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 RESUMO 
 

 OLIVEIRA, D.A.R. (2006). Influência do treinamento físico na resposta trófica 

do músculo sóleo e na resistência mecânica das tíbias de ratos. Ribeirão Preto, 2006. 

77f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos / Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto / Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São 

Paulo. 

  

 Frente ao treinamento físico, o organismo está sujeito a alterações 

anatomofisiológicas em vários sistemas, especialmente o sistema músculo-esquelético. 

Pretendeu-se, descrever alterações no trofismo muscular do sóleo e das propriedades 

mecânicas das tíbias de ratos submetidos a treinamento físico em esteira rolante 

(TFER), bem como analisar estas relações com o tempo de treinamento. Utilizou-se de 

40 ratos (20 treinados e 20 controles) da linhagem Wistar, treinados 60 min/dia, 5 dias 

por semana, durante 3, 6, 9 e 12 semanas, totalizando 8 grupos de 5 ratos cada. Os 

grupos controles foram submetidos aos mesmos procedimentos experimentais, com 

exceção da aplicação do treinamento físico. Após o sacrifício, o tecido muscular foi 

retirado unilateralmente, congelado e, posteriormente foram corados pela técnica de 

Hematoxilina e Eosina, para análise das áreas das fibras musculares. Para análise das 

propriedades mecânicas, 80 tíbias (direita e esquerda) foram medidas e pesadas e, 

posteriormente, realizados os ensaios de flexão em três pontos para obtenção das 

propriedades de carga máxima e rigidez. Após aplicação do teste ANOVA, quando 

comparados os grupos treinados (T) e não treinados (NT) encontramos que o TFER 

altera, significantemente (p < 0,05), e de maneira crescente com o tempo de 

treinamento, as características de hipertrofia muscular e as propriedades mecânicas de 

flexão das tíbias dos ratos treinados. 

 

Palavras-chave: hipertrofia, sóleo, propriedades mecânicas, tíbia, treinamento físico, 

esteira rolante. 
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 ABSTRACT 

 

 OLIVEIRA, D.A.R. (2006). Physical training of the soleus muscle and 

mechanical properties of the rat tibia. Ribeirão Preto, 2006. 77p. Dissertation (Master) – 

Escola de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / 

Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 Facing the physical training, the agency is subject of alterations 

anatomophysiological in several systems, specially the muscle and bone system.  It is 

intended, to describe alterations of muscle trophy of the soleus and of the mechanical 

properties of the rat tibia submitted to physical training in rolling mat (PTRM), as well 

as like analyze these relations with the time of training. It was used 40 rats (20 training 

and 20 controls) of the lineage Wistar, coached 60 min/day, 5 days/week, during 3, 6, 9 

and 12 weeks, totalling up to 8 groups of 5 each rats. The groups controls were 

submitted to the same experimental procedures, with exception of the application of the 

physical training.  After the sacrifice, the muscle weave was withdrawn unilaterally, 

frozen and, subsequently were paintting by the technical one of Hematoxilina and 

Eosina, for analysis of the areas of the muscle fibers.  For the analysis of the mechanical 

properties, 80 tibia (right and left) were measured and weighted and, subsequently, 

carried out the attempt of inflection in three points bending to obtain of the properties of 

maximum load and module of Young.  After application of the test ANOVA, when 

compared the groups training (T) and controls (C) we found that the PTRM alters, 

significantly (p < 0,05), and going up with the time of training, the characteristics of 

muscle hypertrophy and the mechanical properties of inflection of the tibia of the rats 

training.   

 

key Words: hypertrophy, soleus, mechanical properties, tibia, physical training, rolling 

mat.   
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 1   INTRODUÇÃO 
 

 Estudos sobre treinamento físico têm sido amplamente divulgados na literatura 

científica com o objetivo de esclarecer sobre os mecanismos de adaptação muscular e 

óssea frente às diferentes modalidades existentes. Para exemplificar podem ser citadas: 

caminhadas, corridas, natação e ciclismo, entre outras (ARMSTRONG, OGILVE AND 

SCHWANE, 1983; FERNHALL & KHORT, 1990; KANNUS, SIEVÄNEN AND 

VUORI, 1996; KOYAMA, 2001). 

 No presente trabalho, submetemos ratos ao treinamento físico em esteira rolante 

a fim de verificar as possíveis adaptações tróficas do Músculo sóleo e de algumas 

propriedades mecânicas das tíbias, ao longo do tempo e, em relação aos animais não 

treinados.  

 

 1.1   Adaptação do organismo ao treinamento físico 

 

 O corpo dos animais apresenta naturalmente a capacidade de buscar um 

equilíbrio interno, que é chamado de homeostase. Assim, quando este equilíbrio não é 

mantido, pode-se dizer que existem forças contrárias a ele e, estas forças então 

representam o que chamamos de estresse (SELYE, 1936)  

 Sendo assim, sob efeitos de fatores agressivos externos ou internos, os quais 

denominamos de agentes estressores, a integridade ou o equilíbrio orgânico podem ser 

ameaçados. Para se defender, o organismo desencadeia vários mecanismos adaptativos 

que permitirão, inicialmente, resistir ao agente agressor e, posteriormente, adaptar-se à 

sua presença, quando da agressão contínua ou repetida. 

 Essa resposta do organismo, frente aos agentes estressores, que tem por objetivo 

manter a sua homeostase, foi denominada por Selye (1936), de Síndrome Geral de 

Adaptação.  
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 A Síndrome Geral de Adaptação é descrita como possuindo três estágios. O 

primeiro estágio, denominado “reação de alarme”, representa a resposta inicial do 

organismo, e ocorre quando este é exposto a um estímulo ao qual não está adaptado. 

Este estágio é seguido pelo estágio de resistência, quando o estímulo é mantido, que se 

caracteriza pelo desenvolvimento de mecanismos adaptativos. Se a adaptação não 

ocorrer desenvolve-se o terceiro estágio, o de exaustão, e o organismo torna-se 

susceptível a vários distúrbios (SELYE, 1936; VAN DE KAR, RICHARDSON-

MORTON, RITTENHOUSE, 1991). 

 Desta forma, diante de qualquer estímulo estressante, o organismo produz uma 

série de alterações visando a manutenção da homeostase. Estas alterações produzidas no 

organismo pelo treinamento físico desenvolvem, nos mesmos, processos adaptativos 

que em geral são denominados efeitos benéficos do treinamento físico (ASTRAND, 

1987; FLETCHER & CANWELL, 1979; MATHEWS & FOX, 1986).  

 Por outro lado, nenhum outro estresse a que o corpo está normalmente exposto, 

sequer se aproxima dos estresses extremos que os treinamentos físicos podem produzir. 

Assim, qualquer tipo de treinamento físico, quando mal executado, poderia ser 

facilmente letal (GUYTON, 1988).  

 Todo treinamento físico produz estímulos de sobrecarga funcional tanto no que 

se refere ao aumento da tensão muscular em atividade quanto a ampliação da ocorrência 

dos processos de produção de energia (SANTARÉM, 2004).   

 Existem processos adaptativos benéficos sofridos no sistema músculo-

esquelético de ratos através de treinamento físico (ASTRAND, 1987; FLETCHER & 

CANTWELL, 1979; MATHEWS & FOX, 1986). Uma das maneiras de verificarmos 

estes processos adaptativos é através da análise das propriedades mecânicas dos ossos 

mais solicitados durante o treinamento físico e através de análises histológicas e/ou 

histomorfométricas dos tecidos musculares. 

 

 1.2   Músculo 

 

 Os músculos podem se distinguir em: liso, estriado cardíaco ou estriado 

esquelético. O primeiro é formado por aglomerados de células fusiformes que não 

possuem estrias transversais e são importantes elementos funcionais dos vasos 

sangüíneos, dos intestinos, do estômago, etc. O estriado cardíaco, é encontrado apenas 

no coração, onde forma o músculo chamado miocárdio. E o terceiro, o estriado 
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esquelético, é constituído por feixes de células cilíndricas, longas, com vários núcleos 

que apresentam estrias transversais. Além disso, tem contração rápida, vigorosa e sujeita 

ao controle voluntário (MIRANDA, 2000).  

 Cada fibra ou célula muscular contém centenas de filamentos protéicos 

trançados denominados miofibrilas, dentro dos quais se aloja a unidade contrátil. As 

estrias claras e escuras das miofibrilas recebem o nome de faixas I e A, respectivamente. 

As faixas contêm dois filamentos protéicos: actina e miosina. Os filamentos de actina 

contêm também as proteínas troponina e tropomiosina. Os filamentos de miosina 

possuem minúsculas projeções protéicas denominadas pontes cruzadas, que se estendem 

na direção dos filamentos de actina (MATHEWS & FOX, 1986; MIRANDA, 2000). 

 O tecido conjuntivo que envolve a fibra ou célula muscular é chamado 

endomísio. O perimísio envolve os feixes, e o epimísio circunda todo o músculo (Figura 

1). 

 

 

 

 
 

Figura 01: O músculo 

Fonte: http://www.bodybuildingforyou.com 
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 1.2.1   Classificação dos Músculos Esqueléticos 

 

 Os músculos esqueléticos foram inicialmente classificados em lentos e rápidos, 

de acordo com as condições predominantes (aeróbicas ou anaeróbicas) e com as cargas 

disponíveis as suas fibras constituintes. No homem, as fibras que trabalham, sobretudo, 

aerobicamente classificam-se como do tipo I, enquanto que aquelas que trabalham 

anaerobicamente são chamadas do tipo II (DUBOWITZ & PEARSE, 1960; EDSTRÖM 

& NYSTRÖM, 1969; GAUTHIER & SCHAEFFER, 1974; MORRIS, 1968). 

 De forma geral, pode-se dizer que existem, quanto à velocidade de contrações, 

três tipos de músculos: rápido, lento, e intermediário. Os músculos de contração rápida, 

também denominados de fásicos ou dinâmicos, associam-se ao estresse anaeróbico, com 

mínima ou nenhuma utilização de oxigênio. Estes músculos dispõem de poucas 

mitocôndrias, são pouco vascularizados e utilizam glicose para produzir energia (o que 

justifica o estresse anaeróbico), sendo capaz de se tensionarem intensamente, com 

grande força e potência, pois suas fibras longas permitem, a contração e o relaxamento 

numa seqüência muito rápida (GOLLNICK, 1973).  

  Os músculos de contração lenta, também chamados de tônicos, apresentam 

características contrárias ao músculo rápido e, portanto se adaptam as atividades de 

resistência de longa duração. Os músculos classificados como intermediários, possuem 

características intermediárias aos dois outros tipos, como por exemplo, o fato de 

metabolizar glicose e oxigênio para a obtenção de energia. Estes músculos são 

solicitados quando objetivamos movimentos precisos, com exatidão na orientação 

(BIENFAIT, 1989). O Músculo sóleo apresenta predominância de fibras tipo I, 

portanto, mais adaptado para atividades de resistência de longa duração como, por 

exemplo, esteira rolante. 

 

 1.2.2   Músculo Esquelético versus Treinamento Físico 

 

 As principais adaptações do organismo frente ao treinamento físico 

correspondem às alterações musculares de hipertrofia e hiperplasia bem como às 

alterações neuromusculares. Tais modificações se demonstram simultaneamente àquelas 

envolvendo os demais sistemas do organismo (ANTONIO & GONYEA, 1993).  
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 Dentre as alterações induzidas pelo treinamento físico no sistema muscular 

podemos citar a ocorrência de hipertrofia e/ou hiperplasia do tecido fino conectivo 

envolvendo diferentes tipos de fibras e as modificações dos tipos de fibras musculares 

(McCALL et al., 2004).  

