzem as primeiras e reversíveis alterações estruturais nos nodos de Ranvier 

segundo Nascimento et al. (2016) que poderiam estar envolvidas na disfunção 

nervosa observada nos animais diabéticos em nosso estudo. 

Além das alterações da condução nervosa descritas no estudo, pudemos 

observar que existe em músculo diafragma isolado alterações de contratilidade, 

como observado pelos piores índices de velocidade de desenvolvimento de força 

(+dF/dt) e de relaxamento (-dF/dt). Porém, foi possível observar que a força tetânica 

e resistência à fadiga foram similares entre os grupos experimentais os músculos 

são formados por uma mistura dos três tipos de fibras, com a proporção entre os 

diferentes tipos variando de músculo para músculo e de indivíduo para indivíduo.  

Em análise a área de seção transversa as médias obtidas em μm2 nos 

grupos controle e diabetes 60 dias de 1174 μm2 e 1033 μm2 respectivamente, e nos 

grupos controle e diabetes 90 dias de 1257 μm2 e 1002 μm2, não apresentou 

diferença estatística entre grupos.  Macroscopicamente, o diafragma dos diabéticos 

pareceu ser menos espesso que o do grupo controle. As diferenças encontradas na 

velocidade de contração e relaxamento presente no músculo diafragma nos 

primeiros minutos do experimento sugerem que as mudanças no músculo diafragma 

podem estar relacionadas com as alterações do nervo frênico ou razão dos tipos de 

fibras musculares. 

 O presente estudo teve enfoque nas alterações funcionais de nervo frênico 

e músculo diafragma e futuras investigações deverão focar nos mecanismos que 

expliquem a disfunção nervosa, ou que possivelmente impliquem a 

neurotransmissão. Mesmo havendo alguma evidência, embora escassa, de 

alterações morfológicas do nervo frênico, seria interessante a avaliação da junção 

neuromuscular e da funcionalidade de nervo frênico isolado que auxiliariam no 
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esclarecimento da razão das alterações do PAMC. Adicionalmente, a investigação 

de possíveis intervenções terapêuticas, como o uso de exercício físico ou de 

suplementação, sobre a funcionalidade de músculo e nervo frênico, parece 

promissora. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Em ratos com diabetes mellitus induzido por streptozotocina, alterações na 

condução nervosa, especialmente da duração e área do registro do potencial de 

ação muscular composto, ocorrem desde os primeiros 30 dias pós-indução e 

progridem ao longo dos 90 dias. Associado à estas alterações, ocorre discreta 

disfunção contrátil do músculo diafragma isolado.  Os achados deste estudo auxiliam 

na compreensão dos mecanismos responsáveis por eventuais disfunções 

respiratórias decorrentes do diabetes. 
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APÊNDICE 1 – TABELAS 
 

TABELA 1 – PESO CORPORAL EM RATOS CONTROLE E DIABÉTICOS 
Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 
Valor P 

Média (g) SD SEM Média (g) SD SEM 

Início 315,8 ± 32,6 ± 7,3 338,6 ± 32,2 ± 7,2 0,2573 

30 Dias 369,6 ± 38,8 ± 8,7 322,8 ± 45,4 ± 10,2 0,0016 

60 Dias 397,9 ± 45,8 ± 10,3 315,9 ± 50,8 ± 11,4 < 0,0001 

90 Dias 407,8 ± 56,0 ± 19,8 300,3 ± 66,0 ± 23,3 0,0013 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

TABELA 2 - PERFIL GLICÊMICO EM RATOS CONTROLE E DIABÉTICOS 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(mg/dL) 
SD SEM 

Média 

(mg/dL) 
SD SEM 

Início 91,75 ± 16,4 ± 3,7 93,60 ± 11,6 ± 2,6 > 0,9999 

30 Dias 98,40 ± 5,8 ± 1,3 458,7 ± 89,6 ± 20,0 < 0,0001 

60 Dias 99,15 ± 5,3 ± 1,2 482,4 ± 104,9 ± 23,5 < 0,0001 

90 Dias 97,00 ± 8,8 ± 3,1 503,8 ± 67,7 ± 24,0 < 0,0001 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

TABELA 3 – LATÊNCIA ATÉ O PICO EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE O 

POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(ms) 
SD SEM 

Média 

 (ms)  
SD SEM 

Início 12,823 ± 0,988 ± 0,221 12,445 ± 1,020 ± 0,228 0,6141 

30 Dias 13,190 ± 0,787 ± 0,176 12,855 ± 1,025 ± 0,229 0,7801 

60 Dias 13,007 ± 1,033 ± 0,231 12,512 ± 0,709 ± 0,158 0,2915  

90 Dias 12,731 ± 1,074 ± 0,380 12,650 ± 0,925 ± 0,327 > 0,9999 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 4 – TEMPO DE SUBIDA (TIME RISE) EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE 

