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RESUMO 
 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 
 

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR DE MÉDIA FREQÜÊNCIA EM 
CÃES COM ATROFIA MUSCULAR INDUZIDA 

 
 

AUTOR: CHARLES PELIZZARI 
ORIENTADOR: DR. ALEXANDRE MAZZANTI 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 23 de fevereiro de 2007. 
 
 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a ocorrência de ganho de massa 
muscular no quadríceps femoral de cães com atrofia muscular induzida utilizando 
estimulação elétrica neuromuscular (EENM) de média freqüência, e comparar a 
EENM sob diferentes tempos de tratamento. Foram utilizados 12 cães, pesando 
entre 15 e 25kg e distribuídos aleatoriamente em três grupos denominados de I ou 
controle, grupo II, EENM com duração de 60 minutos e grupo III, EENM durante 30 
minutos. Para a indução da atrofia muscular, a articulação fêmoro-tíbio-patelar 
direita foi imobilizada por 30 dias pelo método de transfixação percutânea tipo II e, 
decorrido este período, o aparelho foi removido. Foi realizada a EENM nos cães dos 
grupos II e III, três vezes por semana, com intervalo mínimo de 48 horas entre cada 
sessão, pelo período de 60 dias. Foram mensuradas a perimetria das coxas, 
goniometria dos joelhos, atividade da enzima creatina-quinase (CK) e morfometria 
das fibras musculares do vasto lateral em cortes transversais colhido mediante a 
biópsia muscular. As avaliações da perimetria da coxa, goniometria e biópsia do 
músculo vasto lateral foram realizadas nos tempos zero (antes da imobilização), aos 
30 dias (logo após a remoção da imobilização) e 90 dias do procedimento cirúrgico 
de imobilização. As amostras de sangue para avaliação da atividade da CK foram 
colhidas antes (T0), duas (T1) e seis (T2) horas após a EENM e foram realizadas 
nos dias zero, 15, 30 e 60 após a remoção da imobilização. A EENM foi empregada 
no músculo quadríceps femoral numa freqüência de 2500Hz, 50% de duração de 
pulso e relação de tempo on/off de 1:2. Não houve diferença quanto aos valores da 
perimetria da coxa, goniometria e atividade da enzima CK. Quanto à morfometria 
das fibras do músculo vasto lateral, foi notado nos grupos tratados (II e III), um 
aumento significativo (p<0,05) da área transversal aos 90 dias do procedimento 
cirúrgico de imobilização quando comparado ao dia zero. Entre grupos, foi notado 
que o II apresentou uma área transversal maior (p<0,05) em relação aos grupos I e 
III. Pode-se concluir que a EENM de média freqüência ocasiona hipertrofia do 
músculo vasto lateral em cães após atrofia muscular induzida. A EENM com duração 
de 60minutos (grupo II) promove um maior ganho de massa muscular em relação 
aos demais grupos estudados. 

Palavras-chave: cão, imobilização, corrente de Kotz 
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MEDIUM FREQUENCY NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION IN 
DOGS WITH INDUCED MUSCULAR ATROPHY 

 
 

AUTHOR: CHARLES PELIZZARI 
ADVISOR: DR. ALEXANDRE MAZZANTI 

Date and local of the defense: Santa Maria, February 23nd 2007.  
 

The aim of this study was to evaluate the occurrence of gain in mass in these 
muscles in femoral quadriceps of dogs with induced muscular atrophy using medium 
frequency Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES), and to compare NMES in 
different periods of treatment. Twelve dogs, weighing between 15 and 25 kg, were 
randomly distributed in three groups: group I (control), group II, (NMES for 60 min) 
and group III (NMES for 30 min). For the induction of the muscular atrophy, the right 
femoral-tibial-patellar joint was immobilized for 30 days by the percutaneous 
transfixation type II method. After this period, the device was removed. NMES was 
carried out in the dogs of groups II and III, three times a week, with an interval of 48 h 
between each session, during 60 days. The parameters measured were: thigh 
perimetry, knee goniometry, creatine kinase (CK) enzyme activity and morphometry 
of the muscular fibers of the vastus lateralis muscle, collected through a muscular 
biopsy. The measurements of thigh perimetry, goniometry and biopsy of the vastus 
lateralis muscle were carried out at time zero, that is, before the immobilization, at 30 
days (just after the removing of the immobilization) and at 90 days (after the surgical 
procedure). Blood samples for CK evaluation were collected before (T0), two (T1) 
and six (T2) hours post-NMES on days 0, 15, 30, and 60 after removing the 
immobilization. NMES was used on the femoral quadriceps muscle at a frequency of 
2500Hz, 50% of pulse duration, and the on/off time ratio was 1:2. There was no 
difference regarding the values of thigh perimetry, goniometry and CK enzyme 
activity. As for the morphometry of the fibers of the vastus lateralis, a significant 
increase (p<0.05) was observed in the transversal area of the treated groups (II and 
III) at 90 days from the surgical procedure for immobilization when compared with 
time zero.  Among the three groups, group II presented a greater transversal area 
(p<0.05) related to the others. Thus, it can be concluded that NMES of medium 
frequency brings about hypertrophy of the vastus lateralis muscle in dogs after 
induced muscular atrophy. NMES for 60 min (group II) presents a greater muscular 
gain related to the other groups studied. 

 
Key words: dog, immobilization, Kotz current 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A atrofia muscular pode ser o resultado do desuso prolongado de um membro 

em decorrência de afecções ortopédicas, neurológicas (SALTER et al., 2003; 

MILLIS, 2004) e após procedimentos cirúrgicos que necessitam de imobilização 

articular prolongada (MORRISSEY et al., 1985; APPEL et al., 1986), sendo 

observada tanto em animais (MILLIS, 2004; MAZZANTI, 2002; SALBEGO; 2006) 

como em seres humanos (GOULD et al., 1983; GIBSON et al., 1988). Entre as 

seqüelas encontradas pode-se citar a diminuição da força muscular, instabilidade e 

rigidez articular (GOSSMAN et al., 1986) e diminuição da síntese das proteínas 

musculares (GIBSON et al., 1988).  

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é uma modalidade terapêutica 

utilizada há mais de 40 anos na prevenção da atrofia muscular por desuso 

(EDGERTON et al., 1975; BOOTH, 1982; JOHNSON et al., 1997; OGINO et al., 

2002; SALTER et al., 2003) promover aumento da taxa de movimentação e força 

muscular, reeducação muscular, correção de anormalidades estruturais, melhora no 

tônus muscular, aumento da função, controle da dor, aceleração do processo de 

cicatrização, redução de edema e espasmo muscular, e administração transdérmica 

de fármacos (JOHNSON & LEVINE, 2004). O mecanismo de ação ocorre mediante á 

estímulos elétricos terapêuticos aplicados sobre o tecido muscular, através do 

sistema nervoso periférico íntegro (BRASILEIRO et al., 2002).  

As freqüências de pulsos utilizadas em Medicina Veterinária para EENM 

variam entre a baixa e a média. As de baixa freqüência, como a FES (Estimulação 

Elétrica Funcional) têm promovido, em algumas pesquisas em cães (SOUZA, 2006; 

PELIZZARI & MAZZANTI, 2006), um aumento significativo no ganho de massa em 

músculos atrofiados experimentalmente. Em relação as correntes de média 

freqüência, como a de Kotz, poucos artigos foram encontrados na literatura sobre o 

seu uso, principalmente em Medicina Veterinária. Acredita-se que por apresentar 

uma freqüência maior, permite uma menor resistência à passagem de corrente 

(reatância capacitiva), proporcionando um estímulo mais agradável e de altas 

densidades de correntes, ocasionando um recrutamento maior de fibras musculares 

durante a EENM.  
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Os parâmetros de aplicação da EENM utilizados, na maioria das vezes, em 

animais ocorrem pela extrapolação de bibliografias consultadas da fisioterapia 

humana, sem estudos comprobatórios em animais, principalmente o cão, gerando 

dúvidas em relação à aplicação, quantidades de sessões e tempo de tratamento. 

Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de ganho de massa muscular 

utilizando a estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência (corrente de 

Kotz – 2500 Hertz) no músculo quadríceps femoral de cães com atrofia muscular 

induzida e comparar a EENM sob diferentes tempos de tratamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O músculo estriado é uma estrutura envolvida pela manutenção e execução 

dos movimentos do corpo. Ele está envolvido em um processo constante de 

remodelagem, podendo ocorrer alterações em seu comprimento e diâmetro 

(GUYTON e HALL, 1996). Este responde aos diferentes estímulos com alteração 

bioquímica, morfológicas e biomecânicas, inclusive quando é imobilizado (APPELL, 

1986). Está contido em um invólucro de composição fibrosa, denominada epimísio, 

de onde partem septos conjuntivos definidos como perimísio, os quais penetram na 

substância muscular gerando pequenos feixes. Estes feixes são constituídos de um 

conjunto de fibras musculares finas e longas, que irão compor unidades funcionais 

do músculo (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). Ainda existe uma membrana celular 

da fibra muscular denominado sarcolema, onde no seu interior, encontram-se os 

núcleos e as miofibrilas, que são preenchidas pelo sarcoplasma (GUYTON e HALL, 

1996). No sarcolema há a chegada de fibra nervosa que forma a placa terminal, 

dependente do sistema nervoso central, que emitem cargas elétricas que provocam 

as contrações musculares (MARTINI, 1995). 

Tradicionalmente classificam-se as fibras musculares em dois tipos; tipo I, 

vermelhas e tipo II, brancas. As fibras do tipo I são de contração lenta e adaptadas 

ao metabolismo oxidativo, predominam em músculos posturais. As fibras do tipo II 

são de contração rápida e associadas ao metabolismo glicolítico (anaeróbico), 

geram força e velocidade durante a contração muscular. Há uma subdivisão das 

fibras tipo II em IIA, IIB e IIC. As fibras tipo C representam a transição entre as fibras 

tipo I e II e são precursoras as IIA e IIB em neonatos. As fibras IIA tem maior 

capacidade oxidativa, maior geração de velocidade e força que as tipo IIB que 

possui menor capacidade oxidativa. A presença da fibra tipo IIB nos cães é debatida, 

pois há uma fibra muito similar com as fibras IIB encontrada em outras espécies 

(MILLIS, 2004). 

A atrofia muscular pode ocorrer nos casos em que há necessidade de 

implementação de imobilização para o repouso local após lesões ósseas, 

musculares, luxações, rupturas ligamentares, (MORRISSEY et al., 1985) além de 

outras patologias submetidas ou não a correção cirúrgica (APPEL, 1986). As 
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alterações induzidas pela imobilização, que pode ser definida como um repouso 

local, contínuo e rígido, não se limita apenas ao músculo, mas as estruturas 

adjacentes, como nervos, vasos sangüíneos, ossos, ligamentos, além de ocasionar 

edema e rigidez articular (LOITZ et al., 1989). 