 Durante fases mais adiantadas do treinamento físico, as adaptações musculares 

são notavelmente em decorrência da hipertrofia das fibras musculares (SALE, 1988). 

 A seqüência e a velocidade dos movimentos musculares determinam os 

diferentes tipos de trabalhos musculares a serem desenvolvidos durante a realização dos 

treinamentos físicos, os quais se diferenciam devido à característica peculiar de cada 

músculo (WATT, GOLDSPINK & WARD, 1984).  

 Sabe-se também que, num músculo, o estudo do conhecimento e da freqüência 

dos tipos de fibras mostra-se indispensável para o conhecimento das características 

morfo-funcionais, tanto em condições normais como no estudo de miopatias, da ação do 

treinamento físico e da própria senilidade (FREITAS, 2001).  

 Toda a maquinaria celular se relaciona ao metabolismo aeróbico (isto é, 

mitocôndrias, enzimas oxidativas, entre outros). Os maiores ganhos de força muscular 

se relacionam ao aumento de proteínas contrácteis. Esta modificação muscular oriunda 

de sobrecargas preliminares do treinamento físico deve-se, primeiramente, à hipertrofia 

das fibras musculares. 

 Entretanto, a primeira adaptação que ocorre dentro do músculo é a adaptação 

neural e a segunda adaptação principal, é a hipertrofia. Tal processo corresponde ao 

crescimento muscular em resposta à sobrecarga do exercício. Há hipertrofia a curto 

prazo, evidenciada logo após o músculo ser exercitado (hipertrofia transiente). Há 

também o efeito a longo prazo ou a hipertrofia crônica. A hipertrofia acontece devido à 

síntese e ao espessamento das miofibrilas, bem como o aumento de quantidade das 

mesmas. Além disto, simultaneamente ao aumento do número de sarcômeros, a 

aceleração da síntese protéica é diretamente dependente da tensão a que o músculo é 

requerido, visando a geração de força durante o exercício (SALE, 1988).  

 O músculo esquelético amplia a tensão máxima mediante hipertrofia, através do 

aumento do número de elementos contráteis arranjados em paralelo. Esse processo 

resulta em um aumento total na área seccional de fibras musculares individuais, 

caracterizando um aumento no peso total do músculo treinado (GONYEA; 1980). 
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 Existem demonstrações de alterações no número de fibras (hiperplasia) em 

músculo esquelético de ratos, contestando o conceito de que o número de fibras 

musculares esqueléticas se fixa antes ou logo após o nascimento (GOLLNICK et al.; 

1982). 

 O tecido muscular esquelético é sensível a qualquer tipo de estresse, quando 

associado a treinos de resistência. Dados histoquímicos e bioquímicos sugerem que o 

treino de resistência altera a expressão de cadeias de miosina pesada. As ampliações na 

área de secção cruzada do músculo depois do treinamento de resistência se devem 

primariamente em conseqüência da hipertrofia de fibras. (ABERNETHY et al.; 1994). 

Ainda, podem ocorrer diferenças na área de secção cruzada do músculo decorrentes de 

variação inter-individual de força. Tais diferenças podem ser atribuídas à hipertrofia da 

fibra e hiperplasia no tecido fino conectivo (MAUGHAN, WATSON & WEIR, 1983; 

BOOTH & THOMASON, 1991). 

 Gollnick et al. (1982) observaram que a ocorrência de hipertrofia antes da 

hiperplasia é responsável por ampliações de 10 a 100% ou mais na força muscular. 

Neste estudo não se observou nenhuma diferença na composição muscular entre os 

músculos controles e hipertrofiados.  

 Além disso, prolongados exercícios de levantamento de peso em um grupo de 6 

gatos exercitados em média 101 semanas, comprovaram um aumento significativo no 

número total de fibras musculares (hiperplasia), quando comparados ao grupo controle. 

Foi observado também, um aumento de 9% no número de fibras entre os membros dos 

gatos exercitados, o que corresponde a um aumento substancial capaz de influenciar a 

performance motora do animal em questão. (GONYEA et al.; 1986). 

 Jackson et al. (1990) analisaram as mudanças nas fibras musculares do 

quadríceps em 12 indivíduos submetidos a dois regimes cruzados de treinamentos de 

resistência e de força, durante dois períodos de sete semanas e meia, sendo que após o 

primeiro período, os grupos trocaram seus respectivos programas de treinamento. Os 

autores observaram aumento na área de todos os três tipos de fibras (I, IIa, IIb), em 

ambos os grupos, entretanto, os indivíduos que realizaram exercícios de força 

apresentaram aumento nas áreas de fibras tipo I e IIb, enquanto que aqueles submetidos 

a treinamentos de resistência demonstraram posteriormente decréscimo em todos os 

tipos de fibras. 
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 Estudos sobre os efeitos de um programa de treinamento de força progressiva de 

10 semanas, composto por uma mistura de exercícios para aumento da massa muscular, 

em 8 homens jovens e 10 homens idosos, foram realizados por Hakkinen et al. (1998). 

Os autores, não relataram a ocorrência de nenhuma mudança na distribuição das fibras 

musculares de tipo I com o treinamento, entretanto a proporção do subtipo IIa foi 

aumentado de 2% para 6% nos homens jovens e o subtipo IIb diminuído de 25% para 

16% em homens jovens e de 15% para 6% em homens idosos. Na área de fibra do tipo I 

ocorreu um aumento depois da décima semana de treinamento nos indivíduos jovens e 

nos idosos, semelhante ao ocorrido com as fibras do subtipo IIa em indivíduos jovens.  

 Rollier et al. (1998) analisando, em ratos condicionados para respirar através de 

um dispositivo de Hans-Rudolph, os efeitos de 8 semanas sobre a massa do diafragma, 

em propriedades contrácteis e fadiga e em dimensões das fibras musculares, observaram 

que as áreas de todos os tipos de fibras aumentaram nos grupos experimentais quando 

comparadas ao grupo controle. Segundo os autores, este aumento alcançou diferenças 

estatísticas importantes nas fibras do tipo I e IIa quando comparadas ao grupo controle. 

Houve ainda uma hipertrofia de fibras IIa e IIb e uma resistência mais elevada resultou 

em hipertrofia de todos os tipos de fibras.   

 Dentro de três a seis meses do treinamento de resistência, pôde-se observar 

melhorias de 25% a de 100% no desenvolvimento da força. A adaptação neural 

predomina no progresso do treinamento de resistência, sendo a grande responsável por 

estas alterações. (WILMORE & COSTILL; 1999). 

 De modo geral, o músculo esquelético tem a capacidade de se adaptar às 

diferentes modalidades de exercícios reagindo de maneiras variadas a cada uma delas, 

seja nos ratos ou em homens. No presente estudo, verificaremos a capacidade de 

hipertrofia do Músculo sóleo dos ratos treinados em relação aos não treinados, através 

de uma análise da área das fibras musculares obtidas com lâminas coradas com HE 

(Hematoxilina e Eosina) e posteriormente fotografadas para análise computadorizada. 

 

 1.3   Osso 

 

 O tecido ósseo é uma forma rígida de tecido conjuntivo e está normalmente 

organizado em estruturas definidas, os ossos. 
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 Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o osso tem 

três funções que são: mecânica, de proteção e metabólica. Sua função é mecânica ao 

servir de local para inserção dos músculos, permitindo a locomoção e movimentação 

dos segmentos do corpo. A função de proteção é vital ao envolver órgãos nobres e 

medula espinal, enquanto a função metabólica ocorre com a reserva de íons para todo o 

organismo, especialmente o cálcio e o fósforo, cuja homeostase é essencial para a vida.  

 

 1.3.1   Classificação dos Ossos 

 

 O tecido ósseo pode ser basicamente classificado em cortical (compacto) ou 

trabecular (esponjoso), baseado na sua porosidade (CARTER & SPENGLER, 1978). 

Estes dois tipos de ossos são formados pelos mesmos tipos de células e de substância 

intercelular, mas diferem entre si quanto à disposição espacial do trabeculado e à 

proporção entre espaços medulares e substância óssea. No osso trabecular, os espaços 

medulares são relativamente mais amplos e dispostos irregularmente, e a substância 

óssea é modelada como delgadas espículas e trabéculas, dispostas de acordo com as 

solicitações mecânicas. No osso cortical, os espaços ou canais são estreitos e a 

substância óssea é densa (COWIN, 1989). 

 Além disso, existe uma diferença estrutural entre o osso trabecular e o cortical: 

80% a 90% do osso cortical é calcificado, contra apenas 15% a 25% do osso trabecular. 

Os demais 75% a 85% do osso trabecular são ocupados por medula óssea, vasos 

sangüíneos e tecido conectivo. A diferença funcional entre ambos os tipos de ossos está 

relacionada à sua estrutura. O osso cortical tem função basicamente mecânica e de 

proteção, enquanto que o osso trabecular tem principalmente função metabólica. 

 Outra forma de classificação dos ossos é quanto à sua forma estrutural. 

Basicamente são quatro: longos, curtos, chatos e irregulares. 

 Os ossos longos (fêmur, tíbia, úmero, etc) são formados em suas extremidades 

ou epífises por osso trabecular, com uma fina camada superficial de osso cortical. A 

diáfise (parte cilíndrica central) é quase totalmente composta por osso cortical, com 

pequena quantidade de osso trabecular na parte interna, delimitando o canal medular. 

Nos ossos curtos (falanges dos pés e mãos) o interior é formado por osso trabecular, 

sendo recobertos em toda sua periferia por uma camada de osso cortical. Nos ossos 

chatos, que constituem a abóbada craniana, as costelas, etc., existem duas camadas de 
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osso cortical, separadas por osso trabecular. Os irregulares, na sua maioria, são 

formados internamente por osso trabecular revestidos por osso cortical (COWIN, 1989). 

 

 1.3.2   Propriedades Geométricas dos Ossos 

 

 Segundo Martin (1991), as propriedades geométricas são tão importantes na 

análise do comportamento mecânico dos ossos quanto a sua composição (porosidades e 

mineralização) e organização (arquitetura do osso trabecular ou cortical e orientação das 

fibras de colágeno). 

 Além disso, ocorrem mudanças na geometria dos ossos pela contínua adaptação 

ao crescimento ósseo e muscular. Os ossos, sob a ação mecanostática, adaptam-se à 

sobrecarga mecânica, diferenciando sua geometria. Eles precisam ser fortes o suficiente 

para impedir que o treinamento físico voluntário possa causar fraturas espontâneas ou 

dores ósseas. A tensão aplicada aos segmentos do esqueleto determina a geometria do 

osso, sua microarquitetura e a composição da matriz. O estímulo ocorre quando o 

esqueleto é submetido a tensões maiores que as habituais para as atividades do dia-a-

dia. A intensidade dos exercícios é mais importante para o estímulo à formação óssea do 

que a duração do estímulo. Atividades de maior carga como a caminhada, por exemplo, 

têm maior efeito sobre os ossos do que aquelas com menor carga tais como bicicleta e 

natação (MARTIN, 1991).  

 

 1.3.3   Propriedades Mecânicas dos Ossos 

 

 As propriedades mecânicas definem o comportamento de um material quando 

sujeito a esforços de natureza mecânica e correspondem às propriedades que, num 

determinado material, determinam a sua capacidade de transmitir e resistir aos esforços 

aplicados, sem romper ou sem que se produzam deformações incontroláveis 

(CHIAVERINI, 1979).  