O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(ms) 
SD SEM Média SD SEM 

Início 1,903 ± 0,460 ± 0,103 2,060 ± 0,318 ± 0,071 0,4794 

30 Dias 1,983 ± 0,184 ± 0,041 2,330 ± 0,493 ± 0,110 0,0068 

60 Dias 2,000 ± 0,217 ± 0,049 2,308 ± 0,326 ± 0,073 0,0201 

90 Dias 1,775 ± 0,173 ± 0,061 2,256 ± 0,260 ± 0,092 0,0135 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

TABELA 5 – WIDTH50 EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE O POTENCIAL DE 

AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(ms) 
SD SEM 

Média 

(ms) 
SD SEM 

Início 4,043 ± 0,400 ± 0,089 4,203 ± 0,276 ± 0,062 0,3959 

30 Dias 4,128 ± 0,163 ± 0,037 4,530 ± 0,435 ± 0,097 0,0007 

60 Dias 4,130 ± 0,254 ± 0,057 4,593 ± 0,389 ± 0,087 < 0,0001 

90 Dias 3,994 ± 0,176 ± 0,062 4,531 ± 0,141 ± 0,050 0,0006 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

TABELA 6 – AMPLITUDE DO ESTÍMULO EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE O 

POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(mV) 
SD SEM 

Média 

(mV) 
SD SEM 

Início 2,944 ± 0,973 ± 0,217 2,799 ± 0,687 ± 0,154 > 0,9999 

30 Dias 3,318 ± 0,910 ± 0,203 2,365 ± 0,864 ± 0,193 0,0009 

60 Dias 3,107 ± 0,785 ± 0,176 2,039 ± 0,534 ± 0,119 0,0002 

90 Dias 3,850 ± 1,014 ± 0,359 1,639 ± 0,401 ± 0,142 < 0,0001 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 7 – TAU DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO EM ANIMAIS 

CONTROLE E DIABÉTICOS 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(ms) 
SD SEM 

Média 

(ms) 
SD SEM 

Início 4,064 ± 1,001 ± 0,224 5,710 ± 3,962 ± 0,886 0,0963 

30 Dias 4,683 ± 1,557 ± 0,348 6,003 ± 2,194 ± 0,490 0,2538 

60 Dias 5,787 ± 2,086 ± 0,466 6,604 ± 2,499 ± 0,559 0,8511 

90 Dias 4,531 ± 0,741 ± 0,262 8,017 ± 2,755 ± 0,974 0,0010 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

TABELA 8 – TEMPO DE DESCIDA DURANTE O POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(ms) 
SD SEM Média SD SEM 

Início 1,140 ± 0,124 ± 0,028 1,133 ± 0,105 ± 0,024 > 0,9999 

30 Dias 1,133 ± 0,094 ± 0,021 1,158 ± 0,095 ± 0,021 > 0,9999 

60 Dias 1,080 ± 0,080 ± 0,018 1,130 ± 0,107 ± 0,024 0,3693 

90 Dias 1,106 ± 0,140 ± 0,049 1,063 ± 0,035 ± 0,013 > 0,9999 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

TABELA 9 – ÁREA DE RESPOSTA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS DURANTE O 

POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR COMPOSTO 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(mV.s) 
SD SEM 

Média 

(mV.s) 
SD SEM 

Início 0,0120 ± 0,003 ± 0,001 0,0120 ± 0,003 ± 0,001 > 0,9999 

30 Dias 0,0139 ± 0,004 ± 0,001 0,0107 ± 0,004 ± 0,001 0,0052 

60 Dias 0,0131 ± 0,003 ± 0,001 0,0094 ± 0,002 ± 0,001 0,0015 

90 Dias 0,0155 ± 0,004 ± 0,001 0,0074 ± 0,002 ± 0,001 < 0,0001 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações 
Múltiplas entre Médias utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 10 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO I EM RELAÇÃO A ÁREA TOTAL 

MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(%) 
SD SEM 

Média 

(%) 
SD SEM 

60 Dias 1,088 ± 0,365 ± 0,149 0,590 ± 0,421 ± 0,172 0,0649 

90 Dias 0,533 ± 0,282 ± 0,115 1,365 ± 0,627 ± 0,256 < 0,0152 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P utilizando o teste de 
Mann-Whitney. 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

TABELA 11 – PORCENTAGEM TOTAL DE COLÁGENO TIPO III EM RELAÇÃO A ÁREA TOTAL 

MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(%) 
SD SEM 

Média 

(%) 
SD SEM 

60 Dias 0,020 ± 0,026 ± 0,011 0,017 ± 0,018 ± 0,007 0,8874 

90 Dias 0,018 ± 0,015 ± 0,006 0,017 ± 0,016 ± 0,007 0,8853 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P utilizando o teste de 
Mann-Whitney. 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

TABELA 12 – ÁREA SECÇÃO TRANSVERSA MENSURADA EM ANIMAIS CONTROLE E 

DIABÉTICOS EM μm2 

Período 

Indução 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(μm2) 
SD SEM Média SD SEM 