A partir de quatro a seis dias de imobilização de um membro ocorre a perda 

de proteínas musculares, porém a quantidade de mioglobina permanece inalterada 

(BOOTH, 1977). Após o sétimo dia, há perda de tecido conjuntivo e também de 

fibras musculares por área de secção do músculo, promovendo alterações como 

atrofia muscular e redução da atividade contrátil. Essas alterações ocorrem também 

durante longos períodos de inatividade muscular (WILLIAMS et al., 1988). Ainda 

substituição de miofibras atróficas por células de gordura (McGAVIN 1998), 

Diversos autores utilizaram à imobilização articular e constataram atrofia 

muscular: MAZZANTI et al. (2004) em cães após artroplastia do joelho e SALBEGO 

(2006), em cirurgia de reconstituição de ligamento cruzado cranial em cães. Ambos 

utilizaram aparelho de fixação externa temporária da articulação fêmoro-tibio-patelar. 

No membro pélvico em ratos, JÄRVINEM et al. (1992) e CARVALHO (2001) também 

observaram diminuição da massa muscular ao empregarem o aparelho gessado 

como método de imobilização. 

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é utilizada há mais de 40 anos 

para prevenir a atrofia muscular por desuso, aumentar os efeitos de um programa de 

exercícios após trauma e restituir a função em pacientes com distúrbios 

neuromusculares (OGINO et al., 2002). É uma forma de estímulo capaz de induzir o 

músculo estriado esquelético a alterações como melhora da função (WILLIAMS & 

STREET, 1976) aumento da capacidade de gerar força muscular (CURRIER et al., 

1979), além de ser utilizada para estimulação para controle da dor (ROSEMBERG et 

al., 1978). Estudos atuais contestam fortemente os dados apontados pelo Dr. Kotz, 

relatando que o treinamento de 3 a 4 semanas, em atletas olímpicos, teria produzido 

aumento na força de 30 a 40%, além de ganhos funcionais (BRASILEIRO, 2004). O 

fato é que estudos recentes demonstram que o uso de EENM raramente apresenta 

resultados melhores do que os obtido por meio de exercícios voluntários no ganho 

de força em músculos saudáveis. Assim, a EENM teria maior eficiência em 

desordens músculo esqueléticas (DELITTO, 2002). Esta justificativa é baseada em 

uma reserva funcional de unidades motoras que não seriam recrutadas com 
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atividades voluntárias, mas seriam por meio da EENM, minimizando os efeitos 

deletérios do desuso (HORTOBAGY et al., 1992).  

Com relação aos tipos de corrente, os aparelhos comercializados com 

finalidade terapêutica geram basicamente três tipos: direta, alternada ou pulsada 

(MIKAIL, 2006). A corrente contínua (também chamada de galvânica) é 

caracterizada por um fluxo contínuo de partículas carregadas e não é utilizada nos 

programas de EENM. A corrente alternada é um fluxo bidirecional contínuo de 

partículas carregadas (LOW & REED, 2001), em que os íons corporais movem-se 

primeiro em uma direção, e quando o campo elétrico é revertido eles retornam para 

suas posições originais. A corrente pulsada é amplamente utilizada na EENM, sendo 

definida como um fluxo uni ou bidirecional de partículas carregadas que 

periodicamente são interrompidas por um período de tempo finito (BRASILEIRO et 

al., 2002). Todos os aparelhos de EENM possuem correntes pulsadas (JOHNSON & 

LEVINE, 2004). 

A amplitude de corrente (também chamada de intensidade) é a distância 

vertical do pico mais alto ao mais baixo durante uma onda elétrica, tipicamente 

medida em miliamperes. Aumentando-se a amplitude, induz-se a maior força da 

contração muscular pelo recrutamento adicional de fibras em distâncias maiores dos 

eletrodos (JOHNSON & LEVINE, 2004). 

A duração do pulso indica quanto tempo a corrente está fluindo em um ciclo 

(MIKAIL, 2006). Nas correntes monofásicas a fase de duração é a mesma. Na 

bifásica, a duração do pulso é determinada pela combinação da duração das fases. 

O aumento da amplitude ou a duração do pulso afeta a força de contração, uma vez 

que mais unidades motoras são recrutadas (JOHNSON & LEVINE, 2004; MIKAIL, 

2006). Durações de pulso de 200 a 400 microssegundos produzem contrações 

intensas enquanto minimizam os efeitos do recrutamento de fibras dolorosas 

(JOHNSON & LEVINE, 2004). A freqüência da Corrente de Kotz (2500Hz) implica 

em pulsos cuja durações variam de 400 e 200 microssegundos (NELSON et al., 

2003). 

A estimulação elétrica normalmente provocará respostas sensitivas antes das 

motoras. Se a amplitude ou a duração do estímulo forem suficientemente 

aumentadas, respostas motoras serão produzidas e sobrepostas à estimulação 

sensitiva. A intensidade de estímulo determina o número de unidade motoras que 

são ativadas, quanto maior a intensidade, maior o ganho de força (PIAZZI et al. 
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2005). Se a intensidade for aumentada ainda mais, a estimulação provocará uma 

resposta dolorosa, que ocorrerá simultaneamente às respostas sensitivas e motoras 

(BRASILEIRO et al., 2002).  

A freqüência é o número de pulsos por segundo. As fibras começam a 

contrair-se com uma freqüência de 20 Hz, mas a força máxima de contração está 

entre 60 e 100 Hz. Ao aumentar a freqüência, mais unidades motoras serão 

estimuladas em uma maior velocidade, aumentando a força de contração e chances 

de ocorrer fadiga muscular (MIKAIL, 2006). 

A corrente de Kotz tem sido usada para incremento de força. Consiste em 

uma corrente de média freqüência de 2.500 Hz modulada para 50 Hz (WARD & 

SHKURATOVA, 2002). Dessa forma produz 50 pulsos polifásicos por segundo, 

implicando em durações de pulsos entre 200 e 400 microssegundos, esta duração 

de fase estando em uma faixa relacionada a uma estimulação relativamente 

confortável (NELSON et al., 2003).  

A aplicação de eletroestimulação é realizada por meio de eletrodos de 

superfície que devem ser específicos para o tamanho do músculo funcionando como 

interface entre o aparelho e os tecidos do animal. (BRASILEIRO et al., 2002). Na 

superfície da pele existe um ponto onde com menor corrente é possível estimular o 

músculo, sendo denominado de ponto motor. Os eletrodos para EENM devem ser 

posicionados nestes locais permitindo a máxima estimulação com a menor corrente 

possível (DELITO & SNYDER-MACKLER, 2001; CLARK & MCLAUGHLIN, 2001; 

STARKEY, 2001; JOHNSON & LEVINE, 2004).  

THOMSON & BOWEN (1971) localizaram e mapearam os pontos motores do 

cão com o uso do teste eletrodiagnóstico. Os mapas facilitaram o uso da 

estimulação elétrica em cães tanto para o eletrodiagnóstico de neuropatias quanto 

para a estimulação elétrica neuromuscular. O pêlo sobre a área na qual a 

estimulação elétrica será aplicada deve ser removido para diminuir a impedância 

(CLARK & MCLAUGHLIN, 2001; JOHNSON & LEVINE, 2004), e a pele deve ser 

higienizada com álcool antes do tratamento para remover a oleosidade e sujidades 

(JOHNSON & LEVINE, 2004). 

Existem vários tipos de eletrodos como os de silicone e de carbono. É 

importante selecionar o tamanho do eletrodo de acordo com o tamanho da área a 

ser tratada. A densidade da corrente no eletrodo é inversamente proporcional à sua 

área de contato (MIKAIL, 2006). Um bom eletrodo deverá ter condutibilidade alta e 
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uniforme, flexibilidade para se adaptar as várias áreas do corpo, durabilidade e 

resistência à quebra por forças mecânicas ou elétricas e pressão, permitir colocação 

uniforme (STARKEY, 2001; BRASILEIRO et al., 2002; JOHNSON & LEVINE, 2004; 

MIKAIL, 2006) e ser de baixo custo (JOHNSON & LEVINE, 2004). No caso dos 

eletrodos de borracha, um agente de acoplamento, como gel, creme ou líquido 

eletrolítico, torna-se necessário para fornecer um caminho de menor resistência à 

passagem da corrente elétrica (BRASILEIRO et al., 2002). 

Os eletrodos podem ser dispostos de maneira monopolar, bipolar e 

quadripolar (MIKAIL, 2006). A aplicação quadripolar envolve o uso de dois conjuntos 

de eletrodos, cada um saindo de seu próprio canal. A corrente proveniente de cada 

um dos dois canais pode intersectar, intensificar e localizar os efeitos do tratamento 

como ocorre na estimulação interferencial. Outras configurações quadripolares 

incluem os arranjos paralelos, como os observados nas técnicas transcutâneas de 

estimulação do nervo, ou as colocações agonista-antagonista, empregadas em 

técnicas de estimulação elétrica neuromuscular (STARKEY, 2001).  

A EENM recruta primeiramente as fibras tipo II (contração rápida), e 

posteriormente tipo I (contração lenta), que é o contrário do padrão de recrutamento 

em contrações voluntárias. Aumentando a duração do pulso, aumenta o 

recrutamento de unidades motoras de menor diâmetro na mesma profundidade, mas 

aumentando demais a duração do pulso pode ocorrer o estímulo de fibras não 

desejadas (fibras dolorosas de pequeno diâmetro) (JOHNSON & LEVINE, 2004). 

KRAMER (1987) avaliou a aplicação de EENM em freqüências de 20Hz, 50Hz 

e 100Hz no torque gerado no músculo quadríceps femoral e afirmou que as fibras 

preferencialmente recrutadas são as do tipo II quando se utilizou freqüência de 50 e 

100Hz. Assim como LOW & REED (2001), afirmaram que as faixas para contração 

de fibras tipo II são entre 50 e 150Hz. 

Embora o tempo ótimo e freqüência de tratamento sejam desconhecidos, a 

maioria dos clínicos acredita que a estimulação elétrica deva ser aplicada às áreas 

desejadas por 15 a 20 minutos, três a sete vezes por semana (JOHNSON & 

LEVINE, 2004). 

A aplicação da EENM em programas terapêuticos, principalmente os que 

visam fortalecimento muscular, necessitam de ajustes na duração da estimulação 

elétrica e no período de repouso entre os estímulos (CARVALHO, 2004). Isto é 

necessário devido a contração muscular ter como fonte energética o sistema 
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trifosfato de adenosina e fosfocreatinina (ATP-PC), que está em ação durante a 

produção de contrações musculares máximas. Porém a utilização deste substrato 

fica limitada a segundos (MARTINI, 1995). Dessa forma deve-se ter o cuidado na 

relação “on time/off time” para evitar produção de ácido lático e possível fadiga 

muscular (BRASILEIRO, 2002). 