 A determinação das propriedades mecânicas de um material pode ser realizada 

por meio de vários tipos de ensaios. Geralmente, esses ensaios são destrutivos, pois 

promovem a ruptura ou a inutilização do material. Existem ainda, os ensaios chamados 

não-destrutivos, utilizados para determinação de algumas propriedades físicas (SOUZA, 

1982). 
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 A escolha de ensaio mecânico mais interessante ou mais adequado para cada 

material, depende da finalidade do material, dos tipos de esforços que ele sofrerá e das 

propriedades mecânicas que se desejam medir. Dois fatores determinantes para a 

realização de um tipo de ensaio mecânico são a quantidade e o tamanho das amostras a 

serem testadas (Figura 2). Alguns dos ensaios mencionados permitem obter dados ou 

elementos numéricos que podem ser utilizados no cálculo das tensões de trabalho e no 

projeto de uma peça. Outros fornecem apenas resultados comparativos ou qualitativos 

do material e servem somente para auxiliar ou completar o estudo (SOUZA, 1982). 

 O osso pode ser submetido a diferentes tipos de solicitações mecânicas, 

características de um determinado movimento como, por exemplo, a caminhada em 

esteira rolante. Estas solicitações mecânicas de diferentes maneiras são: alongamento, 

compressão, flexão, deslocamento e torção, ou quaisquer dessas combinadas. 

 

 
Figura 02 – Tipos de solicitações mecânicas 

Fonte:Laboratório de Biomecânica – EEFE - USP 

 

 Sendo assim, o comportamento mecânico do osso possui uma relação direta com 

a direção das forças aplicadas durante um determinado movimento. Esta interação do 

osso com as forças aplicadas é chamada de propriedade anisotrópica do osso (Figura 3). 
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Figura 03: Ilustração sobre o comportamento anisotrópico do osso 

Fonte:Laboratório de Biomecânica – EEFE - USP 

 

 Fatores de influência na resistência óssea: (a) dimensões; (b) geometria de 

aplicação das forças; (c) idade e; (d) sexo. 

 O osso então passa por diferentes experiências ao longo da vida e se modela de 

acordo com elas. Surge então o chamado efeito piezoelétrico, termo retirado dos estudos 

de minerais, de maneira geral. Piezoeletricidade consiste no aparecimento de uma 

polarização elétrica quando determinado mineral é submetido a forças de compressão 

ou tensão. 

 De acordo com as solicitações mecânicas a que os ossos são submetidos, três 

diferentes tipos de células ósseas trabalham: (a) osteoblasto – célula óssea responsável 

pela produção de tecido ósseo; (b) osteoclasto – célula responsável pela reabsorção de 

tecido ósseo e; (c) osteócito – osteoblastos envolvidos pela própria matriz que 

produziram (McKIBBIN, 1978). 

 A modelação e a remodelação ósseas respondem principalmente à deformação 

do osso (piezoeletricidade) (Figura 4). As maiores cargas sobre os ossos vêm da ação do 

músculo e não do peso corporal, portanto a força muscular afeta de forma significativa a 

massa e a resistência ósseas.  

 A deformação mecânica na matriz óssea é transmitida para as células ósseas, o 

que possibilita alterações na regulação da proliferação celular, diferenciação, 

morfogênese e expressão genética (DUNCAN & TURNER, 1995). A deformação óssea 
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promove diminuição da reabsorção e estimula a formação óssea na região submetida à 

carga (RUBIN et al., 1997). Pead & Lanyon (1989), ao submeterem o osso à carga 

externa, observaram número aumentado de osteoblastos na região do periósteo.  

 
Figura 04 – Ilustração sobre o efeito piezoelétrico do osso 

Fonte:Laboratório de Biomecânica – EEFE - USP 

 

 Os efeitos mecânicos de diferentes graus de função já foram estudados 

ensaiando-se fêmures intactos. Trinta ratos Wistar machos foram exercitados em um 

círculo giratório durante seis semanas. Após seis semanas os animais foram 

sacrificados. Aplicaram teste de flexão em três pontos nos fêmures e verificaram que o 

momento máximo de flexão era maior nos ratos exercitados. Os resultados indicaram 

que os exercícios afetaram as características mecânicas do osso, assim como a máxima 

flexão e rigidez (HAYES & CARTER, 1971; GRUNDNES & REIKERAS, 1992).  

 

 1.3.4   Influência da Idade no Comportamento Mecânico dos Ossos 

 

 O aumento da idade é associado a mudanças significativas na morfologia e 

composição dos ossos (CARTER & SPENGLER, 1978). Conseqüentemente, alterações 

nas propriedades mecânicas.  

 Diferenças consideráveis na composição química dos ossos atribuídas à idade e 

também à região do osso a ser examinado também já foram demonstradas (CAMPO & 

TOURTELLOTTE,1967). 
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 1.3.5   Ossos versus Treinamento Físico 

 

 O estudo do osso como estrutura intacta é interessante uma vez que os resultados 

refletem melhor a capacidade do sistema músculo-esquelético in vivo, sua função como 

alavanca e a capacidade para resistência aos esforços, em várias condições (HAYES & 

CARTER, 1971). 

 O osso é um tecido adaptativo que se desenvolve em sua estrutura e função em 

resposta a forças mecânicas e demandas metabólicas. A deposição do osso é 

parcialmente regulada pela quantidade de deformação que lhe foi imposta. Assim, 

quanto maior a deformação aplicada, maior a ativação dos osteoblastos. 

Conseqüentemente, os ossos se tornam mais resistentes. A ausência de deformação 

óssea torna-os enfraquecidos. Portanto, o estímulo mecânico é necessário para estimular 

uma resposta óssea local e, assim, proporcionar seu crescimento e remodelamento 

(GUYTON, 1988). 

 Assim, os ossos apresentam como características principais: (a) é um tecido 

dinâmico que cresce até a idade adulta; (b) após a idade adulta, está sob constante 

remodelamento; (c) sofrem remodelamento dado um estímulo apropriado (McKIBBIN, 

1978).  

 Entretanto, a resposta ao treinamento depende do nível inicial de força, 

especificidade, velocidade de contração do músculo, protocolo e fatores neurais. 

Algumas das variáveis que podem se confundir com o treinamento na avaliação de sua 

eficiência são: nutrição, situação hormonal, idade e histórico de atividade física. Não 

existe nenhuma dúvida de que os treinamentos com carga são absolutamente essenciais 

para a saúde dos ossos, mas tem sido difícil quantificar este benefício.  

 Menkes et al. (1993) analisaram os efeitos do treinamento físico sobre a 

densidade mineral óssea (DMO) e sobre o remodelamento ósseo em 18 homens 

sedentários de meia idade. Os voluntários foram divididos em dois grupos: o grupo de 

treinamento e o grupo controle (inativos). O treinamento foi realizado durante 16 

semanas, três vezes por semana. O protocolo de treinamento físico incluiu exercícios de 

flexão, extensão, adução e abdução de joelho e treinamento para a musculatura do 

tronco — uma série de 15 repetições para cada grupo muscular. As primeiras repetições 

foram realizadas com aproximadamente 85% de 1-repetição máxima (RM), a qual foi 

obtida pelo teste de força máxima. Gradualmente, a resistência muscular foi diminuída 
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para que as 15 repetições fossem completadas. Os resultados mostraram aumento 

significativo da força muscular e da DMO do colo femoral do grupo treinado quando 

comparado com o grupo controle. Contudo, não houve aumento significativo da DMO 

da coluna vertebral e da DMO total do corpo. Portanto, o estudo sugere que o 

treinamento físico pode estimular o remodelamento ósseo local, com aumento da 

formação óssea.  

 Vouri et al. (1994) estudaram os efeitos de doze meses de treinamento físico 

unilateral seguidos de três meses sem treinamento na DMO e no conteúdo mineral ósseo 

(CMO) em mulheres. As voluntárias treinaram uma perna utilizando aparelho leg press 

em média de quatro vezes por semana com duas a três séries de dez repetições em cada 

sessão. Nas duas primeiras semanas, a carga utilizada foi 50% de 1-RM. Após esse 

período, a carga foi aumentada para 80% de 1-RM. O método utilizado para avaliação 

da DMO e CMO foi a densitometria óssea (dual energy X-Ray absorptiometry - Dexa) 

da coluna lombar, colo do fêmur, fêmur distal, patela, tíbia proximal e calcâneo. A força 

isométrica máxima foi mensurada com um dinamômetro leg press. O treinamento 

aumentou a força muscular da perna, cuja DMO mostrou aumento não-significativo, 

porém sistemático, do fêmur distal, patela, tíbia proximal e do CMO dos cinco locais 

analisados no membro (considerado um índex da efetividade osteogênica total do 

treinamento). Quando o treinamento foi interrompido, após um ano, a força de extensão 

da perna manteve-se, enquanto a DMO e o CMO do membro treinado declinaram nos 

três meses subseqüentes. No grupo controle, as alterações nos ossos foram bem menores 

e menos sistemáticas.  

 Vouri et al. (1994) sugeriram que a principal razão da pequena resposta ao 

treinamento foi a característica do estímulo de carga unidirecional, ou seja, somente 

movimento de extensão da perna, que provavelmente não produz estímulos 

multidirecionais necessários para adaptação óssea positiva. Os resultados apresentados 

indicam que treinamento de força unidirecional, mesmo sendo suficiente para induzir 

ganho de força muscular, não é um estímulo suficiente para aumentar a DMO em 

mulheres jovens. 

 Heinonen et al. (1995) investigaram a DMO em atletas femininas, fisicamente 

ativas, representantes de esportes com diferentes características de cargas no esqueleto, 

e a compararam com valores de referência de sedentários (praticantes de exercício até 

duas vezes por semana). Foram analisadas jogadoras de squash, dançarinas de aeróbica 

e patinadoras, justamente por envolverem valores altos de esforço e terem distribuição 
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versátil da tensão em ossos alvos. As voluntárias foram examinadas através do Dexa nos 

mesmos sítios anatômicos descritos por Vuori et al. (1994), com acréscimo somente do 

rádio distal.  

 As jogadoras de squash apresentaram os valores absolutos mais altos de DMO 

ajustados ao peso, em todos os locais mensurados. Quando comparadas com o grupo 

controle, apresentaram média dos valores de DMO significativamente maior na coluna 

lombar, colo do fêmur, fêmur distal, patela, tíbia proximal e rádio distal. Já as 

dançarinas de aeróbica apresentaram média de valores de DMO significativamente 

maior no colo do fêmur, tíbia proximal e calcâneo. Por outro lado, esse grupo 

apresentou DMO significativamente mais baixa no rádio distal quando comparado com 

o grupo controle. No grupo das patinadoras, a DMO foi significativamente maior no 

fêmur distal. 

 Esses resultados mostraram que atletas engajados em esportes que produzem 

altos valores de tensão em movimentos versáteis (em especial o squash) tinham valores 

mais altos de DMO nos locais que receberam potencialmente mais tensão. Além disso, 

os resultados confirmaram o conceito de que valores altos de tensão e picos de força são 

mais eficazes no aumento da formação óssea do que várias repetições de baixo nível de 

força.  

 Essas observações podem promover uma base útil para desenvolver protocolos 

de exercícios para mulheres não atletas, com o objetivo de prevenção da osteoporose. 