60 Dias 1174 ± 253,6 ± 103,6 1033 ± 423,6 ± 173,0 0,4740 

90 Dias 1257 ± 286,4 ± 116,9 1002 ± 306,1 ± 125,0 0,1320 
LEGENDA:  SD = Desvio Padrão; SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P utilizando o teste de 
Mann-Whitney. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 13 – FORÇA DESENVOLVIDA AOS 60 DIAS 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2) 
SEM 

Média 

(N/cm2) 
SEM 

1 4,17 ± 0,17 3,93 ± 0,14 > 0,05 

2 3,70 ± 0,13 3,60 ± 0,14 > 0,05 

3 3,07 ± 0,13 3,05 ± 0,08 > 0,05 

4 2,52 ± 0,11 2,54 ± 0,04 > 0,05 

5 2,09 ± 0,09 2,13 ± 0,02 > 0,05 

6 1,79 ± 0,09 1,82 ± 0,04 > 0,05 

7 1,55 ± 0,08 1,59 ± 0,06 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

TABELA 14 – FORÇA DESENVOLVIDA AOS 90 DIAS 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2) 
SEM Média SEM 

1 4,17 ± 0,21 3,67 ± 0,17 < 0,05 

2 3,68 ± 0,11 3,40 ± 0,16 > 0,05 

3 3,08 ± 0,11 2,78 ± 0,13 > 0,05 

4 2,51 ± 0,09 2,22 ± 0,10 > 0,05 

5 2,08 ± 0,08 1,80 ± 0,07 > 0,05 

6 1,78 ± 0,07 1,50 ± 0,06 > 0,05 

7 1,55 ± 0,07 1,27 ± 0,06 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 15 – +DF/DT EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 60 DIAS. 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

1 293,71 ± 13,25 255,53 ± 8,68 < 0,01 

2 271,14 ± 11,63 238,06 ± 4,99 < 0,05 

3 230,24 ± 11,18 199,87 ± 7,62 > 0,05 

4 192,61 ± 9,43 167,83 ± 8,19 > 0,05 

5 165,64 ± 8,05 148,92 ± 4,70 > 0,05 

6 142,85 ± 5,05 130,36 ± 4,41 > 0,05 

7 127,73 ± 4,74 110,84 ± 5,31 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019). 
 
 
TABELA 16 – +DF/DT EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 90 DIAS. 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

1 271,42 ± 11,13 241,40 ± 13,25 < 0,01 

2 240,34 ± 12,92 216,92 ± 7,90 < 0,05 

3 211,93 ± 13,53 175,23 ± 9,25 > 0,05 

4 173,43 ± 11,38 142,94 ± 8,13 > 0,05 

5 147,69 ± 10,25 123,69 ± 7,68 > 0,05 

6 128,77 ± 9,47 106,26 ± 5,79 > 0,05 

7 115,75 ± 9,05 92,57 ± 5,95 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019) 
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TABELA 17 – -DF/DT EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 60 DIAS. 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

1 -96,01 ± 3,80 -71,53 ± 2,33 < 0,01 

2 -71,11 ± 3,37 -59,97 ± 3,61 < 0,05 

3 -35,22 ± 2,81 -39,31 ± 3,13 > 0,05 

4 -20,93 ± 1,66 -27,65 ± 3,38 > 0,05 

5 -16,52 ± 1,30 -24,52 ± 3,46 > 0,05 

6 -14,54 ± 1,22 -22,85 ± 3,28 > 0,05 

7 -13,72 ± 0,99 -21,72 ± 2,83 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019). 
 
 
TABELA 18 – -DF/DT EM ANIMAIS CONTROLE E DIABÉTICOS 90 DIAS. 

Tempo 

Minutos 

Grupo Controle Grupo Diabetes 

Valor P Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

Média 

(N/cm2.s-1) 
SEM 

1 -86,75 ± 4,29 -64,23 ± 6,47 < 0,01 

2 -42,38 ± 4,58 -51,54 ± 4,87 > 0,05 

3 -24,61 ± 4,57 -33,54 ± 3,62 > 0,05 

4 -16,62 ± 2,73 -24,14 ± 2,45 > 0,05 

5 -12,81 ± 1,92 -20,13 ± 1,57 > 0,05 

6 -12,06 ± 1,70 -17,50 ± 1,33 > 0,05 

7 -11,82 ± 1,63 -15,29 ± 1,25 > 0,05 
LEGENDA:  SEM = Erro Padrão da Média; P = Valor P para Comparações Múltiplas entre Médias 
utilizando ANOVA de 2 vias de medidas repetidas e pós teste de Bonferroni. 
Fonte: O autor (2019). 



67 
 

 

ANEXO A – Certificado curso teórico sobre manipulação na experimentação animal 
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ANEXO B – CERTIFICADO COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
 

 