Sugere-se que há dois fatores principais que aumentam a força muscular: os 

neurais e os hipertróficos (RICH & CAFARELLI, 2000). Os neurais referem-se a 

melhor eficácia no recrutamento das unidades motoras durante a contração. Pode-

se mensurar esta atividade por meio do “Root Mean Square” – Raiz Quadrada da 

Média dos Quadrados (RMS), do sinal eletromiogáfico assim como fez BRASILEIRO 

(2004). Quanto maior o número de unidades motoras recrutadas maiores os valores 

do RMS registrado. Os fatores hipertróficos como a massa muscular podem ser 

mensurados por técnicas radiológicas, tais como ultrassonogafia, tomografia 

computadorizada ou ressonância nuclear magnética. Assim a área de secção 

transversa de um músculo pode ser medida, permitindo identificarem-se possíveis 

alterações no trofismo muscular (BRASILEIRO, 2004). 

A perimetria da coxa pode ser medida como indicação da massa muscular, 

usando uma fita métrica maleável (MILLIS & LEVINE, 1997) e foi utilizada por 

MAZZANTI (2002), para avaliar o grau de atrofia muscular. 

Um recurso que pode ser utilizado para avaliar a condição da fibra muscular é 

a biópsia muscular. Este método de análise foi empregado por SINACORE et al. 

(1990) quando utilizaram a estimulação elétrica em humanos para determinar a 

ordem de ativação das fibras musculares e concluíram que a estimulação elétrica 

ativa seletivamente as fibras musculares esqueléticas do tipo II. SOUZA et al. (2007) 

utilizaram a biópsia muscular para avaliar o ganho de massa em cães após atrofia 

muscular induzida. D’ANGELIS et al. (2006) utilizaram a biópsia muscular em 

cavalos para a avaliação dos tipos de fibras no músculo gluteus medius esquerdo 

em eqüinos jovens da raça Brasileiro de Hipismo. Já PIERRE et al. (1986) avaliaram, 

em humanos, o efeito da corrente de 2500Hz sobre o quadríceps femoral mediante á 

biópsia muscular do vasto lateral. 

A fadiga muscular ocorre devido à depleção de glicogênio muscular e glicose 

sangüínea disponível com outras limitações bioquímicas (LOW & REED, 2001; 

EVANGELISTA et al., 2003). A contração prolongada mostra aumento no 

recrutamento de unidades motoras para manter a mesma força muscular à medida 
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que ocorre fadiga (BERGER, 1982). Deve-se esperar que a estimulação elétrica do 

músculo pelo nervo motor ocasione fadiga muscular relativamente rápida, já que um 

conjunto fixo está sendo estimulado com as fibras de contração rápida do tipo II 

sendo selecionadas preferencialmente (LOW & REED, 2001). 

A fadiga após o exercício, incluindo o exercício induzido eletricamente, pode 

ser um estímulo necessário para o fortalecimento muscular, mas não se sabe se a 

estimulação de um músculo fatigado pode ser prejudicial (EVANGELISTA et al., 

2003).  

Um método de análise laboratorial que pode auxiliar no diagnóstico clínico 

das doenças neuromusculares é a determinação das atividades enzimáticas no soro 

sangüíneo. A enzima mais amplamente mensurada é a creatina-quinase (CK) 

(CARDINET III, 1997). A CK é importante na produção de energia entre as células 

musculares, porque ela catalisa a conversão de fosfato de creatina e ADP para 

creatina e ATP. A CK pode extravasar no sangue quando a permeabilidade da 

membrana está alterada e quando há necrose das células musculares. Em geral, o 

pico de atividade da CK no plasma ou soro de eqüinos é entre 4 a 6 horas após o 

exercício e reflete o grau de dano muscular (MACLEAY, 2000). 

Para verificar se a CK é responsável pela fadiga muscular, DAHLSTEDT et al. 

(2000) realizaram estudo do músculo esquelético isolado deficiente em creatina-

quinase em ratos e verificaram que a CK é importante por evitar a fadiga na 

estimulação elétrica de alta-intensidade, entretanto, durante a estimulação 

prolongada, a CK pode contribuir para o processo de fadiga pelo aumento da 

concentração mioplasmática do fosfato inorgânico. 

Em trabalhos realizados com EENM em cães com atrofia muscular induzida 

SOUZA (2006) e PELIZZARI & MAZZANTI (2006) avaliaram a enzima CK e não 

constataram aumento sérico. SCHWANE et al. (1987) estudaram o comportamento 

da CK após a corrida, em humanos, e não verificaram diferença significativa na 

concentração sérica entre o grupo exercitado e o controle. O efeito do exercício 

sobre as alterações plasmáticas da creatina-quinase, aspartato-amino-transferase e 

lactato-desidrogenase em cães da raça Beagle não treinados foi estudado por 

CHANOIT et al. (2002) e concluíram que o exercício vigoroso em cães sedentários 

não induz maiores variações nas enzimas, entretanto verificaram que a coleta de 

duas amostras de sangue no mesmo período de tempo para a análise da enzima 

creatina-quinase pode trazer diferentes resultados no mesmo cão.  
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HINCHCLIFF et al. (1993) estudaram as mudanças bioquímicas no soro de 

cães submetidos a corridas de trenó em longa distância e verificaram moderadas 

mudanças nos valores bioquímicos. Houve aumento significativo na concentração 

enzimática da CK e AST durante a corrida. Também HINCHCLIF et al. (1998), 

determinaram a relação entre os valores bioquímicos e as mudanças no peso 

corporal de cães submetidos à corrida de trenó a longas distâncias e verificaram que 

os aumentos nos valores da CK e AST foram maiores nos cães retirados da corrida 

nas primeiras 500 milhas, comparado aos outros cães, chegando a 5.000U/L para 

CK e 420U/L para AST. Em outro estudo HINCHCLIFF et al. (2004), verificou 

acréscimo de 300% na creatina-quinase em cães de competição em corrida de 

longa distância.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Animais 

 

 

 Foram utilizados 12 cães, sem raça definida, 03 machos e 09 fêmeas, 

pesando entre 15 e 25kg, obtidos no Biotério Central da Universidade Federal de 

Santa Maria. Os animais foram alojados em canis individuais, por um período 

mínimo de 15 dias para adaptação ao local, receberam alimentação duas vezes ao 

dia e água à vontade. Foi administrado anti-helmintico (pamoato de 

pirantel/praziquantel1) na dose de 25mg.kg-1 de peso corporal. 

O trabalho seguiu as normas de experimentação segundo o Comitê de Ética 

Experimental para o uso de animais da Universidade Federal de Santa Maria e foi 

aprovado constando no Processo Administrativo número 23081.009802/2006-21. 

 

 

3.2. Exame Radiográfico 

 

 

Os cães foram submetidos à anestesia com tiopental sódico 2,5%2 na dose de 

12,5mg.kg-1 e avaliados por radiografia simples da articulação coxofemoral e fêmoro-

tibio-patelar, em decúbito dorsal e látero-lateral. Decorrido o período de adaptação e 

não sendo observadas alterações clínicas que pudessem interferir no experimento, 

os animais foram considerados adequados para serem incluídos nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 - Pamoato de Pirantel/praziquantel – Petzi Plus/Vetbrands – Jacareí-SP 
2 - Tiopental Sódico – Thiopentax/Cristália – São Paulo 
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3.3. Distribuição dos animais nos grupos 

 

 

Os cães foram distribuídos ao acaso em três grupos, denominados de: 

• Grupo I ou Controle, em que os cães foram submetidos à manipulação 

(aparelho desligado), uma vez ao dia, por 60 minutos, com intervalo mínimo de 48 

horas a cada sessão, três vezes por semana, com início das sessões de EENM 48 

horas após a remoção do aparelho de fixação, durante 60 dias. 

• Grupo II ou EENM 60 minutos: em que os cães foram submetidos às 

sessões de estimulação elétrica neuromuscular, uma vez ao dia, por 60 minutos, 

com intervalo mínimo de 48 horas a cada sessão, três vezes por semana, com início 

das sessões de EENM 48 horas após a remoção do aparelho de fixação, durante 60 

dias.  

• Grupo III ou EENM 30 minutos: em que os cães foram submetidos às 

sessões de estimulação elétrica neuromuscular, uma vez ao dia, por 30 minutos, 

com intervalo mínimo de 48 horas a cada sessão, três vezes por semana, com início 

das sessões de EENM 48 horas após a remoção do aparelho de fixação, durante 60 

dias. 

Em todos os cães dos grupos I, II e III foi realizada a imobilização rígida 

temporária da articulação do joelho que permaneceu por 30 dias. 

 

 

3.4. Goniometria do joelho 

 

 

A avaliação da goniometria foi realizada pelo mesmo avaliador nos dias zero, 

30 e 90. Os resultados foram obtidos com base no Arco de Movimento que consistia 

na subtração dos graus de flexão e extensão da articulação do joelho de um mesmo 

membro. Com o auxílio de um goniômetro universal de plástico3, foi mensurada a 

angulação do joelho, com o animal e decúbito lateral, em posições de flexão total 

(Figura 1A) e extensão total (Figura 1B) com o intuito de se obter o arco de 

movimento. Para isto, foi mantido o centro do goniômetro na articulação do joelho e, 

                                                   
3 Goniômetro universal - CARCI – Ind. e Com. de Apar. Cirur. e Ortop. LTDA  - SP 
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uma das extremidades de sua régua posicionada sobre o trocânter maior do fêmur 

para que, em seguida, a outra, que se encontrava sobre a tíbia, fosse girada 

acompanhando a amplitude da articulação.  

 

 

 
FIGURA 1 - Goniometria da articulação fêmoro-tíbio-patelar em cães submetidos à estimulação elétrica 
neuromuscular de média freqüência seguida de imobilização rígida temporária do joelho A – 
goniometria do joelho em flexão total; B – goniometria do joelho em extensão total. 

 

 

Esse procedimento foi realizado no pré-operatório, após a remoção do fixador 

externo (30 dias) e 90 dias de pós-operatório. Foram realizadas três mensurações 

para obtenção de um valor médio (Anexo 1). Os resultados foram anotados em 

protocolos específicos. 

 

3.5. Mensuração da perimetria da coxa 

 

 

Após tricotomia da região da coxa em ambos os membros pélvicos, e com o 

auxílio de uma fita maleável de escala métrica graduada em centímetros, foram 

localizados três pontos eqüidistantes entre o trocânter maior e o côndilo lateral do 

fêmur (Figura 2A), realizando-se a mensuração da coxa (Figura 2B). Este 

procedimento foi realizado no pré-operatório, após a remoção da imobilização rígida 

A B 
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(30 dias) e 90 dias de pós-operatório, sendo realizadas três repetições por ponto 

mensurado para a obtenção de um valor médio (Anexo 2). Os resultados foram 

anotados em protocolos específicos. 

 

 

FIGURA 2 - Mensuração da perimetria da coxa em cães no pré-operatório e que serão submetidos à 
estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência após imobilização rígida temporária do joelho: 
A - três pontos eqüidistantes entre o trocânter maior e o côndilo lateral do fêmur; B - posicionamento 
da fita métrica envolvendo a coxa para sua mensuração. 