 Hawkins et al. (1999), assim como Heinonen et al. (1995), também 

demonstraram a relação entre a magnitude da carga e a formação óssea, além da 

influência da ação muscular no esqueleto. Para isso, os autores analisaram os efeitos do 

treinamento tanto de contração muscular concêntrica quanto excêntrica na DMO em 

mulheres jovens. Os resultados foram avaliados utilizando Dexa, dinamômetro e 

eletromiografia de superfície no músculo vasto lateral. O programa de treinamento 

consistiu em três sessões não consecutivas por semana durante 18 semanas. As 

voluntárias foram instruídas a exercitarem, no dinamômetro, uma perna 

concentricamente e a outra, excentricamente, em movimentos de flexão e extensão. O 

principal achado no estudo foi que o treinamento de resistência excêntrica se mostrou 

mais eficaz no aumento da DMO do que o treinamento de resistência concêntrica. O 

treinamento excêntrico foi associado a maior pico de produção de força e baixa 

atividade eletromiográfica integrada do que o treinamento concêntrico, sugerindo que 

há melhor eficiência com o exercício excêntrico e que a principal contribuição do 



 29

músculo na formação óssea é a magnitude da carga. Em outras palavras, o treinamento 

muscular excêntrico é mais osteogênico do que o concêntrico, e a magnitude da carga é 

o principal mecanismo pelo qual a ação muscular influencia na massa óssea.  

 Crespo et al. (1999) fizeram estudos bioquímicos em corredores de maratonas 

antes, imediatamente após e vinte e quatro horas depois da corrida. Os autores 

observaram que o exercício de alta performance estimulou um aumento do metabolismo 

ósseo. Os principais achados foram significativos; aumentaram o cortisol sérico e a 

fosfatase alcalina, que persistiram por 24h após a corrida, sugerindo que o exercício 

produziu efeito intenso e sustentado na capacidade osteogênica. Porém, a extensão da 

influência desses fatores na massa óssea de atletas de alta performance merece estudos 

adicionais.  

 Sabe-se que o treinamento físico e o ganho de força muscular têm papel 

importante no modelamento e remodelamento ósseo, entretanto, o tipo, intensidade, 

duração e freqüência do exercício que melhor influencia positivamente a resistência 

óssea são conceitos ainda inconclusivos. 
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2   OBJETIVO 
 

 O objetivo principal deste trabalho é avaliar a resposta trófica do músculo sóleo e 

as propriedades mecânicas de rigidez e carga máxima das tíbias de ratos submetidos a 

treinamento físico em esteira rolante plana, em diferentes tempos de treinamento.  
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Animais 

 

Inicialmente, o presente estudo foi submetido à Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto – USP para análise de todos os 

procedimentos utilizados e, por estar de acordo, foi aprovado (Apêndice). 

 Para a realização dos experimentos foram utilizados 40 ratos, da linhagem 

Wistar (Rattus novergicus, var. albina, Rodentia, Mammalia), com idade entre 90 e 100 

dias, os quais foram fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Estadual Paulista, 

campus de Botucatu-SP. Os animais foram mantidos no Biotério do Laboratório de 

Fisiologia do Estresse da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP em gaiolas 

plásticas (30 x 16 x 19 cm) coletivas, com no máximo cinco animais em cada gaiola (n 

= 5) (Figura 05). Esses animais permaneceram no Biotério (com temperatura média de 

22 ± 2 ºC e ciclo claro/escuro de 12 horas, com o ciclo claro iniciando-se às 7:00 h), 

por pelo menos uma semana antes de serem utilizados. A alimentação se baseou em 

ração padrão e água de torneira fornecidos ad libitum. 

 
Figura 05 – Gaiola coletiva utilizada para alojar os animais. 

Fonte: Laboratório de Fisiologia do Estresse (UNESP - Presidente Prudente) 
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 3.2   Grupos 

 

 Para a realização dos experimentos foram utilizados 40 animais divididos em 

oito grupos (n = 5), sendo: quatro grupos ativos com animais sob treinamento, e quatro 

grupos controles respectivos, com animais não treinados, conforme Tabela 01. Os 

animais referentes aos grupos treinados (T) foram submetidos a um protocolo de 

treinamento em esteira rolante com duração de 60 minutos por sessão, 5 vezes por 

semana, e sacrificados com 15 (15T), 30 (30T), 45 (45T) e 60 (60T) dias de treinamento 

ou 3, 6, 9 e 12 semanas consecutivas. Os animais dos grupos não treinados (NT) 

submeteram-se aos mesmos procedimentos que aqueles dos grupos treinados, com 

exceção da realização do protocolo de exercícios na esteira rolante. 

 Os animais foram selecionados de modo que em cada grupo a massa média 

inicial fosse semelhante, o que pode ser observado no item resultados. 

  

Tabela 01 – Distribuição dos grupos treinados (T) e não treinados (NT) que foram 

utilizados durante a realização do experimento. 

GRUPOS 15 dias 30 dias 45 dias  60 dias 

Treinados 15T 30T 45T 60T 

Não Treinados 15NT 30NT 45NT 60NT 

 

3.3   Protocolo de Estresse 

 

 Os animais dos grupos treinados foram submetidos a sessões diárias de corrida 

em uma esteira rolante para animais de pequeno porte, a qual foi construída no SENAI 

de Presidente Prudente – SP, segundo projeto desenvolvido por Andrew (1965). 

  A esteira é composta por um motor elétrico de 1480 rpm (rotações por minuto) e 

1/3 Hp (Horse power), com redutor de velocidade, uma esteira plana de lona com 

suporte de madeira, dividida em oito pistas, fechadas superiormente por vidro para 

evitar a fuga dos animais (Figura 06). 

 

 



 33

 
Figura 06 – Esteira rolante utilizada durante a realização dos experimentos. 

Fonte: Laboratório de Fisiologia do Estresse 

(UNESP - Presidente Prudente) 

 

 A lona da esteira possui 3,0 metros de comprimento, onde os animais 

percorreram a uma velocidade de 9,75 metros por minuto, o que totalizou uma 

quantidade de 585 metros a cada sessão de 60 minutos. 

 O protocolo experimental utilizado compreendeu duas fases: 

 

 Fase de Adaptação: nesta fase os animais foram submetidos a sessões diárias 

de exercícios na esteira rolante com duração de 5, 15, 30, 45 e 60 minutos, durante os 

cinco primeiros dias de experimento, respectivamente. 

 

 Fase Experimental: os animais, após a referida fase de adaptação inicial, foram 

submetidos a sessões de treinamento físico na esteira rolante. Tal programa consistiu de 

sessões diárias respectivas para cada grupo treinado com duração de 60 minutos, 5 dias 

por semana, entre 14:00 e 17:00h (Tabela 02). Foram, então, eutanasiados após 3, 6, 9 e 

12 semanas, respectivamente.  
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Tabela 02 - Protocolo das sessões diárias de treinamento físico em esteira rolante. 

GRUPOS TREINADOS PERÍODO DIÁRIO DAS SESSÕES 

Grupo 15T 14h às 15h 

Grupo 30T 15h às 16h 

Grupo 45T 16h às 17h 

Grupo 60T 17h às 18h 

 

 Ao término de cada sessão de treinamento físico, os animais foram recolocados 

em suas devidas gaiolas e após a última sessão de cada grupo, foram eutanasiados, 

visando coleta do material. A figura 07 mostra os animais realizando treinamento físico 

na esteira. 

 
Figura 07 – Esteira rolante utilizada durante a  

realização dos experimentos com os animais. 

Fonte: Laboratório de Fisiologia do Estresse 

(UNESP - Presidente Prudente) 

 

 Os animais dos grupos não treinados não foram submetidos a nenhum tipo de 

manipulação, exceto aquelas necessárias à limpeza das gaiolas, pesagem e renovação 

dos suprimentos de água e alimento. 
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 3.4   Coleta do Material 

 

 Para coleta do material os animais foram sacrificados através de injeção 

intraperitoneal de pentobarbital sódico, conforme Marshall et al. (1994), e prontamente 

iniciado o procedimento cirúrgico para a retirada do Músculo sóleo direito e da tíbia de 

ambos membros pélvicos, o que foi realizado no Laboratório de Histologia da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP – Campus de Presidente Prudente - 

SP. 

 

3.4.1   Coleta do Músculo Sóleo Direito 

 

 Para a retirada deste músculo, inicialmente foi retirado o tecido epitelial das 

regiões da perna e coxa (figura 08), o Músculo gastrocnêmio foi rebatido (figura 09), 

para exposição do Músculo sóleo, que foi posteriormente retirado (figura 10).  

 

 

 

 

Figura 08 – Retirada do tecido epitelial das 

regiões da coxa e perna. 

 

 

 

Figura 09 – Rebatimento do Músculo 

gastrocnêmio para exposição do Músculo 

sóleo. 
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Figura 10 – Procedimento para retirada do 

Músculo sóleo. 

Fonte: Laboratório de Histologia 

(UNESP - Presidente Prudente) 

 

 As amostras musculares foram retiradas com tamanho de aproximadamente 2 

cm de comprimento x 0,5 cm de diâmetro, preservando-se o ventre muscular, de modo 

que as fibras estivessem dispostas longitudinalmente para serem, posteriormente, 

realizados cortes transversais às mesmas, possibilitando assim a análise histológica 

(figura 11). 

 

 
Figura 11 – Amostra do Músculo sóleo.  

Fonte: Laboratório de Histologia 

(UNESP - Presidente Prudente) 
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3.4.2   Coleta da Tíbia  

 

 Após a retirada do músculo sóleo direito, iniciou-se a retirada das tíbias.  

Inicialmente foi retirado o tecido epitelial e muscular restantes das regiões da perna e 

coxa, em seguida, os ossos foram desarticulados no joelho e tornozelo. Logo após, 

foram limpos das partes moles aderentes, preservando-se o periósteo. 

 Em seguida foram mensurados os comprimentos e as massas de todas as tíbias 

(bilateralmente) e descritas as médias e respectivos desvios padrões, conforme 

Apêndice. Todas as tíbias foram mensuradas através de um paquímetro marca Mitutoyo, 

com escala em milímetros. O comprimento da tíbia foi realizado do topo da cabeça à 

extremidade distal do maléolo medial. Os ossos foram pesados em balança eletrônica 

com precisão de 0,0001g. Os animais foram pesados no início e no final do 

experimento, em balança comum com precisão de 0,001kg. 

 Finalmente, os ossos foram colocados em pequenos vasilhames plásticos 

embebidos em soro fisiológico padrão e armazenados em “freezer” sob temperatura de –

20º C por um período aproximado de 60 dias, aguardando o momento da realização dos 

ensaios mecânicos de flexão em três pontos das respectivas tíbias. 

 Os ossos foram retirados do “freezer” 24 horas antes do ensaio, colocados na 

geladeira e retirados horas antes do ensaio para que pudessem entrar em equilíbrio 

térmico com o ambiente (HOLANDA, VOLPON, SHIMANO, 1999). 

 

 3.5   Método de Congelamento Muscular  

 

 Após a retirada das amostras musculares, elas foram congeladas através do 

sistema de imersão em N-Hexana resfriada a –70°C em nitrogênio pelo Método de 

Congelamento de Tecido Não Fixado (DAL PAI, 1994). 

 Para realização deste procedimento foram adicionados 30 a 50ml de N-Hexana 

em um Becker amarrado a um fio isolante para imersão em nitrogênio. Utilizou-se de 

um bastão de vidro para agitar o líquido intermediário até atingir um estado pastoso, 

para que fossem então imersos os fragmentos de tecido muscular por 20 a 30 segundos. 

