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Introdução: Considera-se por desnutrição a ingesta insuficiente de nutrientes 

específicos, ocasionando em alterações na massa corporal do indivíduo, podendo 

apresentar déficits significativos nos tecidos e estruturas do corpo humano, 

principalmente devido ao catabolismo, produzindo alterações funcionais 

musculoesqueléticas e no sistema nervoso periférico por redução da velocidade da 

transmissão do potencial de ação e diminuição da bainha de mielina. Portanto, a má 

nutrição reflete na dinâmica do mecanismo do organismo, visto que, as fontes proteicas 

alimentares deixam de suprir as necessidades estruturais e funcionais. Objetivos: 

Avaliar a funcionalidade do nervo isquiático regenerado de ratos desnutridos e após 

axoniotmese. Métodos: Estudo experimental, aprovado em Comitê de Ética em Uso de 

Animais (CEUA) com protocolo número 15/2018. Usou a amostra de 12 Rattus 

novergicus da linhagem Wistar, machos, adultos, com peso aproximado de 200g, 

realizado no Laboratório de Morfofisiologia Aplicada a Saúde, esses foram divididos 

em 3 grupos (n=4): Controle (C) , Lesão (L), e Desnutrido + Lesão (DL). Previamente à 

lesão, o grupo DL teve a restrição alimentar com dieta hipoproteica por 30 dias. Em 

seguida, o nervo isquiático esquerdo dos grupos L e DL foram esmagados com pinça 

hemostática. Realizou-se registro da marcha no pré operatório, 7, 14 e 21 dias pós-

operatório. Foram obtidas as distâncias: entre a extremidade do 3 dedo e o calcâneo – 

PL; entre o 1 dedo e o 5 dedo- TS e entre o 2 e o 4 dedo- ITS em ambas as patas. 

Resultados e Discussão: Na análise do Índice de Funcionalidade do Ciático 

intergrupos, os valores apontam a função normal no Pré-operatório. Nas avaliações 

realizadas no 7º e 14º a perda de funcionalidade foi expressiva, se comparada ao grupo 

Controle (-8,22 ±4,62). Entretanto, no 21° dia houve expressiva melhora da 

funcionalidade, uma vez que aproxima-se do valor do grupo controle. Conclusão: 

Observou-se que  durante o processo de recuperação do nervo isquiático em animais 

desnutridos, ocorre uma considerável perda de funcionalidade comparado a animais 

com dieta normoproteica. Deste modo, conclui-se que a desnutrição não compromete a 

recuperação funcional do nervo isquiático após axoniotmese.  
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