 

 

3.6. Amostras de sangue 

 

 

Após a tricotomia da região cervical ventral, os cães foram posicionados em 

decúbito lateral e feita anti-sepsia da pele com álcool. Em seguida, foram coletados 

5ml de sangue da veia jugular e armazenados em tubos de ensaio sem 

anticoagulante para a obtenção do soro. Este procedimento foi empregado nos 

tempos zero, 15, 30 e 60 de EENM e que correspondem respectivamente aos dias 

30, 45, 60 e 90 de pós-operatório. As coletas dos dias pré-estabelecidos foram 

distribuídas em três tempos, ou seja, antes (T0), duas horas (T1) e seis (T2) horas 

após a estimulação elétrica neuromuscular. 

 
 

A B 
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3.7. Pré-operatório 

 

 

Após jejum prévio de 12 horas, foi realizada a tricotomia da região da coxa até 

o terço médio do membro, sendo os cães pré-medicados com sulfato de morfina4 

(1mg.kg-1) associado à maleato de acepromazina5 (0,05mg.kg-1), aplicados via 

intramuscular e conduzidos ao bloco cirúrgico. A indução anestésica foi promovida 

com propofol6 (5,0mg.kg-1), via intravenosa e, em seguida, cada cão foi intubado 

com sonda orotraqueal e mantido em plano de anestesia cirúrgica com halotano7 

vaporizado em oxigênio a 100%. A analgesia trans-operatória foi assegurada com o 

uso de cloridrato de fentanila8 (0,002 mg.kg-1). A anti-sepsia do campo operatório foi 

realizada com álcool-iodo-álcool e foi administrada ampicilina sódica9 (20mg. kg-1), 

via intravenosa, 30 minutos antes do início do ato cirúrgico. 

 

 

3.8. Trans-operatório 

 

 

3.8.1. Biópsia Muscular 

 

 

A biópsia muscular foi realizada com um trépano dermatológico10, com três 

milímetros de diâmetro (Figura 3). Após a anti-sepsia com a seqüência álcool-

iodo-álcool, foi identificado por palpação o músculo vasto lateral que compõe o 

quadríceps femoral (Figura 4A). Em seu terço médio proximal e sobre o seu ventre 

muscular, a pele desta região e a fáscia do músculo foram seccionadas com 

lâmina acoplada ao um cabo de bisturi (Figura 4B). Em seguida o trépano foi 

introduzido em uma profundidade entre 7 e 10mm (Figura 4C), e com movimento 

de rotação e alavanca foi coletada a amostra (7-10mm X 3mm). Após, a pele foi 

                                                   
4 Sulfato de morfina – Dimorf/Cristália do Brasil –SP 
5 Maleato de Acepromazina – Acepran 1%/Univet - SP 
6 Propofol - – Diprivan/ICI Wellcome - SP 
7 Halotano – Halotano/Hoechst Marion Roussel - SP 
8 Cloridrato de Fentanila – Fentanest/Jansen-Cilag Farmacêutica LTDA - SP 
9 Ampicilina Sódica – Ampicillin/União Química - SP 
10 Kolplast Ltda. - São Paulo SP 
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aproximada com pontos isolados simples com fio mononáilon número 4-0 (Figura 

4D). Este procedimento foi realizado nos dias zero (pré-operatório), 30 e 90 (pós-

operatório). Todas as biópsias foram realizadas no terço médio proximal do 

membro a mesma altura, respeitando distância mínima de um centímetro entre os 

locais de biópsia. As biópsias aos 30 e 90 dias foram realizadas em nível 

ambulatorial, respeitando os princípios cirúrgicos de assepsia. 

Cada fragmento obtido na biópsia muscular (Figura 5) foi fixado em formol 

tamponado a 10%, processado e corado pelo método de Hematoxilina e Eosina. 

Foram efetuados estudos morfométricos em corte transversal das fibras musculares 

do vasto lateral.  

 

 

 
FIGURA 3 – Trépano dermatológico de 3mm de diâmetro utilizado na biópsia muscular em 

cães submetidos a EENM de média freqüência após atrofia muscular induzida. 
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FIGURA 4 – Biópsia do músculo vasto lateral em cães submetidos a EENM de média freqüência com 
atrofia muscular induzida. Identificação do músculo vasto lateral (A), incisões na pele e na fáscia 
muscular (B), introdução do trépano (C) e sutura de pele (D). 
 

 

Para isso, fotografou-se aleatoriamente, cada lâmina histológica, por uma 

câmera Olympus 220 acoplada ao microcópio Olympus BX50 com a objetiva de 20 

vezes e capturados pelo programa Alpha Digi Doc 1201. Cada imagem foi dividida 

em 20 partes iguais e a fibra muscular, em corte transversal, que se localizava no 

centro de cada divisão foi escolhida para mensuração da área através do programa 

Alfa Easer FC® (Figura 6). Uma vez obtidas as áreas das fibras das imagens, 

realizou-se a média entre elas e efetuou-se análise estatística (Anexos 3, 4 e 5).  

A B 

C D 
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FIGURA 5 – Fragmento do músculo vasto lateral após biópsia muscular realizada nos dias 
zero, 30 e 90 em cães submetidos à EENM após atrofia muscular. 
 

Também foi analisada de forma semi-quantitativa a presença de adipócitos 

entremeados as fibras musculares. A classificação das lâminas histológicas obtidas 

das biópsias foi realizada em 4 níveis podendo ser: negativas (0) quando não havia 

células de gordura, pouca quantidade (1), quantidade moderada (2) e grande 

quantidade (3). Esta leitura foi realizada individualmente por duas pessoas e após os 

resultados foram comparados. Para estes dados semi-quantitativos não foi realizada 

análise estatística. 

 

 

 
FIGURA 6 – Lâmina histológica corada com 
Hematoxilina-Eosina do músculo vasto lateral de 
cão submetidos a EENM de média freqüência 
com atrofia muscular induzida. 
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3.8.2. Imobilização rígida temporária da articulação fêmoro-tibio-patelar por fixação 

externa transcutânea tipo II. 

 

 

A articulação do joelho direito foi imobilizada por fixação externa percutânea 

biplanar ou tipo II, conforme descrito por ARON (1996) mantendo a articulação numa 

angulação próxima a 90°, medida com o auxílio de um goniômetro (Figura 7A). Para 

a conexão entre os pinos foi utilizada resina acrílica autopolimerizável11 (Figura 7B), 

em substituição aos clampes metálicos indicados na técnica original. As áreas de 

inserções dos pinos na pele foram protegidas por gaze embebida em solução de 

nitrofurazona12 e o aparelho de fixação externa foi recoberto com bandagem. A 

imobilização permaneceu por um período de 30 dias. 

 

 

 
FIGURA 7 - Imobilização temporária da articulação fêmoro-tíbio-patelar por fixação externa rígida 
percutânea tipo II em cães que serão submetidos a EENM de média freqüência. Nota-se em A, a 
articulação numa angulação de 90°, medida com o auxílio de um goniômetro e, em B, conexão entre 
os pinos com resina acrílica autopolimerizável  
 

 

 

 

                                                   
11

 Acrílico autopolimerizável – Jet Acrílico Autopolimerizante: Artigos Odontológicos Clássicos LTDA, SP. 
12 Nitrofurazona Solução – IFAL, RS. 
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3.9. Pós-operatório 

 

 

Os animais foram submetidos à terapia antiinflamatória com cetoprofeno 

10%13 (2mg.kg-1), por via subcutânea, durante três dias e cloridrato de tramadol 

(2mg.kg-1) a cada 6seis horas durante 24 horas. A ferida de pele feita durante a 

biópsia muscular foi higienizada diariamente, por três dias, com solução salina 

isotônica e protegida por esparadrapo hipoalergênico14. 

As áreas de inserções dos pinos na pele foram higienizadas com solução 

salina isotônica protegidas por gaze embebida em solução de nitrofurazona e o 

aparelho de imobilização recoberto com atadura Este procedimento foi realizado 

diariamente durante os 30 dias de pós-operatório. 

Nos casos de complicações como a retirada da atadura pelo animal e 

presença de secreção purulenta, aumentou-se a freqüência da anti-sepsia nas áreas 

de inserção, quando necessário. 

 

 

3.10. Remoção do fixador externo percutâneo tipo II 

 

 

Decorridos 30 dias de pós-operatório, os cães foram encaminhados para a 

remoção dos pinos que mantinham imobilizada a articulação do joelho. Para isto, 

foram pré-medicados com maleato de acepromazina 1% (0,05mg.kg-1) associado à 

citrato de fentanila (0,05mg.kg-1), ambos por via intramuscular. Em seguida, foram 

submetidos à anestesia com propofol a 1% (4,0mg.kg-1), via intravenosa. Após a 

indução do plano anestésico, foi realizada a anti-sepsia de maneira rotineira na 

região cutânea de inserção dos pinos, com álcool-iodo-álcool. Com o auxílio de um 

alicate específico, os pinos foram cortados em ambas as faces, à distância de 

aproximadamente 2,0cm da pele e posteriormente tracionados. Em seguida, foi 

realizada a higienização da área com solução salina isotônica e colocada uma 

atadura para proteção das feridas. 

 

                                                   
13 Cetoprofeno 10% - Ketofen/Merial – SP. 
14 Esparadrapo hipoalergênico – Micropore/Johnson&Johnson – SP. 
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3.11. Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) de Média Freqüência 

(2500Hz) 

 

 

A EENM de média freqüência iniciou após 48 horas da retirada da 

imobilização rígida temporária do joelho. As sessões de EENM foram realizadas com 

o aparelho Neurodyn ®15 (Figura 8A) com o animal em decúbito lateral esquerdo 

(Figura 8B), três vezes por semana, com intervalo mínimo de 48 horas, durante o 

período de pós-operatório pré-estabelecido. 

 

 

 
FIGURA 8 – Aparelho de Estimulação Elétrica Neuromuscular Neurodyn, 4 canais (A). Cão em 
decúbito lateral esquerdo sendo submetido à EENM de Média Freqüência (B). 

 

 

A corrente emitida pelo aparelho de EENM consistia em uma corrente de 

média freqüência homogeneamente alternada de 2500Hz, forma de onda senoidal, 

modulada por trens de pulso de baixa freqüência – 50 hz. 

O protocolo da EENM empregado foi elaborado nos seguintes parâmetros: 

� Intensidade: no limite máximo e de acordo com a tolerância do animal 

�  R (freqüência de repetição dos pulsos) - 2500 Hz 

                                                   
15

 Neurodyn N-43. Ibramed. Amparo – SP 

B A 
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�  T (largura do pulso) - 50% (10 milissegundos “on”/10 milissegundos 

“off”) 

�  RISE (rampa de subida do pulso) - 3 segundos 

�  DECAY (rampa de descida do pulso) - 3 segundos 

�  ON TIME (tempo ligado) - 12 segundos 

� OFF TIME (tempo desligado - 25 segundos 

� MODO: sincronizado 

� Duração: Grupo II: 60 minutos 

 Grupo III: 30 minutos 

Os músculos estimulados foram os que compõem o quadríceps femoral, ou 

seja, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Foram utilizados 

dois canais e quatro eletrodos fixados na pele sobre aos pontos motores 

(THOMSON & BOWEN, 1971) do músculo vasto lateral (Figuras 9A) e medial 

(Figuras 9B). Foi realizada a tricotomia da coxa na região de colocação dos 

eletrodos e feita a anti-sepsia com álcool para remoção da oleosidade e reduzir a 

resistência da passagem de corrente elétrica.  