Os blocos congelados foram mantidos no micrótomo criostato ”HM 505 E Microm” (-

20°C) até que se estabelecesse o equilíbrio térmico (20 a 30 min) onde então foram 
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colocados em cápsulas plásticas (“eppendorfs”), identificadas e armazenadas em botijão 

de nitrogênio a –196°C para posterior análise. 

 

 3.6   Preparo dos Cortes Histológicos 

 

 Para o preparo das lâminas histológicas, as cápsulas plásticas contendo os blocos 

de tecido muscular foram retiradas do botijão de nitrogênio (-196°C) e transferidas para 

a câmara do micrótomo criostato (-20°C), sendo mantidas neste ambiente, para 

estabelecer-se o equilíbrio térmico, durante 20 a 30 minutos. 

 Os blocos de tecido muscular foram então fixados em suportes metálicos do 

criostato através de pequenas quantidades de adesivo (OCT – Tissue Tek Compound) 

(DAL PAI, 1994).  

 Foram, dessa forma, fixados e orientados de modo que os cortes fossem feitos 

transversalmente à direção das fibras musculares (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Micrótomo criostato - HM 505 E Microm 

 com blocos de tecido muscular fixados. 

Fonte: Laboratório de Histologia  

(UNESP – Presidente Prudente) 
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 Após a fixação dos blocos de tecido muscular a microtomia foi realizada 

mediante temperatura de –20°C, com espessura de 8µm, seguindo-se as técnicas e 

cuidados adequados, ou seja, ajuste correto da placa anti-enrolamento, navalha afiada e 

correta angulação da navalha. Em seguida os cortes foram “pescados”, ou seja, foram 

recolhidos da superfície da navalha mediante a aposição da lâmina histológica 

procedente do meio externo do criostato (+20°C), ficando aderidos à superfície da 

lâmina e prontos para coloração. 

 

 3.7   Método de Confecção das Lâminas Histológicas 

 

 Foram confeccionadas um total de 80 lâminas (10 lâminas por grupo) as quais 

foram coradas pelo método Hematoxilina e Eosina (HE) (McMANUS & MOWRY, 

1960). 

 Os procedimentos necessários para coloração das lâminas por este método estão 

descritos no apêndice. 

 

 3.8   Análises Histomorfométricas 

 

 Para averiguarmos o trofismo das fibras musculares, foram utilizados os cortes 

corados pela técnica HE (Hematoxilina-Eosina) descrita acima, realizados no 

Laboratório de Histologia da UNESP de Presidente Prudente. Posteriormente, as lâminas 

confeccionadas foram levadas ao Laboratório de Engenharia dos Materiais da USP de 

São Carlos, onde foram capturadas as imagens para realização da mensuração da área 

das fibras musculares dos diferentes grupos experimentais, através do software Image-

Pro®  Plus, version 4.5.0.29 for Windows 98/NT/2000. Para cada lâmina, foram 

fotografadas no mínimo 10 imagens diferentes, para realização da mensuração das áreas 

musculares, identificadas pelo software. 

 Para cada lâmina, referente a um único músculo, buscamos identificar 

aproximadamente 100 fibras musculares, as quais foram selecionadas manualmente, com 

auxílio do mouse para mensuração das respectivas áreas. Para análise estatística os dados 

numéricos foram transferidos para o Software Microsoft® Excel - 2002. 

 



 40

3.8.1   Sobre as Imagens Obtidas 

 

 Para a captura das imagens das fibras musculares utilizamos lentes para um 

aumento de 500 vezes ( microscópio óptico) e subdivimos as imagens em pelo menos 

dez outras áreas quadradas para facilitar a marcação. Além disso, buscamos evitar que a 

mesma área fosse fotografada duas vezes.  

 Realizamos a calibração do programa para compilação dos dados (medidas em 

micrômetros) e prontamente iniciamos a mensuração das fibras vizualizadas 

integralmente. Todas as lâminas confeccionadas proporcionaram uma eficiente definição 

das células musculares e não houve dificuldade para diferenciação destas, como pode ser 

observado na Figura 13. Além disso, o programa oferece uma tabela onde todos os dados 

foram armazenados e posteriormente transferidos para o programa Excell, constando a 

área de cada fibra muscular identificada, como exemplificado na Figura 13, a seguir. 

 

 

Figura 13 – Demonstrado secção transversal da região média do 

Músculo sóleo de rato, HE 500x. Animal pertencente ao grupo 

treinado de 45 dias (45T). Observa-se o exemplo da obtenção da 

área de cada fibra muscular e compilação de dados utilizada no 

software Image-Pro Plus. 

Fonte: Laboratório de Engenharia dos Materiais  

(USP – São Carlos) 
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3.8.2   Média das Áreas das Fibras Musculares 

 

 A mensuração da média das áreas das fibras musculares foi realizada 

manualmente através de um sistema de análise de imagem computadorizada (software 

Image-Pro Plus) das lâminas coradas com HE. Em cada animal foi feita a mensuração da 

área de no mínimo 100 fibras musculares diferentes do Músculo sóleo.  

 

 3.9   Ensaios Mecânicos 

 

 Para realização dos Ensaios Mecânicos, utilizou-se uma Máquina Universal de 

Ensaios, projetada no Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da USP.  

 

 3.9.1   Ensaios de Flexão em Três Pontos 

 

 As tíbias direitas e esquerdas foram ensaiadas à flexão simples com três pontos 

de apoio. A carga foi aplicada a uma velocidade de 0,15 mm/minuto e registrada por 

uma célula de carga Kratos®, modelo KM, de 200 Kgf, acoplada ao amplificador CAE 

201 SODMEX®. As deformações foram registradas por um relógio comparador com 

precisão de um centésimo de milímetro (Figura 14). 

 

Figura 14 – Modelo de ensaio mecânico de flexão em três pontos da tíbia 

Fonte: (MATTILA, 1999). 
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 Foi aplicada uma pré-carga de 20 gramas-força, com tempo de acomodação de 30 

segundos. Para cada ensaio a força foi aplicada transversalmente à tíbia, em sentido 

póstero-anterior, aplicando os esforços de flexão no osso até 10 valores após a carga 

máxima, contando-se a cada 0,02 (m)(x10-3), caso o osso não se rompesse. Durante todo 

o ensaio, o osso foi mantido hidratado com soro fisiológico. Todos os ensaios foram 

realizados nas mesmas condições. 

 A partir dos ensaios realizados foram construídas as curvas Carga versus 

Deflexão, com cálculo da média e do desvio padrão para as grandezas: Carga Máxima e 

Rigidez. 

 Para o cálculo da carga Máxima foi necessário observar a maior carga a que foi 

submetida a respectiva tíbia. Já para o cálculo da Rigidez foi necessário traçar uma reta 

tangente a curva, em que estivessem o maior número de pontos. Isso feito, obtivemos o 

valor da respectiva Rigidez. 

 A Rigidez foi obtida mediante a tgθ da inclinação da curva, conforme 

demonstrado na Figura 15. 

 
 

Figura 15 – Modelo Gráfico da curva fornecida através da realização do 

ensaio mecânico de flexão em três pontos. A inclinação da reta representa 

a rigidez do osso. O limite elástico indica o limite da fase elástica (ponto 

proximal). O limite máximo indica fratura ou deformação permanente 

(ponto distal). 
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 3.10   Análise Estatística 

 

 Os resultados foram analisados através de análise de variância seguida da 

aplicação do teste ANOVA, para comparar os valores dos grupos treinados e não 

treinados entre si. Foram analisados diversos parâmetros sendo: Massas corporais; 

Comprimentos das tíbias; Cargas máximas suportadas pelas tíbias; Rigidez das tíbias e; 

Área muscular das fibras do músculo sóleos.  

 Diferenças nestes testes foram consideradas estatisticamente significantes 

quando o valor de “p” for menor que 0,05 (5%). Os valores obtidos durante os 

experimentos foram expressos como médias aritméticas, com seus respectivos erros 

padrões. 
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4   RESULTADOS 
 

Os resultados obtidos neste trabalho foram analisados quanto à massa corporal 

dos animais; à área das fibras musculares, a fim de quantificar a hipertrofia muscular 

subseqüente ao treinamento físico; ao comprimento, à massa, à carga máxima, e à rigidez 

das tíbias quando submetidas ao ensaio mecânico de flexão em três pontos.  

Valores individuais, por animais, estão demonstrados na forma de tabelas no item 

Apêndice. Demonstraremos na seqüência os valores médios, por grupos, diferenciando 

os treinados dos não-treinados. Desvios padrões também estão demonstrados, através de 

tabelas, no item Apêndice. 

 

4.1   Massa Corporal dos Animais  

 

A massa corporal dos animais estudados foi determinada no início e no final do 

experimento. A média das massas iniciais pode ser observada na figura 16. Em todos os 

grupos a média da massa corporal inicial estava entre 238 e 239 gramas, ou seja, não 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Massa Inicial dos Animais

200 
250 
300 
350 
400 
450 

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T
Tempo de Treinamento 

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

(g) 

 
Figura 16 – Média das massas iniciais dos animais, aproximado, em 

gramas, utilizados nos experimentos. Valores estatisticamente semelhantes 

(p < 0,05 ; teste “t” de “student”). 

 

 Já no final do experimento foi possível observar que a média das massas finais 

dos animais evoluíram de maneira crescente, como esperado, de acordo com o tempo. As 

menores massas corporais foram aquelas encontradas nos grupos treinados por 15 dias, 

já as maiores nos grupos treinados por 60 dias. Sendo possível observar que os animais 

treinados apresentaram valores discretamente maiores. A figura 17 a seguir ilustra a 

desenvolvimento das massas dos animais ao longo do experimento. 

 Com relação a análise estatística, não houve diferenças significativas entre os 

treinados e não-treinados (p = 0,15), porém houve entre os tempos (p = 0,003), onde os 

tempos 15 e 30 dias de treinamento apresentaram valores significativamente inferiores 

aos do tempo 60. O tempo 45 situou-se em uma posição intermediária, nem inferior a 60 

nem superior a 15 e 30. 
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Média das Massas Finais dos Animais

200 
250 
300 
350 
400 
450 

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T
Tempo de Treinamento 

(g)

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Figura 17- Média das massas finais dos animais, aproximado, em gramas, 

utilizados nos experimentos. 

 

 4.2   Comprimento das Tíbias dos Animais 

 

Todas as tíbias sofreram os mesmos procedimentos. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os lados direitos e esquerdos dos animais, como esperado. 

Porém utilizamos 10 variáveis, por grupo (n=10), para facilitar a análise estatística. 

 A média dos comprimentos das tíbias podem ser observadas na figura 18, a 

seguir, onde observamos que há diferença significativa entre os tempos (p = 0,001), 

sendo que o tempo 15 dias de treinamento apresentou valores significativamente 

inferiores aos dos demais tempos. Já quando comparados os comprimentos entre os 

grupos, não há diferença significativa entre os treinados e não-treinados (p = 0,35) 

 Além disso, observamos uma evolução crescente no comprimento das tíbias, 

como esperado, uma vez que os animais ganharam massa corporal e aumentaram de 

tamanho ao longo do experimento.  
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Comprimentos das Tíbias

35 

40 

45 

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T
Tempo de Treinamento 

 

(mm)

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Figura 18 – Média dos comprimentos das tíbias dos animais dado em 

milímetros, por grupo. 

   

4.3 Histomorfometria das Fibras Musculares 

 

Para análise das fibras musculares utilizamos somente as lâminas confeccionadas 

com o Músculo sóleo do lado direito do membro pélvico do animal, devido a 

metodologia adotada para análise histomorfométrica.  

Os resultados encontrados evidenciaram evolução crescente de acordo com o 

tempo, nos animais treinados, embora não significativa (p = 0,10). Entretanto, há 

diferença significativa entre os treinados e não-treinados (p = 0,001), os treinados 

apresentam valores significativamente superiores aos dos não-treinados. A figura 19 a 

seguir ilustra o crescimento numérico nas áreas das fibras musculares em relação ao 

tempo e aos animais não-treinados 
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Áreas  das Fibras Músculares 

2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T
Tempo de Treinamento 

(µm2)

15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Figura 19 – Média das áreas das fibras musculares dos animais dada em 

(µm2), por grupo. 

  

4.3.1   Gráficos referentes à Média das Áreas das Fibras Musculares 

 

 As figuras 20 e 21 foram elaboradas para ilustrar a porcentagem de células 

musculares em relação à área das mesmas. Desta forma pode-se observar o tamanho 

predominante das áreas das fibras musculares por grupo. No eixo das ordenadas 

encontramos a porcentagem e no eixo das abscissas a área das fibras musculares por 

grupo. 

 As figuras mostram que em todos os grupos estudados, há uma maior 

concentração das células musculares na faixa de 1500 - 3500μm2, sendo que na faixa que 

varia de 1500 - 3000μm2 há predomínio dos grupos não treinados (Figura 20) e na faixa 

de 2000 - 3500μm2, dos grupos treinados (Figura 21), ou seja, houve uma evolução de 

aproximadamente 500μm2 na área das fibras musculares com o treinamento realizado. 
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Figura 20- Distribuição, em valores percentuais, da quantidade de fibras 

musculares pelas várias áreas médias das fibras (µm2) entre os grupos não-

treinados (NT). 
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Figura 21 - Distribuição, em valores percentuais, da quantidade de fibras 

musculares pelas várias áreas médias das fibras (µm2) entre os grupos 

treinados (T). 

 

Para uma análise global sobre o aumento no trofismo muscular dos animais 

submetidos ao treinamento físico, fizemos uma divisão simples entre as médias das 

áreas das fibras encontradas nos animais treinados e não-treinados e encontramos que 

em todos os grupos houve aumento, sendo mais acentuado nos grupo de 45 e 60 dias, 



 50

como esperado, chegando a valores acima de 30% de aumento, conforme figura 22, a 

seguir.  

 

  

Área das Fibras Musculares (T / NT)
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Figura 22– Percentual de melhora na área das fibras musculares 

  

 4.4   Propriedades Mecânicas das Tíbias  

 

 Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os lados 

direitos e esquerdos e, para confecção dos resultados, utilizamos as tíbias bilateralmente 

(n = 10). 

 Na Figura 23, observamos um gráfico das curvas de Carga (N) versus Deflexão 

(mm) obtidas com ensaio mecânico. A partir disto, podem ser observadas as variações na 

Carga Máxima atingida e também na rigidez (inclinação da reta). Encontramos uma 

evolução crescente na tangente da reta, compatível com o aumento da idade óssea dos 

animais e observamos que os animais treinados apresentaram discretos aumentos na 

Carga Máxima suportada antes da ruptura e também na inclinação na reta formada no 

início da curva. 
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Figura 23 – Curvas das propriedades mecânicas das tíbias. Médias por grupos. 

  

 4.4.1   Carga Máxima  

 

 Para este item, observamos através das curvas qual o maior valor de carga 

suportado pela tíbia. Assim, encontramos que houve diferença significativa entre os 

tempos (p = 0,04), sendo que o tempo 15 apresentou valores significativamente 

inferiores aos do tempo 60. E, além disso, houve diferença significativa entre os 

treinados e não-treinados (p = 0,03), onde os treinados apresentaram valores 

significativamente superiores aos dos não-treinados, conforme figura 24, a seguir. 
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Figura 24 – Média da Carga Máxima das tíbias dado em Newtons,  

por grupo. 
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 4.4.2   Rigidez 

Para análise da rigidez, analisamos a tangente formada pelas curvas e obtivemos 

encontramos valores 

 

 inalmente, na figura 26 estão os percentuais de melhora das propriedades 

ecâni

 

 

que há diferença significativa entre os tempos (p = 0,001), sendo que o tempo 15 

apresentou valores significativamente inferiores aos do tempo 45 e 60. Já o tempo 30 

apresentou valores significativamente inferiores aos do tempo 45.  

 Quando comparados os treinados e não-treinados entre si, 

significativamente superiores (p = 0,002) dos treinados em relação aos dos não-

treinados, conforme figura 25. 

 

 
Figura 25 – Média da Rigidez das tíbias dos animais dado em N/mx(10-3), 
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por grupo. 

F

m cas estudadas, dadas em médias por grupos. Observou-se um aumento na 

Rigidez e na Carga máxima dos animais treinados, ao longo do tempo, quando 

comparados aos animais não-treinados. 
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Figura 26 – Percentual de aumento numérico nas propriedades mecânicas da tíbia 
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5   DISCUSSÃO 
 

 Para o presente estudo contribuíram diferentes opiniões, seja na área de 

histologia, fisiologia ou mecânica.  

 Inicialmente foi estabelecido contato com duas unidades da Universidade 

Estadual Paulista. A primeira, Campus de Botucatu - SP, para nos ceder os animais para 

o estudo e, a segunda, Campus de Presidente Prudente - SP, onde foram realizados os 

experimentos em esteira rolante e eutanásia dos animais, nos Laboratórios de Fisiologia 

do Estresse e Histologia, respectivamente. Além disso, realizamos os ensaios mecânicos 

na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto - SP, no Laboratório de 

Bioengenharia, e a avaliação computadorizada de hipertrofia das fibras musculares no 

Campus de São Carlos - SP, no Laboratório de Engenharia dos Materiais. Várias foram 

as sugestões e as críticas que nos permitiram modificar a forma inicial e final de analisar 

os dados. E, foi a partir disto, que percebemos a importância de muitos outros trabalhos 

nesta área. 

 Acreditamos que, os aspectos negativos, devem-se principalmente a dificuldade 

de locomoção, a distância entre os locais mencionados e ao elevado custo do trabalho 

interdisciplinar com despesas de viagem.  

Já sobre o treinamento, escolhemos como animal o rato pela facilidade de mantê-

lo em laboratório e, principalmente, por apresentar crescimento rápido e regular tanto 

corporal, quanto dos ossos (FONTOURA FILHO, 1995). Além disso, a tíbia, o osso 

utilizado neste trabalho, apresenta pouca variação de animal para animal e tem tamanho 

e formato adequados para um ensaio de flexão em três pontos, sem a necessidade de 

confecção de corpos de prova. 

Também foi possível observar que o rato mostrou ser um eficiente meio de 

estudo para as alterações mencionadas e para manipulação no decorrer do experimento. 

Percebemos relativa facilidade nos processos cirúrgicos e anestésicos, o que acreditamos 

ser mais trabalhoso em animais de médio e grande porte. Além disso, como foi 
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necessário o transporte dos materiais para diferentes laboratórios, animais maiores 

poderiam dificultar o trabalho. 

Com relação a escolha do sexo dos animais, buscamos ratos machos pela maior 

disponibilidade no Biotério da Universidade Estadual Paulista – Campus de 

Botucatu/SP, e por querermos estabelecer uma correlação entre o ganho de força 

muscular e as propriedades mecânicas das tíbias nessa população. Além disso, buscamos 

evitar alterações hormonais provenientes das fêmeas.  

No que diz respeito a massa corporal dos animais, não notamos diferenças 

significativas entre os treinados e os não-treinados, justamente pelos mesmos 

apresentarem-se com as mesmas idades e mesma alimentação diária durante todo o 

período de treinamento. Entretanto, observamos uma alteração com o tempo, sugerindo 

um ganho de peso crescente dos ratos ao longo das 12 semanas de treinamento. E os 

mesmos resultados foram encontrados no comprimento das tíbias desses animais. 

 Com relação à intensidade do treinamento, foi possível observar que a velocidade 

imposta na esteira foi suficiente para causar alterações mecânicas nos músculos e ossos, 

quando executadas no plano. Atualmente existem outros protocolos de treinamento físico 

em esteira rolante com velocidades maiores, com inclinação da esteira e com pesos 

acoplados aos animais, o que acreditamos ser interessante para trabalhos posteriores. 

Assim, o treinamento físico em esteira rolante é um instrumento valioso na análise tanto 

das propriedades mecânicas das tíbias, quanto no trofismo dos Músculos sóleos dos ratos 

treinados, conforme Fernhall & Khort (1990). 

O Músculo sóleo foi escolhido por dois motivos: (a) pela nossa experiência em 

manipular o mesmo, em estudos anteriores e; (b) por apresentar predominância de fibras 

tipo I, mais adaptado para atividades de resistência de longa duração como, por 

exemplo, esteira rolante. 

 Sobre as alterações tróficas do Músculo sóleo e da tíbia, nossos resultados 

indicam uma evolução crescente com o passar do tempo, sendo que os animais com 

apenas 15 dias de treinamento, mais jovens e com menor massa corporal, apresentaram 

os menores valores na análise trófica muscular e das propriedades mecânicas ósseas e o 

contrário ocorreu com os animais de 45 e 60 dias, demonstrando que houve uma 

melhora em todos os aspectos analisados com o treinamento físico ministrado. 

Na análise da média das áreas das fibras musculares, em todos os grupos 

percebemos hipertrofia muscular, sendo média de 22,8%, uma diferença substancial 

para alterar a performance motora dos animais treinados neste estudo. E, além do mais, 
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verificamos uma hipertrofia aproximada nas primeiras semanas (grupos de 3 e 6 

semanas), sendo possível perceber que neste período inicial houve uma hipertrofia 

levemente maior em relação ao grupo seguinte (6 semanas) caracterizando o processo 

de adaptação muscular. Ainda é possível perceber que a partir de 9 semanas de 

treinamento, para uma mesma carga, em ratos, houve uma estabilização do processo de 

hipertrofia muscular. O melhoramento muscular chegou a atingir valores acima de 30%, 

o que indica uma mudança considerável dos animais na sua capacidade motora. O que 

coincide com os achados de Wilmore & Costill (1999) que observaram que dentro de 

três a seis meses do treinamento de resistência, pôde-se observar melhorias de 25% a de 

100% no desenvolvimento da força muscular. 

 Também pode-se observar que nas áreas das fibras musculares menores que 

1500μm2 há maiores quantidades de fibras musculares dos grupos não treinados quando 

comparadas aos grupos treinados, os quais apresentam pequena quantidade de fibras 

musculares com esta área. Nas faixas das áreas maiores que 3500μm2 predominam um 

número maior de fibras dos grupos treinados quando comparados aos grupos não 

treinados. 

 Já na análise óssea, a tíbia mostrou ser um osso de fácil utilização para realização 

da dissecação e dos ensaios mecânicos de flexão em três pontos. Além disso, por 

suportar a massa corporal do animal quase completa, mostrou resultados favoráveis ao 

desenvolvimento mecânico para o treinamento mencionado.  

Segundo Martin (1991) a intensidade dos exercícios é mais importante 

para o estímulo à formação óssea do que a duração do estímulo. Atividades de 

maior carga como a caminhada, por exemplo, tem maior efeito sobre os ossos 

em relação àquelas com menor carga tais como bicicleta e natação, o que 

justifica nossa escolha pela atividade em esteira rolante. 