 

 

 

 

FIGURA 9 – Pontos motores localizados no quadríceps femoral em cães (círculo). 
Lateral (A) e medial (B). Fonte: Thomson & Bowen (1971). 
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Foi aplicado gel condutor apropriado de aproximadamente 2mm de espessura 

sobre a pele e posicionado os eletrodos conforme a técnica quadripolar (KITCHEN, 

2003) (Figura 10A ) e fixados com fita elástica e esparadrapo (Figura 10B).  

 

 

 
FIGURA 10 – Posicionamento dos eletrodos nos músculos vasto lateral e vasto medial, conforme 
técnica quadripolar em cães submetidos a EENM de Média Freqüência. Notar o fluxo de corrente em X 
(linhas verde e azul) (A). Em B, verifica-se a fixação com fita elástica de um dos eletrodos sobre o 
ponto motor do músculo vasto medial (seta). 
 

 
3.12. Creatina-quinase (CK)  

 

 

O tubo de ensaio com sangue coletado nos tempos pré-determinados foi 

centrifugado durante 10 minutos para a obtenção do soro. Após, o soro foi 

acondicionado em tubos do tipo Eppendorf e congelados a –8°C para mensuração 

da atividade da enzima Creatina-Quinase (CK) (Anexo 6). 

Para o processamento das amostras e análise da atividade da enzima CK foi 

utilizado o kit “CK/NAC Liquiform”16. 

 

 

 

                                                   
16 Labtest. São Paulo – SP. 
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3.13. Análise estatística 

 

 

Para análise estatística aplicou-se análise de variância (ANOVA) de uma via, 

seguida de teste de comparações múltiplas de Duncan. Todos os resultados foram 

indicados pela média ± do Erro Padrão da Média (EPM).  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Intervenção cirúrgica e avaliação clínica 

 

 

O aparelho de fixação externa percutânea biplanar ou tipo II promoveu 

adequada imobilização do joelho e atrofia dos músculos da coxa. O membro 

permaneceu flexionado numa angulação de 90°, sendo que três animais ocorreram 

complicações como necrose e laceração de tecidos moles na região de inserção dos 

pinos.  

Foi constatada presença de edema no membro imobilizado em todos os cães 

dos grupos I, II e III de intensidade variada com regressão sinais entre sete e dez 

dias de pós-operatório. 

Em quatro animais foi observada secreção purulenta na inserção dos pinos e 

que foi controlada após o aumento da freqüência de higienização das feridas. 

O apoio do membro ao solo ocorreu entre três e sete dias e o retorno 

funcional entre 15 e 25 dias após a retirada da imobilização. 

A utilização de duas fitas para a fixação dos eletrodos, uma na altura do terço 

proximal e outra no terço distal do membro estimulado proporcionou uma fixação 

adequada e facilitou a aplicação da EENM. 

Quanto à intensidade de corrente foi verificado um aumento gradativo e diário 

durante as sessões EENM nos cães dos grupos II e III. As contrações observadas 

nos músculos do quadríceps femoral dos cães dos grupos II e III foram do tipo 

isotônico. 
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4.2. Goniometria do joelho 

 

 

Quanto à goniometria, houve diferença estatística (p<0,05) no joelho direito 

dos cães do Grupo III entre os dias zero e 30 e entre os dias 30 e 90 (Gráfico 1C). 

Nos tempos restantes não houve diferença (Gráficos 1A, 1B e 2). Entre os grupos 

houve diferença (p<0,05) aos 30 dias de pós-operatório no joelho direito (Gráfico 

3B). No membro não operado (esquerdo) não houve diferença estatística entre 

grupos (Gráficos 3A, 3C e 4). 
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GRÁFICO 1 – Valores médios da goniometria (em graus) da articulação fêmoro-tíbio-patelar direita dos cães dos grupos I, II e III submetidos à estimulação 
elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes revelam 
significância estatística (p<0,05). 

A B 
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GRÁFICO 2 – Valores médios da goniometria (em graus) da articulação fêmoro-tíbio-patelar esquerda dos cães dos grupos I, II e III submetidos à 
estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes 
revelam significância estatística (p<0,05) 

42
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GRÁFICO 3 – Valores médios da goniometria (em graus) da articulação fêmoro-tíbio-patelar direita entre os grupos I, II, III, em cães submetidos à 
estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes 
revelam significância estatística (p<0,05) 
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GRÁFICO 4 – Valores médios da goniometria (em graus) da articulação fêmoro-tíbio-patelar esquerda entre os grupos I, II, III, em cães submetidos à 
estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes 
revelam significância estatística (p<0,05) 
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4.3. Perimetria da Coxa 

 

 

Quanto à perimetria da coxa não houve diferença significativa (p< 0,05) entre 

os grupos, o que pode ser verificado nos gráficos 5, 6, 7 e 8. O valores obtidos estão 

representados no Anexo2. 

 



 

 

46 

 

GRÁFICO 5 – Valores de perimetria (em centímetros) da coxa direita dos cães dos grupos I, II e III submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de 
média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes revelam significância estatística 
(p<0,05). 
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GRÁFICO 6 - Valores de perimetria (em centímetros) da coxa esquerda dos cães dos grupos I, II e III submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de 
média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes revelam significância estatística 
(p<0,05). 
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GRÁFICO 7 – Valores da perimetria (em centímetros) da coxa direita entre os grupos I, II, III, em cães submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de 
média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes revelam significância estatística 
(p<0,05). 
 

48
 

 



 

 

49 

 

GRÁFICO 8 - Valores da perimetria (em centímetros) da coxa esquerda entre os grupos I, II, III, em cães submetidos à estimulação elétrica neuromuscular 
de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes revelam significância estatística 
(p<0,05).  
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4.4. Biópsia do Músculo Vasto Lateral (Área de secção transversal das fibras 

musculares) 

 

 

4.4.1. Comparação de grupos entre diferentes tempos de pós-operatório (PO) 

 

 

Os dados obtidos das médias das áreas de secção transversal das fibras do 

músculo vasto lateral revelaram, nos animais do grupo I, uma diferença significativa 

(p>0,05) entre os tempos zero e 30 dias de pó-operatório. Nos animais do grupo II, 

foi observada uma diferença significativa (p>0,05) entre os tempos zero, 30 e 90 dias 

de pós-operatório. Em relação ao grupo III, foi encontrada somente diferença 

significativa (p>0,05) entre os tempos 30 e 90 dias de PO (Gráficos 9A, 9B e 9C, 

Anexos 2, 3 e 4).  

 

 

4.4.2. Comparação de Grupos no mesmo tempo de pós-operatório 

 

 

 Os dados obtidos das médias das áreas de secção transversal das 

fibras do músculo vasto lateral revelaram no dia zero de pós-operatório, uma 

diferença (p>0,05) entre os grupos I e II. Nos tempos 30 e 90 dias de PO, houve 

uma diferença das áreas nos animais dos grupos I, II e III (Gráficos 10A, 10B e 10C, 

Anexos 2, 3, 4), respectivamente.  

 

 

4.4.3. Avaliação semi-quantitativa de adipócitos 

 

 

 Em avaliação semi-quantitativa da presença de adipócitos nas lâminas 

histológicas pode-se perceber um aumento dessas células nos grupos I e II em 

relação aos dias zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. Para esta medida não foi 

realizada análise estatística. (Gráfico11). 
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GRÁFICO 9 – Valores médios das áreas das fibras (em pixel) do músculo vasto lateral (membro pélvico direito) entre os grupos I, II, III, em cães submetidos 
à estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras 
diferentes revelam significância estatística (p<0,05). 

A B 

C 

 
51

 



 

 

52 

 

GRÁFICO 10 – Valores médios das áreas das fibras (em pixel) do músculo vasto lateral (membro pélvico direito) dos grupos I, II, III, em cães submetidos à 
estimulação elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida, nos tempos zero, 30 e 90 dias de pós-operatório. As letras diferentes 
revelam significância estatística (p<0,05). 
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GRÁFICO 11 – Valores médios de adipócitos das biópsias do músculo vasto lateral do 
membro pélvico direito em cães submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de 
média freqüência com atrofia muscular induzida entre os grupos I, II, III, nos tempos zero, 
30 e 90 dias de pós-operatório. 
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4.5. Creatina-quinase – CK 

 

 

 Os resultados das análises da atividade da enzima creatina-quinase 

sérica não apresentaram diferença estatisticamente significante entre os grupos 

em relação aos tempos avaliados e estão representados no Gráfico 12 e Anexo 

6, respectivamente.  
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Gráfico12 – Valores da enzima Creatina Quinase (CK) em U/L entre os grupos I, II, III, nos tempo antes, após 2 horas e após 6 horas da EENM nos dias 
zero, 15, 30 e 60 do inicio da EENM de média freqüência em cães com atrofia muscular induzida. Não há diferença estatística entre os valores. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O método de transfixação externa proporcionou estabilização adequada dos 

joelhos, impossibilitando os animais do uso funcional do membro pélvico, 

ocasionado atrofia muscular por desuso (Gráfico 10). Esta alteração também 

ocorreu em cães que necessitaram da imobilização articular após a artroplastia do 

joelho (MAZZANTI et al., 2004) e na substituição do ligamento cruzado cranial, por 

segmento teno-ósseo homólogo conservado em glicerina a 98% (SALBEGO, 2006).  

A imobilização articular empregada nos animais deste experimento foi 

realizada em uma angulação de noventa graus. Este procedimento foi baseado nos 

relatos feito por MILLIS (2004) onde afirmou que a imobilização em extensão resulta 

em maior espasticidade muscular podendo aumentar o tempo de recuperação 

funcional do membro, resultados estes também encontrados por MAZZANTI (2002) 

e SOUZA et al. (2006) que imobilizaram o joelho em extensão após realizarem 

artroplastia do mesmo. A imobilização em angulação de noventa graus foi utilizada 

por PELIZZARI & MAZZANTI (2006) e por SOUZA et al. (2007) e não foi relatada 

nenhuma rigidez articular por tempo prolongado após análise da goniometria do 

joelho. A diferença estatística (p<0,05) encontrada neste trabalho entre os grupos no 

membro operado (direito) no 30o dia de pós-operatório se deve pelos diferentes 

graus de rigidez articular encontrado nos animais dos grupos I, II e III, pois essa 

medida foi realizada logo após a retirada da imobilização. 

O edema observado em todos os cães no pós-operatório também foi 

observado por MAZZANTI (2002), SOUZA et al. (2006), SALBEGO (2006) e 

PELIZZARI & MAZZANTI (2006), que atribuíram à imobilização articular e da 

presença dos pinos transfixantes que traumatizaram a musculatura da coxa e 

possivelmente dificultaram a drenagem local.  

A presença de secreção purulenta nos locais de inserção dos pinos 

encontrada nos animais desta pesquisa, também foi verificada por EGGER (1991), 

que descreveu este achado como uma das complicações mais comum em animais 

submetidos à fixação externa rígida da articulação empregando pinos de Steinmann. 

Como os animais não apresentaram aumento da temperatura sistêmica, que poderia 
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suspeitar de infecção, estas complicações foram controladas aumentando a 

freqüência de higienização dos pinos, principalmente na sua inserção cutânea. 

Os animais dos grupos I, II e III iniciaram o apoio do membro ao solo em 

média, três a sete dias após a retirada do aparelho de transfixação. O retorno 

funcional do membro se deu entre 15 a 25 dias. A não realização da análise da 

marcha nos animais deste experimento foi baseada nos resultados obtidos por 

SOUZA (2006) e PELIZZARI & MAZZANTI (2006) quando imobilizaram 

temporariamente a articulação do joelho para indução da atrofia muscular. Os 

autores não encontraram diferença significativa entre os grupos e observaram o 

retorno funcional precoce do membro e atribuiu isso ao ângulo de imobilização do 

joelho em noventa graus e a ausência de cirurgia articular, fato também empregado 

em nosso estudo. Foi notado, no entanto, por SALBEGO (2006) ao realizar a 

imobilização articular associado à artroplastia do joelho para reconstituição do 

ligamento cruzado cranial em 17 cães, que somente 5% dos animais tiveram o 

retorno funcional do membro em todo o período de avaliação.  

Um dos fatores limitantes no emprego da EENM em animais é a fixação dos 

eletrodos sobre a pele. Uma das explicações está na configuração anatômica dos 

membros dos animais, além da presença do gel entre a pele e o eletrodo. O uso da 

fita elástica e esparadrapo, empregado neste experimento, proporcionou uma boa 

fixação dos eletrodos sem a mudança do posicionamento nos pontos motores pré-

definidos por THOMSON & BOWEN (1971).  

A corrente emitida pelo aparelho aos eletrodos a fim de proporcionar a EENM 

pode variar de intensidade, sendo recomendada mantê-la sempre próxima do limite 

tolerável pelo animal. Esta variação de intensidade do estímulo no decorrer do 

período de tratamento é necessária para evitar a acomodação do nervo sensorial 

(STARKEY, 2001), além de possibilitar o recrutamento de um número maior de 

fibras musculares. Mesmo a necessidade de alterar a intensidade de corrente como 

observado nesta pesquisa, em nenhum dos cães tratados com EENM demonstraram 

sinais clínicos de dor ou desconforto. Um dos fatores que favoreceram este 

resultado foi a localização dos pontos motores baseado no trabalho de THOMSON & 

BOWEN (1971) o que permitiu obter com menor intensidade de corrente, maior 

recrutamento de fibras musculares. Quando comparado ao experimento realizado 

por PELIZZARI & MAZZANTI (2006) que utilizaram a estimulação elétrica funcional 

(FES) de baixa freqüência para ganho de massa muscular em cães, foi percebido 
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com o uso da EENM de média freqüência (corrente de Kotz– 2500Hz), melhor 

tolerância dos animais durante o aumento da intensidade de corrente, o que 

ocasionou uma contração isotônica excêntrica, já que o tratamento da EENM foi nos 

músculos que compõem o quadríceps. Isto pode ser explicado pelo tipo de 

freqüência utilizada que permitiu a passagem de corrente elétrica com baixa 

resistência imposta na pele, proporcionando uma estimulação mais eficiente. Além 

disto, a corrente de Kotz tem duração de pulso mais curta, gerando um estímulo 

mais agradável (NELSON et al., 2003), o desconforto é sensivelmente diminuído 

devido a menor impedância à passagem da corrente (AGNE, 2005). JOHNSON et 

al. (1997) testaram a estimulação elétrica em cães submetidos à reconstituição do 

ligamento cruzado cranial e observaram que houve boa tolerância à estimulação, 

sem sinais visíveis de desconforto, concordando com os resultados encontrados 

neste experimento. DELITTO et al. (1992) realizaram um estudo para avaliar o 

desconforto causado pela estimulação elétrica e constataram a subjetividade e 

individualidade desta avaliação em humanos. Recomenda-se pesquisas futuras 

comparando correntes de baixa e média freqüência na EENM em cães em relação 

ao desconforto gerado durante a estimulação. 

A escolha da corrente de Kotz de média freqüência (2500Hz) utilizada nesta 

pesquisa ocorreu pela limitação de trabalhos em Medicina Veterinária. MIKAIL 

(2006) citou que as fibras começam a contrair-se sustentadamente com uma 

freqüência de 20 Hz, mas a força máxima de contração está entre 60 e 100 Hz. 

ARMSTRONG et al. (1982) demonstraram que os músculos que compõe o 

quadríceps femoral, com exceção do vasto intermédio, predominam as fibras tipo II, 

ou seja, de contração rápida. Já ENVANGELISTA et al. (2003) relataram que a 

freqüência ideal para contração destas fibras se encontra entre 50 e 150Hz. Embora 

a freqüência escolhida nesta pesquisa fosse de 2500Hz, o que possibilitou uma 

menor impedância na pele durante a EENM, este tipo de corrente tem como 

características, períodos sem a passagem de estímulo com duração de 10 

milisegundos (largura de pulso de 50%), produzindo em torno de 50 pulsos por 

segundo, ou seja, uma freqüência de repetição de disparo de 50Hz, o que está 

dentro do alcance biológico de estímulo que fica entre 0,1 e 200Hz.  

O ciclo de estimulação de 1:2 (12 segundos “on” e 25 segundos “off”) utilizado 

no presente experimento é recomendado por JOHNSON & LEVINE (2004) para 

evitar a fadiga muscular gerada pela contração muscular. Este protocolo também foi 
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utilizado por PELIZZARI & MAZZANTI (2006) e SOUZA et al. (2007). Deve-se 

salientar que as relações “Ton:Toff” deverão variar de acordo com a capacidade 

atlética dos pacientes, sendo maior a relação quanto menor atividade física exercida 

pelo animal. 

Os valores da perimetria da coxa com auxílio de uma fita métrica sofreram 

variações, no entanto, não apresentaram diferença entre os grupos nos diferentes 

tempos de avaliação, corroborando com SOUZA et al. (2007) demonstrando que 

este tipo de mensuração é relativa, já que a EENM foi realizada em apenas quatro 

músculos e não em todos os que compõem a coxa. JOHNSON et al. (1997) testaram 

a estimulação elétrica em cães após artroplastia do joelho e encontraram diferença 

significativa na claudicação e na mensuração da circunferência da coxa entre os 

cães tratados e não tratados.  

A mensuração da circunferência por fita métrica permitiu demonstrar o grau 

de atrofia dos músculos que formam a coxa e não no ganho de massa em grupos 

musculares estimulados isoladamente como foi os que compõem o quadríceps 

femoral (SOUZA, 2006), pois este autor encontrou aumento significativo do diâmetro 

das fibras longitudinais no vasto lateral sem a correspondência no aumento da 

perimetria, sendo o mesmo resultado visto por PELIZZARI & MAZZANTI (2006) 

diferindo apenas da avaliação das fibras musculares que foi em corte transversal. 

Segundo PELIZZARI & MAZZANTI (2006) quando se utiliza este tipo de parâmetro, 

deve-se enfatizar o grau de edema em que o membro estudado se encontra 

principalmente mais acentuado no pós-cirúrgico imediato e persistindo, em grau 

menor, até a retirada dos pinos de transfixação, tornando-se subjetivo este tipo de 

análise e a variação dos valores encontrados pode não refletir o ganho de massa 

muscular. Neste estudo, foi verificado o aumento semi-quantitativo de adipócitos em 

todos os grupos em relação ao dia zero. Sugere-se a presença de adipócitos nas 

lâminas histológicas possa explicar o aumento da perimetria quando avaliados 

dessa forma, tornando este método subjetivo, já que McGAVIN (1998) relatou que 

ocasionalmente as miofibras atróficas são substituídas por células de gordura, o que 

pode tornar o músculo mais desenvolvido uma condição denominada de pseudo-

hipertrofia. 

CARVALHO (2001) citou a necessidade da biópsia muscular como método de 

análise da atividade das fibras musculares, o que foi empregado neste experimento 

e também por SOUZA (2006) e PELIZZARI & MAZZANTI (2006). Para coleta do 
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fragmento muscular, no entanto, os autores utilizaram a agulha do tipo “tru cut” e 

verificaram que este tipo de dispositivo impossibilitou a coleta de fragmentos 

maiores. Diante disso, foi optado nesta pesquisa, pelo uso do trépano dermatológico 

de 3mm, o que permitiu a obtenção de fragmentos musculares maiores facilitando o 

processamento e a interpretação histopatológica. 

Os pontos escolhidos para a realização da biópsia no músculo vasto lateral 

foram apropriados, pois não se evidenciou, em nenhuma lâmina histológica, a 

presença de fibrose ocasionada por coletas anteriores. A biópsia foi de fácil 

execução sendo feita em nível ambulatorial e de forma asséptica sem nenhuma 

complicação posterior no pós-operatório. Observou-se maior dificuldade nas 

realizações da biópsias musculares aos 30 dias de PO provavelmente devido à 

atrofia muscular ocasionada pela imobilização. 

Quanto à análise de ganho de massa muscular entre os diferentes tempos de 

avaliação, foi observada nos animais do grupo I diminuição significativa (p<0,05) no 

tempo zero em relação aos 30 dias de pós-operatório, quando foram removidos os 

pinos de transfixação, caracterizando uma atrofia muscular por desuso. Aos 90 dias 

de pós-operatório, foi notada que a área transversal das fibras musculares voltou a 

aumentar, porém, sem diferença significativa em relação aos tempos zero e 30 dias, 

como pode ser observada no Gráfico 10. Uma das explicações para a ocorrência da 

recuperação da massa muscular seria o retorno funcional precoce do membro 

pélvico direito devido ao apoio e a caminhada dos animais durante o seu 

deslocamento até o laboratório de reabilitação, já que é considerado por MILLIS & 

LEVINE (2004) como um exercício terapêutico, sendo observado também por 

SOUZA (2006) e PELIZZARI & MAZZANTI (2006). Um estudo realizado por MILLIS 

(2000) em cães submetidos à reconstituição do ligamento cruzado cranial revelou 

uma recuperação da massa muscular, somente quando os animais retornaram a 

apoiar o membro ao solo, resultado também observado neste experimento. Desta 

forma sugere-se que o retorno da massa muscular inicial deva-se ao apoio 

antecipado do membro ao solo, pois se tratavam de animais em que apenas foi 

realizada imobilização sem nenhuma intervenção na articulação fêmoro-tibio-patelar, 

já que SALBEGO (2006) relatou que de 17 cães operados experimentalmente do 

ligamento cruzado cranial apenas 5% retornou a função normal do membro sem 

claudicação ao caminhar e ao correr, findado o tempo de avaliação. 
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Nos animais do grupo II houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

entre os dias zero, 30 e 90 dias de PO, em relação ao ganho de massa muscular 

(Gráfico 10). Isto pode ser atribuído à diferença encontrada entre os dias zero e 30 

devido atrofia muscular causada pelo membro pélvico em desuso e entre os dias 

zero e 90 dias pela influência da EENM, ocasionando um ganho significativo 

(p<0,05) de massa muscular, fato também encontrado por PELIZZARI & MAZZANTI 

(2006) ao empregarem a estimulação elétrica funcional de baixa freqüência. Já nos 

animais do grupo III não houve diferença significativa entre os dias zero e 30, sendo 

notada uma pequena diminuição da massa muscular causado pelo desuso do 

membro. Já entre os dias zero e 90, houve aumento significativo (p<0,05) no ganho 

de massa muscular ultrapassando o valor médio da área das fibras musculares no 

tempo zero, sugerindo a influência da EENM sobre o músculo vasto lateral. 