No que se refere ao tempo de treinamento, houve diferença estatística somente 

entre o tempo de 3 semanas e o de 12 semanas, demonstrando uma clara tendência ao 

melhoramento ósseo. Além disso, como não houve estabilização da carga máxima no 

decorrer do treinamento, seriam interessantes estudos posteriores, por tempos 

prolongados, a fim de inferirmos sobre o número de semanas de treinamento, para a 

intensidade mencionada, que a carga máxima suportada pelas tíbias se estabilizaria. 

Outro dado interessante é que a tíbia dos animais treinados suportaram uma 

carga máxima média de 14,1% maior em relação aos não treinados. Na rigidez média da 

tíbia houve um crescimento de 21,5% maior nos animais treinados em relação aos não 
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treinados. Ou seja, os resultados indicaram que o treinamento em esteira afetou as 

características mecânicas do osso, o que coincide com os achados de Hayes & Carter 

(1971); Grundnes & Reikeras (1992) quando ensaiaram fêmures intactos de trinta ratos 

Wistar machos, exercitados em um círculo giratório durante seis semanas, verificando. 

que o momento máximo de flexão era maior nos ratos exercitados.  

Portanto, os resultados encontrados sugerem que, possivelmente, atividades de 

caminhadas por tempos prolongados aumentam a capacidade da tíbia de ratos de 

suportar sobrecargas mecânicas. 

 Sobre o tempo total de treinamento neste estudo, estipulamos em 12 semanas, 

justamente por percebermos que este é um tempo mínimo para induzir alterações tanto 

musculares quanto ósseas (LIMA et al., 2002; GONÇALVES et al., 2002). A subdivisão 

do tempo, 3 em 3 semanas, aconteceu no intuito de verificarmos a evolução do 

comportamento muscular e ósseo a cada 15 dias de treinamento. Além disso, optamos 

pela idade dos ratos de 90 dias para início do treinamento, por entendermos que o osso 

está no término do seu período de maturação e buscamos verificar o comportamento dos 

animais no início da idade adulta, período em que o animal está no ápice das suas 

condições físicas (CARTER & SPENGLER, 1978). 

 Verificamos variação significativa nos resultados a partir de 9 semanas de 

treinamento nos casos dos grupos 15T e 60T. Portanto, para estudos com hipertrofia 

muscular e propriedades mecânicas ósseas, um intervalo de tempo interessante seria de 9 

semanas, desde que considerada uma mesma carga. 

Para análise das propriedades mecânicas (rigidez e carga máxima) das tíbias, 

observamos um comportamento crescente com o tempo e entre os animais treinados e 

não treinados, sendo que nas três primeiras semanas os resultados comprovam uma 

diferenciação maior nas propriedades mecânicas, o que provavelmente aconteceu 

devido a idade dos animais (CAMPO & TOURTELLOTTE,1967). 

 Shimano (2002) encontrou aumento significativo na tensão máxima do osso com 

a idade sugerindo que existem diferenças na composição microestrutural dos ossos de 

animais de diferentes faixas etárias. No presente estudo, com o tempo foram variando as 

idades dos animais, por isso, optamos pelo grupo controle (não treinados), com a mesma 

idade, para estabelecermos a comparação. Já a opção pelo mesmo número de animais 

treinados e não-treinados (n = 5) ocorreu para facilitar análise estatística. 
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 Outra questão observada foi que através do levantamento bibliográfico realizado, 

percebemos que muitos trabalhos foram encontrados sobre hipertrofia muscular e sobre 

avaliação das propriedades mecânicas, utilizando como agente transformador a esteira 

rolante. Porém, trabalhos que estudam, num mesmo animal, a hipertrofia muscular e as 

propriedades mecânicas do osso não foram encontrados. Porém, sabemos que as maiores 

cargas sobre os ossos vêm da ação do músculo e não do peso corporal, portanto a força 

muscular afeta de forma significativa a massa e a resistência ósseas. E o foi isso o que 

nos motivou a realizar este estudo.  

 Verificamos que tanto alterações musculares quanto ósseas aconteceram, 

paralelamente, nos animais estudados, sendo que a diferença observada no músculo foi 

ligeiramente maior em relação à observada no osso, em termos percentuais. Entretanto, 

não conseguimos correlacionar diretamente as alterações musculares às ósseas, a fim de 

estabelecermos uma comparação válida entre as modificações encontradas. Gostaríamos 

de poder dizer que para uma melhora nas propriedades mecânicas do osso, teríamos que 

ganhar um valor percentual conhecido em massa muscular, para facilitar trabalhos 

clínicos ou atividades de musculação para prevenção de osteoporose, por exemplo. Mas 

isto ainda não foi possível. 

Hawkins et al. (1999), assim como Heinonen et al. (1995), também 

demonstraram a relação entre a magnitude da carga e a formação óssea, além 

da influência da ação muscular no esqueleto. Para isso, os autores analisaram 

os efeitos do treinamento tanto de contração muscular concêntrica quanto 

excêntrica na DMO (Densidade Mineral Óssea) em mulheres jovens. O 

programa de treinamento consistiu em três sessões não consecutivas por 

semana durante 18 semanas. O treinamento excêntrico foi associado a maior 

pico de produção de força e baixa atividade eletromiográfica integrada do que o 

treinamento concêntrico, sugerindo que há melhor eficiência com o exercício 

excêntrico e que a principal contribuição do músculo na formação óssea é a 

magnitude da carga. Em outras palavras, o treinamento muscular excêntrico é 

mais osteogênico do que o concêntrico, e a magnitude da carga é o principal 

mecanismo pelo qual a ação muscular influencia na massa óssea.  

 O corpo dos animais é um conjunto de funções inter-relacionadas. Se 

conseguirmos descobrir o máximo possível de relações acreditamos estar mais próximos 

das soluções clínicas. 
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 Finalmente, acreditamos que para as análises realizadas poderíamos sugerir para 

futuros trabalhos um número maior de animais por grupo, pois resolveríamos o problema 

da tendência de um determinado resultado, para realmente afirmar o que conseguimos 

atingir com o trabalho. A sugestão é para os estudos com hipertrofia muscular e 

propriedades mecânicas ósseas com esteira rolante um “n” mínimo de 10 animais por 

grupo.  

 Utilizamos somente 5 animais por 3 motivos: (1) foi o número de ratos que o 

Biotério do Campus de Botucatu - SP pôde nos fornecer no momento inicial do trabalho; 

(2) Pela dificuldade de armazenar mais de 40 animais no Biotério de Fisiologia do 

Estresse, Campus de Presidente Prudente – SP e posteriormente realizar as análises 

histomorfométricas manualmente; (3) Pelo alto custo de manutenção de muitos animais. 

 Além disso, dúvidas surgiram principalmente sobre: (a) a idade inicial dos 

animais para realização dos experimentos; (b) estudo de animais com idades diferentes, 

para um mesmo treinamento físico; (c) a alimentação dos animais, quantificando 

carboidratos, proteínas, etc., ingeridos por dia e de acordo com o treinamento físico 

proposto; (d) o isolamento dos animais em gaiolas individuais, principalmente pela 

questão da alimentação em grupo e características individuais de agressividade dos 

animais; (e) a inclinação da esteira ou a possibilidade de aumentar a sobrecarga de 

treinamento, modificando a velocidade da esteira ou colocando pesos acoplados aos 

animais; (f) estudos com machos e fêmeas e em diferentes idades, levando em 

consideração diferenças hormonais; (g) comportamento mecânico de outros ossos, como 

o fêmur e a vértebra, devido às diferenças estruturais dos mesmos; (h) a comparação por 

ensaio mecânico de tração com músculos e, flexão, compressão e torção com ossos. 

Além é claro das diferentes possibilidades de relacionar os possíveis estudos citados 

acima. 

 Com tudo isto, é fácil perceber a clara necessidade de mais estudos na área em 

questão e, talvez, um mapeamento corporal e possíveis correlações entre propriedades 

mecânicas dos ossos e hipertrofia dos músculos para um ou mais treinamentos físicos. 
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6   CONCLUSÃO 
 

 Concluímos que o Músculo sóleo modificou o seu trofismo muscular de maneira 

progressiva em relação ao tempo e ao treinamento ministrado, apresentando hipertrofia 

muscular, com pico em 9 semanas de treinamento. Já as tíbias também sofreram 

alterações significativas, ao longo do treinamento, em relação às propriedades 

mecânicas de Carga Máxima e Rigidez, porém em menor proporção em relação as 

modificações musculares.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE 1 – Procedimentos histológicos necessários para coloração das lâminas 

  

 

ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

 

Procedimentos histológicos necessários para coloração das lâminas 

 

1. Após a “pescagem” os cortes devem ser fixados em formol-cálcio de Backer, por 5 

minutos; 

2. Lavar em água corrente, por 10 min; 

3. Corar pela Hematoxilina de Harris, por 5 min; 

4. Lavar em água corrente até a viragem da Hematoxilina, por 10 min; 

5. Corar pela Eosina, por 30 seg; 

6. Lavar em água corrente, por 2 min; 

7. Desidratar em três trocas de álcool etílico nas concentrações: 95%, 100%, 100%, por 

3 min, 5 e 5 min, respectivamente; 

8. Diafanizar em três trocas de xilol, por 5 min cada; 

9. Montar em resina sintética Permount; 

 

 

 

(McMANUS & MOWRY, 1960). 
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APÊNDICE 2 – Massa inicial dos animais. Dados por animais. Desvios Padrões. 

 

Massa Corporal dos Animais 

 

Tabela A1 - Valores individuais da massa corporal, em gramas, dos animais no início do 

experimento.  

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 234 226 230 203 266 225 271 242 

Animal 02 255 211 248 255 229 250 242 221 

Animal 03 235 255 275 223 207 242 211 207 

Animal 04 233 263 213 242 242 256 221 263 

Animal 05 237 238 224 271 248 221 248 257 

Média Grupo 238,8 238,6 238,8 238,8 238,4 238,8 238,6 238 

  

Tabela A2 - Valores médios da massa inicial dos animais submetidos aos diferentes 

tratamentos. 

Grupos Na Massa Inicialb

15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

238,8 ± 9,2 

238,6 ± 21,1 

238,8 ± 24,3 

238,8 ± 26,6 

238,4 ± 22,0 

238,8 ± 15,3 

238,6 ± 23,6 

238,0 ± 23,7 
aNúmero de animais; bMédia massa inicial dos animais dado em gramas. Valores 

estatisticamente semelhantes (p < 0,05 ; teste t de student). 
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APÊNDICE 3 – Massa final dos animais. Dados por animais. 

 

A tabela A3 mostra os valores individuais da massa corporal final dos animais 

dos diferentes grupos treinados e não treinados utilizados nos experimentos. 

 

Tabela A3 - Valores individuais da massa corporal, em gramas, dos animais estudados 

no final do experimento.  

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 318 333 354 319 354 366 489 378 

Animal 02 364 283 315 355 354 419 375 365 

Animal 03 322 387 395 358 304 320 373 370 

Animal 04 312 333 322 385 382 427 337 450 

Animal 05 310 318 292 402 374 388 404 480 

Média Grupo 325,2 330,8 335,6 363,8 353,6 384 395,6 408,6 

 

 A análise de variância do peso final dos animais dos diferentes grupos 

experimentais mostrou diferenças entre as massas corporais finais destes animais, como 

pode ser observado na tabela A4. 

 

Tabela A4 - Valores médios das massas finais dos animais submetidos aos diferentes 

tratamentos. 

Grupos Na Média Final b  
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15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

325.2 ± 22.2 

330,8 ± 37.5 

335,6 ± 39.9 

363,8 ± 31.7 

353,6 ± 30.3 

384,0 ± 43.3 

395,6 ± 57.4 

408,6 ± 52.7 
 aNúmero de animais; bMédia final das massas dos animais dado em gramas.  

 

APÊNDICE 4 – Comprimento das tíbias. Dados por animais. 

 

A tabela A5 mostra os valores individuais do comprimento das tíbias dos animais 

dos diferentes grupos treinados e não treinados utilizados nos experimentos. 

 

Tabela A5 - Valores individuais do comprimento das tíbias, em gramas, dos animais 

estudados no final do experimento. Dados em milímetros.  

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 38 38 40 39 40 41,5 42 41 

Animal 02 40 36 40 40 40 40 42 40,5 

Animal 03 38 40 41 41 40 39 40 41,5 

Animal 04 38 40 39 41 40 41 39,5 41 

Animal 05 39 39 39 41 40 41 42 42 

Média Grupo 38,6 38,6 39,8 40,4 40 40,5 41,1 41,2 

  

A análise de variância do comprimento final das tíbias dos animais dos diferentes 

grupos treinados e não treinados mostrou diferença apenas no tempo de 15 dias (3 

semanas) entre elas, como pode ser observado na Tabela A6. 

 

Tabela A6 - Valores médios do comprimento final das tíbias dos animais submetidos 

aos diferentes tratamentos. 

Grupos Na Comprimento Finalb
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15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

38,6 ± 0,8 

38,6 ± 1,5 

39,8 ± 0,8 

40,4 ± 0,8 

40 ± 0,0 

40,5 ± 0,9 

41,1 ± 1,2 

41,2 ± 0,5 
aNúmero de tíbias por grupo; b Média dos comprimentos finais das tíbias dos animais 

dado em milímetros.  

APÊNDICE 5 – Massas das tíbias. Dados por animais. 

 

A tabela A7 mostra os valores individuais da massa das tíbias dos animais dos 

diferentes grupos experimentais e controles utilizados nos experimentos. 

 

Tabela A7 - Valores individuais da massa das tíbias, em gramas, dos animais estudados 

no final do experimento.  

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 0,8240 0,7984 0,9286 0,7254 0,8295 0,8925 1,0615 0,9210

Animal 02 0,9673 0,7161 0,8090 0,7841 0,8289 0,9867 0,8354 0,8888

Animal 03 0,7876 0,7708 0,9407 0,8790 0,7533 0,7718 0,7905 0,8755

Animal 04 0,8448 0,9839 0,8777 0,8498 0,8294 0,9543 0,7999 0,9679

Animal 05 0,8035 0,9013 0,7411 0,9108 0,8205 0,8930 0,8974 0,9439

Média Grupo 0,8454 0,8341 0,8594 0,8298 0,8123 0,9005 0,8769 0,9194

 

Tabela A8 - Valores médios da massa final das tíbias dos animais submetidos aos 

diferentes tratamentos. 

Grupos Na Massa  Média Finalb
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15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0,8454 ± 0,07 

0,8341 ± 0,11 

0,8594 ± 0,08 

0,8298 ± 0,07 

0,8123 ± 0,03 

0,9005 ± 0,08 

0,8769 ± 0,11 

0,9194 ± 0,03 
aNúmero de tíbias por grupo; bMassa média finas das tíbias dos animais dado em gramas 

e respectivos erros padrões. 

 
 

 

APÊNDICE 6 – Fibras Musculares. Dados por animais. 

 

 A Tabela A9 mostra os valores do número de fibras médias, obtidos com a 

análise de imagem computadorizada das fibras musculares dos animais dos diferentes 

grupos treinados e não-treinados utilizados nos experimentos.  

 

Tabela A9 – Número de células musculares analisadas por animal, seguido de média do 

número de fibras por grupo experimental. 

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 199 99 151 114 133 130 107 138 

Animal 02 101 92 118 144 103 117 105 127 

Animal 03 160 142 102 77 199 121 161 105 

Animal 04 94 73 190 143 129 94 135 92 

Animal 05 134 108 137 157 111 103 127 97 

Média Grupo 137,6 102,8 139,6 127 135 113 127 112 

  

Tabela A10 - Valores da Área Média das células musculares dos animais. Valores em 

(µm2). 
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 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 1888 1956 2090 3137 2132 2885 3040 2556 

Animal 02 2545 2827 2775 2244 2803 3111 2329 2744 

Animal 03 2096 2661 2662 2698 2207 3123 2181 2799 

Animal 04 2812 3258 2064 2591 2718 3744 2084 3683 

Animal 05 2324 2669 2317 2800 2708 3656 2451 4118 

Média Grupo 2333 2674 2381 2694 2513 3306 2417 3180 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A11 - Valores médios da área das células musculares dos animais e desvios 

padrões. 

Grupos Na Área Médiab

15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

137,6 

102,8 

139,6 

127 

135 

113 

127 

111,8 

2333 ± 363 

2674 ± 469 

2381 ± 325 

2694 ± 324 

2513 ± 317 

3306 ± 374 

2417 ± 375 

3180 ± 681 
aNúmero de células musculares analisadas por grupo; bMédia área das fibras 

musculares dos animais dado em (µm2) e desvios padrões, respectivos. 
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APÊNDICE 7 – Carga máxima das tíbias. Dados por animais. 

 

 A Tabela A12 mostra os valores da carga máxima, obtidos com os gráficos  das 

propriedades mecânicas das tíbias dos animais dos diferentes grupos treinados e não-

treinados utilizados nos experimentos. Em cada animal foram analisados duas tíbias 

(direita e esquerda), totalizando dez tíbias por grupo. 

 

Tabela A12 - Valores da Carga Máxima (em Newtons) obtidos com a análise das 

propriedades mecânicas das tíbias dos animais dos diferentes grupos treinados e não-

treinados utilizados nos experimentos. 

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 39,1 40,7 53,6 32,7 54,6 52,0 65,5 64,7 

Animal 02 48,5 31,8 47,9 41,0 46,9 54,1 42,9 41,6 

Animal 03 35,7 55,9 42,8 46,2 39,8 33,6 38,1 49,3 

Animal 04 39,3 49,6 37,4 51,9 45,4 64,9 37,9 61,3 

Animal 05 28,8 44,5 40,4 49,5 49,2 40,2 57,5 61,4 

Média Grupo 38,16 44,76 44,02 46,35 46,3 51,68 47,314 57,97 
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Tabela A13 - Valores médios da Carga Máxima das tíbias dos animais. 

Grupos Na Carga Máximab

15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

38,16 ± 4,9 

44,76 ± 6,8 

44,02 ± 4,6 

46,35 ± 3,8 

46,30 ± 3,4 

51,68 ± 9,3 

47,31 ± 10,8 

57,97 ± 5,9 
aNúmero de tíbias por grupo; bCarga Máxima média das tíbias dos animais, dado em 

Newtons. 

APÊNDICE 8 – Rigidez das tíbias. Dados por animais. 

 

 A Tabela A14 mostra os valores da rigidez média, obtidos com as análises das 

propriedades mecânicas das tíbias dos diferentes grupos, treinados e não-treinados, 

utilizados nos experimentos. Em cada animal foram analisados duas tíbias (direita e 

esquerda), totalizando dez tíbias por grupo. 

 

Tabela A14 - Valores da Rigidez (em Newtons por Milímetros) obtidos com a análise 

das propriedades mecânicas das tíbias dos animais. 

 15NT 15T 30NT 30T 45NT 45T 60NT 60T 

Animal 01 37085 44402 51021 36293 53815 68016 63358 58706

Animal 02 42488 35967 38900 43236 53189 70370 42961 48500

Animal 03 30512 46797 44013 52680 42174 45645 37588 55909

Animal 04 34550 39897 40952 54862 58683 74075 34511 71527

Animal 05 30231 49287 38214 50569 66321 65148 57750 79957

Média Grupo 34973 43270 42620 47528 54836 64651 47234 62920
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Tabela A15 - Valores médios da Rigidez Média em N/mx(10-3) das tíbias dos animais 

submetidos aos diferentes tratamentos. 

Grupos Na Rigidez Médiab

15NT 

15T 

30NT 

30T 

45NT 

45T 

60NT 

60T 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

34.973 ± 3.850 

43.270 ± 4.270 

42.620 ± 3.917 

47.528 ± 6.210 

54.836 ± 6.132 

64.651 ± 7.602 

47.234 ± 10656 

62.920 ± 10257 
aNúmero de tíbias por grupo; bRigidez Média das tíbias dos animais dado em N/mx(10-3). 
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	Não Treinados
	15NT
	30NT
	45NT
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	PERÍODO DIÁRIO DAS SESSÕES
	Grupo 15T
	Grupo 30T
	 
	 3.6   Preparo dos Cortes Histológicos 
	 
	 Para o preparo das lâminas histológicas, as cápsulas plásticas contendo os blocos de tecido muscular foram retiradas do botijão de nitrogênio (-196°C) e transferidas para a câmara do micrótomo criostato (-20°C), sendo mantidas neste ambiente, para estabelecer-se o equilíbrio térmico, durante 20 a 30 minutos. 
	 Os blocos de tecido muscular foram então fixados em suportes metálicos do criostato através de pequenas quantidades de adesivo (OCT – Tissue Tek Compound) (DAL PAI, 1994).  
	 Foram, dessa forma, fixados e orientados de modo que os cortes fossem feitos transversalmente à direção das fibras musculares (Figura 12). 
	  
	Figura 12 – Micrótomo criostato - HM 505 E Microm 
	 com blocos de tecido muscular fixados. 
	 Após a fixação dos blocos de tecido muscular a microtomia foi realizada mediante temperatura de –20°C, com espessura de 8µm, seguindo-se as técnicas e cuidados adequados, ou seja, ajuste correto da placa anti-enrolamento, navalha afiada e correta angulação da navalha. Em seguida os cortes foram “pescados”, ou seja, foram recolhidos da superfície da navalha mediante a aposição da lâmina histológica procedente do meio externo do criostato (+20°C), ficando aderidos à superfície da lâmina e prontos para coloração. 
	 
	 3.7   Método de Confecção das Lâminas Histológicas 
	 
	 Foram confeccionadas um total de 80 lâminas (10 lâminas por grupo) as quais foram coradas pelo método Hematoxilina e Eosina (HE) (McMANUS & MOWRY, 1960). 
	 3.8   Análises Histomorfométricas 
	3.8.1   Sobre as Imagens Obtidas 
	APÊNDICE 
	 
	APÊNDICE 1 – Procedimentos histológicos necessários para coloração das lâminas 
	Procedimentos histológicos necessários para coloração das lâminas 
	1. Após a “pescagem” os cortes devem ser fixados em formol-cálcio de Backer, por 5 minutos; 
	2. Lavar em água corrente, por 10 min; 
	3. Corar pela Hematoxilina de Harris, por 5 min; 
	4. Lavar em água corrente até a viragem da Hematoxilina, por 10 min; 
	5. Corar pela Eosina, por 30 seg; 
	6. Lavar em água corrente, por 2 min; 
	7. Desidratar em três trocas de álcool etílico nas concentrações: 95%, 100%, 100%, por 3 min, 5 e 5 min, respectivamente; 
	8. Diafanizar em três trocas de xilol, por 5 min cada; 
	9. Montar em resina sintética Permount; 
	(McMANUS & MOWRY, 1960). 
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