Quanto à análise de ganho de massa muscular entre os grupos I, II e III, foi 

verificado diferença (p<0,05) entre eles. No dia zero, foi notada uma diferença 

somente entre os grupos I e II, explicado pela variação entre os animais quanto á 

composição da massa muscular, já que este tempo de biópsia foi empregado para 

obtenção dos valores das áreas das fibras musculares como controle. Já aos 30 dias 

de pós-operatório, foi encontrada diferença (p<0,05) entre os grupos I, II e III, 

revelando uma variação individual dos animais quanto ao grau de atrofia muscular 

por desuso. Quando avaliados aos 90 dias de PO, foi observado um valor maior da 

área transversal das fibras musculares do grupo II em relação aos grupos I e III. O 

tempo de duração de cada sessão de EENM que foi nos animais do grupo II por 60 

minutos, provavelmente tenha promovido a estimulação elétrica das fibras 

musculares por mais tempo, ocasionando um maior ganho de massa muscular em 

relação aos outros grupos. Neste estudo, ficou evidente a influência da EENM de 

média freqüência sobre o ganho de massa muscular, quando se analisa a média das 

áreas das fibras musculares dos animais do grupo I (controle) em relação aos 

grupos II e III (Gráfico 9), quando os animais aos 90 dias de PO, no grupo controle, 

tiveram recuperação da massa muscular, mas sem ultrapassar significativamente o 

valor obtido no dia zero. Já os animais dos grupos II e III, estes valores foram 

superiores estatisticamente (p<0,05) em relação ao tempo zero. PIERRE et al. 

(1986) investigaram a curto prazo (sete dias) o uso da corrente de 2500Hz em 

humanos e verificaram um decréscimo na área de secção transversa da fibras de 

contração rápida. 
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Quanto à análise da atividade da enzima creatina quinase (CK) não houve 

diferença estatisticamente entre os animais dos grupos I, II e III em relação ao tempo 

de coleta. A escolha da enzima e o tempo de coleta foram baseados nos trabalhos 

realizados por BURR et al. (1997) onde descreveram que a enzima CK é de maior 

confiança para avaliar injúria muscular. CARDINET III (1997) mostrou que o pico de 

CK em injuria muscular se dá entre duas a seis horas após a lesão. BIGARD (2001) 

citou que a atividade da CK está elevada quando há fadiga muscular e POSO et al. 

(1983) revelaram um aumento da atividade da CK após exercícios acentuados, 

enquanto que em trabalhos mais leves, não houve aumentos significativos, 

sugerindo que a intensidade da corrente pode ser um fator importante (SHELLE et 

al., 1985). BIGARD (2001) relatou que o exercício pode conduzir à microlesões das 

fibras musculares, onde a gravidade da lesão varia de acordo com o tipo de 

exercício e a severidade. SOUZA (2006) e PELIZZARI & MAZZANTI (2006) não 

evidenciaram aumento significativo nesta enzima utilizando EENM de baixa 

freqüência em cães com atrofia muscular induzida corroborando com os achados 

obtidos nesta pesquisa empregando corrente de média freqüência.  

Geralmente quando ocorrem lesões musculares por intensidade de exercícios 

físicos, outros sinais clínicos são observados como dor a palpação (miosite) e às 

vezes claudicação. Nesta pesquisa, não foi encontrada nenhuma manifestação 

clínica de algias musculares durante o tratamento, coincidindo com os valores da CK 

sem significância estatística (Gráfico 12). Para chegar ao consenso de dano 

muscular deve-se associar o aumento da CK com atividade física animal. A relação 

“on time/off time” de 1:2 empregada neste experimento poder justificar estes 

achados, coincidindo com SOUZA (2006) que empregou a EENM no músculo 

quadríceps de cães com atrofia muscular induzida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos resultados obtidos conclui-se que 

• A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) de média freqüência 

ocasiona ganho de massa muscular em cão com atrofia muscular 

induzida. 

• A duração de 60 minutos de EENM promove .maior ganho de massa 

muscular em relação ao tempo de 30 minutos. 
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ANEXO 1 – Valores da goniometria dos grupos I, II e III em cães submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de média 

freqüência com atrofia muscular induzida nos dias zero, 30 e 90 de pós-operatório. Valores estão expressos em graus. 

GRUPO I 
Direito  dia zero media  dia 30 media  dia 90 media 

140 152 140 142 143,5 112 96 104 106 104,5 144 128 140 140 138 
140 140 140 142 140,5 122 116 100 104 110,5 148 148 148 142 146,5 
140 140 142 146 142  112 120 102 110 111  152 144 140 148 146 

Esquerdo 
140 140 142 142 141 144 138 142 142 141,5 140 134 140 140 138,5 
140 142 140 142 141 149 140 140 144 143,25 142 140 140 148 142,5 
142 150 140 142 143,5  144 142 144 150 145  142 140 144 144 142,5 

GRUPO II 
Direito   dia zero   dia 30   dia 90  

140 146 140 144 142,5 120 120 120 134 123,5 140 138 130 152 140 
140 140 144 140 141 124 132 104 130 122,5 140 144 138 136 139,5 
140 142 142 142 141,5  128 138 116 124 126,5  140 138 150 148 144 

Esquerdo 
140 140 140 148 142 140 138 140 144 140,5 140 128 140 140 137 
140 142 140 140 140,5 144 142 144 138 142 142 138 142 136 139,5 
138 142 140 144 141  146 148 150 144 147  136 142 140 142 140 

GRUPO III 
Direito   dia zero  dia 30  dia 90  

140 144 144 142 142,5 100 130 112 126 117 142 136 140 150 142 
140 140 144 142 141,5 120 120 110 118 117 148 140 146 156 147,5 
140 142 140 142 141  120 124 102 100 111,5  172 146 148 142 152 

Esquerdo 
140 140 140 140 140 140 142 140 142 141 140 150 140 140 142,5 
142 142 140 142 141,5 144 148 140 152 146 142 138 142 146 142 
142 132 140 142 139  148 152 146 152 149,5  148 146 140 142 144 
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ANEXO 2 – Valores da perimetria dos grupos I, II e III em cães submetidos à estimulação elétrica neuromuscular de média 

freqüência com atrofia muscular induzida nos dias zero, 30 e 90 de pós-operatório. Valores estão expressos em centímetros. 

GRUPO I 
Direito   Dia Zero Media  Dia 30 Media  Dia 90 Media 

21,5 22 21,5 21,5 21,625 22 24 27 23,5 24,125 22,5 24 27,5 23 24,25 
27 25,5 26,5 25 26 27,5 27 28 25 26,875 28 31 33 28 30 

29,5 30 29 29 29,375  29,5 29 30,5 26 28,75  30 34 37 31,5 33,125 
Esquerdo 

20 21,5 22 20,5 21 20 24 26 24 23,5 21,5 24 26 22 23,375 
23,5 25 27 25,5 25,25 24 28,5 29 28 27,375 26 31 31,5 27,5 29 

28 30 29 28 28,75  29 31,5 32,5 31 31  30 35 35 31,5 32,875 
GRUPO II 

Direito   Dia Zero    Dia 30   Dia 90  
26 24,5 23 25 24,625 25,5 24,5 23 27 25 23 25 25 28 25,25 
31 30 27 30,5 29,625 28 28,5 25 30 27,875 29,5 32 29,5 34 31,25 
34 33 31 33 32,75  29,5 32,5 27 31 30  33 35 32,5 36,5 34,25 

Esquerdo 
25 22,5 22 24 23,375 25 23 22,5 27 24,375 24 23,5 23,5 29 25 

30,5 27,5 27 30 28,75 29 28 29,5 32,5 29,75 29 29,5 29 34,5 30,5 
34 31,5 30 33,5 32,25  34 32 31 35,5 33,125  34 35 34 39,5 35,625 

GRUPO III 
Direito   Dia Zero   Dia 30   Dia90  

25,5 21,5 21,5 21 22,375 25 22 23,5 22 23,125 25 23 22 21 22,75 
31,5 27 28 25 27,875 28 26 27,5 23,5 26,25 30 27 27,5 26 27,625 

34 30 30 28 30,5  29,5 27 28 26 27,625  34,5 29,5 32 30 31,5 
Esquerdo 

24 20,5 22 20 21,625 24,5 23 22,5 22 23 25,5 22 23,5 21,5 23,125 
28 23,5 28 24 25,875 31 27 29 26,5 28,375 29,5 28 30 27,5 28,75 
32 28 30 26,5 29,125  34 30 31,5 29,5 31,25  34,5 29,5 33,5 30 31,875 
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ANEXO 3 – Valores das áreas das fibras (vasto lateral) do grupo I (controle), nos dias zero, 30 e 90 de pós-operatório. Valores 

estão expressos em pixel. 

GRUPO I 
 tempo zero média  tempo 30 dias média  90 dias média 

8683 2002 9666 8623 7243,5 10162 3448 6524 6629 6690,75 7258 13501 4195 18024 10744,5 
7637 32978 5789 9417 13955,25 3931 3354 17230 7367 7970,5 6755 5840 18608 16435 11909,5 

12662 23000 5400 6922 11996 6820 6521 5539 6920 6450 8352 12834 6149 14344 10419,75 
9405 22398 5415 5247 10616,25 8566 10829 4630 5576 7400,25 10642 13013 11633 19233 13630,25 
5031 12847 10683 5782 8585,75 17252 4938 1747 4826 7190,75 16254 14294 16361 15854 15690,75 

10049 14936 7691 8240 10229 16089 7895 4317 4827 8282 8348 15767 12345 13756 12554 
15215 15721 6780 8576 11573 10091 8426 2943 10208 7917 8426 12876 8315 21736 12838,25 
27687 17937 4999 5063 13921,5 6380 7848 9624 4501 7088,25 2935 19974 9398 12332 11159,75 
12249 19958 15592 8159 13989,5 11312 5711 4488 8118 7407,25 12182 21694 13176 7184 13559 
12725 7001 8416 8727 9217,25 10693 7583 14890 4626 9448 10809 14106 15258 6727 11725 
20356 10374 9930 8483 12285,75 23415 9851 6270 7818 11838,5 3642 23310 9089 15791 12958 
23317 22147 4515 6357 14084 16467 9480 10553 7290 10947,5 9526 14304 14808 7511 11537,25 
10626 9745 10681 6973 9506,25 22240 4982 8026 4627 9968,75 7329 19885 10028 8736 11494,5 
11304 9992 11589 4116 9250,25 16338 11978 8788 3330 10108,5 13683 22466 16415 7644 15052 
10350 13321 8032 5569 9318 6598 12591 3790 5831 7202,5 13784 17706 3601 12514 11901,25 
21736 14206 14872 10287 15275,25 5825 9360 11932 7289 8601,5 9198 19567 23664 6984 14853,25 
14917 16916 4796 8035 11166 6446 22456 2359 10965 10556,5 6730 6535 9233 11258 8439 
20050 8442 6123 10303 11229,5 9512 18080 4705 5103 9350 9450 18414 16411 10491 13691,5 
12653 15011 5817 8151 10408 11455 6647 2486 8609 7299,25 8495 5218 6334 12397 8111 
9387 6573 3068 8670 6924,5  17868 13357 11736 8484 12861,25  15122 3868 12603 5930 9380,75 
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ANEXO 4 – Valores das áreas das fibras músculo (vasto lateral) do grupo II (60 min de EENM) em cães submetidos à estimulação 

elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida nos dias zero, 30 e 90 de pós-operatório. Valores estão 

expressos em pixel 

GRUPO II 
 tempo zero média  tempo 30 dias média  90 dias média 

15835 19941 13610 9298 14671 13845 7479 24658 9351 13833,25 38415 25842 16154 18138 24637,25 
34635 18591 9012 9936 18043,5 18300 18092 9491 6948 13207,75 36895 18437 10653 12939 19731 
34621 20235 5830 13042 18432 5973 16957 14224 10711 11966,25 25992 16984 14457 15785 18304,5 
17503 10890 14142 9137 12918 10438 16750 11873 10500 12390,25 19016 10733 12687 15774 14552,5 
25336 8746 5749 7652 11870,75 14800 17421 17746 10258 15056,25 56225 24140 19780 8207 27088 
36297 22386 18310 12128 22280,25 28806 23295 5359 10171 16907,75 38338 22601 15651 15166 22939 
11918 21327 13090 11553 14472 20548 14420 10362 4367 12424,25 23151 7136 11999 15929 14553,75 
17961 9423 15766 4634 11946 27609 17385 1849 3525 12592 24863 14565 10803 11932 15540,75 
29342 16755 11692 9610 16849,75 5462 9367 2006 15193 8007 35018 17184 9180 11689 18267,75 
33834 31162 12489 5826 20827,75 13004 12753 3943 8338 9509,5 15437 28408 10188 18706 18184,75 
28918 11269 6970 6362 13379,75 22695 7197 9001 2777 10417,5 17609 26294 9911 12515 16582,25 
21058 15316 20184 16525 18270,75 15197 18559 9595 5321 12168 28707 13776 10915 8937 15583,75 
28244 24212 17499 15437 21348 11339 8855 14694 21488 14094 27186 16304 8595 13939 16506 
15107 11537 12513 8368 11881,25 10184 11012 5758 9635 9147,25 21242 23933 7827 13356 16589,5 
34580 8405 15011 10132 17032 19091 10291 15429 34892 19925,75 29793 8057 13463 13165 16119,5 
15255 11139 10276 5137 10451,75 19608 17849 17923 17024 18101 38103 6007 10439 15955 17626 
30816 25813 14104 5416 19037,25 14428 28512 16044 23427 20602,75 26785 24105 7059 7376 16331,25 
33913 6973 6574 5176 13159 11795 22510 23033 4078 15354 29097 19275 8468 8005 16211,25 
28153 11317 6548 8740 13689,5 13002 14495 9995 15895 13346,75 38592 34490 7998 12418 23374,5 
35290 7868 6397 8091 14411,5  2437 12296 20962 7374 10767,25  33069 14841 7060 13456 17106,5 
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ANEXO 5 – Valores das áreas das fibras (músculo vasto lateral) do grupo III (30 min de EENM) em cães submetidos à estimulação 

elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida nos dias zero, 30 e 90 de pós-operatório. Valores estão 

expressos em pixel 

GRUPO III 
 tempo zero média  tempo 30d média  tempo 90 d média 

18813 5372 36528 17329 19510,5 13936 13769 10018 7936 11414,7 17687 9488 36528 17329 20258 
19002 4539 30553 13737 16957,7 15808 17524 6754 9130 12304 8192 14829 30553 13737 16827,75 
18546 6648 16660 13019 13718,2 12896 16864 6613 3783 10039 10760 11407 16660 13019 12961,5 
21563 11347 19273 13641 16456 6195 12148 5219 11943 8876,2 11081 7197 19273 13641 12798 
23362 5050 22055 21863 18082,5 3337 10619 9241 10378 8393,7 22447 17029 22055 21863 20848,5 
11397 2052 24756 11275 12370 3920 6508 9908 5263 6399,7 21039 16461 24756 11275 18382,75 
17966 10476 23020 18804 17566,5 11185 9394 5967 12494 9760 17628 14182 23020 18804 18408,5 
24276 7875 18288 22508 18236,7 11873 11172 10883 20564 13623 20752 15426 18288 22508 19243,5 
17796 7209 28341 10595 15985,2 9619 15950 12206 9149 11731 13049 10285 28341 10595 15567,5 
13685 9652 14930 9260 11881,7 11761 18267 14066 8941 13258,7 19711 13172 14930 9260 14268,25 
20139 3563 21636 7047 13096,2 11797 17455 9454 12312 12754,5 27101 10733 21636 7047 16629,25 
26891 4490 26441 13092 17728,5 11768 15633 7127 7853 10595,2 19434 13002 26441 13092 17992,25 
10206 6732 11583 8657 9294,5 12966 11202 13710 13780 12914,5 20884 9691 11583 8657 12703,75 
9156 4947 10412 10087 8650,5 11493 16485 8631 3366 9993,7 7381 7537 10412 10087 8854,25 

11468 5497 30219 10891 14518,7 9168 10882 7413 10570 9508,2 29425 14776 30219 10891 21327,75 
18882 8678 15460 11534 13638,5 14698 6018 17147 5668 10882,7 26736 9281 15460 11534 15752,75 
8528 6445 8894 6136 7500,7 12573 14169 7964 11393 11524,7 11966 4625 8894 6136 7905,25 

15710 9507 24360 7757 14333,5 11837 13897 19079 6853 12916,5 13127 9794 24360 7757 13759,5 
12544 8323 3074 6968 7727,2 8529 15526 23412 11396 14715,7 34045 11387 3074 6968 13868,5 
15905 8181 5558 8992 9659  7179 12226 33948 5228 14645,2  11814 6551 5558 8992 8228,75 
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ANEXO 6 – Valores da cretina quinase (CK) em cães submetidos à estimulação 

elétrica neuromuscular de média freqüência com atrofia muscular induzida. Para a 

identificação das amostras utilizou-se a seguinte seqüência: Os dois primeiros 

dígitos da amostra equivalem ao número do cão, os dois dígitos seguintes equivalem 

a data da coleta e o último dígito equivale ao tempo da coleta. Para a identificação 

dos grupos: Grupo I = cães 1, 3, 7 e 10; Grupo II= cães 4, 5, 8, 9 e Grupo III = cães 

2, 6, 11, 12. A identificação da data das coletas: 00 equivale ao primeiro dia de 

EENM; 15 = 15º dia; 30 = 30º dia; 60 = 60º dia de EENM. A identificação dos tempos 

de coleta: 1 equivale a coleta antes da EENM; 2 = 2 horas após a EENM; 3= 6 horas 

após EENM  
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Coleta Coleta  Coleta Coleta 
Amostra CK Amostra CK Amostra CK Amostra CK 

01 00 1 194 01 15 1 121 01 30 1 170 01 60 1 145 
02 00 1 97 02 15 1 121 02 30 1 121 02 60 1 121 
03 00 1 97 03 15 1 97 03 30 1 121 03 60 1 97 
04 00 1 72 04-15 1 72 04 30 1 121 04 60 1 1069 
05 001 97 05 15 1 72 05 30 1 267 05 60 1 97 

06 00 1 97 06 15 1 72 06 30 1 145 06 60 1 121 
07 00 1 97 07 15 1 97 07 30 1 72 07 60 1 121 
08 001 121 08 15 1 121 08 30 1 170 08 60 1 121 

09 00 1 194 09 15 1 97 09 30 1 121 09 60 1 121 
10 00 1 121 10 15 1 72 10 30 1 72 10 60 1 97 
11 00 1 218 11 15 1 97 11 30 1 97 11 60 1 97 
12 00 1 218 12 15 1 145 12 30 1 170 12 60 1 145 
01 00 2 194 01 15 2 218 01 30 2 170 01 60 2 121 
02 00 2 121 02 15 2 218 02 30 2 97 02 60 2 170 
03 00 2 97 03 15 2 97 03 30 2 97 03 60 2 97 
04 00 2 72 04 15 2 72 04 30 2 194 04 60 2 1020 
05 00 2 97 05 15 2 97 05 30 2 218 05 60 2 121 
06 00 2 121 06 15 2 194 06 30 2 121 06 60 2 121 
07 00 2 97 07 15 2 97 07 30 2 97 07 60 2 121 
08 00 2 97 08 15 2 121 08 30 2 145 08 60 2 170 
09 00 2 145 09 15 2 97 09 30 2 121 09 60 2 121 
10 00 2 121 10 15 2 97 10 30 2 121 10 60 2 72 
11 00 2 170 11 15 2 121 11 30 2 267 11 60 2 97 
12 00 2 242 12 15 2 72 12 30 2 194 12 60 2 194 
01 00 3 145 01 15 3 121 01 30 3 194 01 60 3 121 
02 00 3 121 02 15 3 121 02 30 3 97 02 60 3 121 
03 00 3 97 03 15 3 97 03 30 3 24 03 60 3 72 
04 00 3 72 04 15 3 97 04 30 3 145 04 60 3 704 
05 00 3 97 05 15 3 97 05 30 3 194 05 60 3 121 
06 00 3 121 06 15 3 170 06 30 3 97 06 60 3 97 
07 00 3 145 07 15 3 97 07 30 3 121 07 60 3 121 
08 00 3 170 08 15 3 97 08 30 3 145 08 60 3 121 
09 00 3 170 09 15 3 97 09 30 3 121 09 60 3 121 
10 00 3 121 10 15 3 72 10 30 3 97 10 60 3 72 
11-00 3 121 11 15 3 194 11 30 3 97 11 60 3 97 
12 00 3 145 12 15 3 194 12 30 3 170 12 60 3 145 


