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RESUMO 

 

 

Silva AV. Avaliação da qualidade óssea da tíbia de ratas submetidas à 

hipoatividade através da suspensão pela cauda e tratadas com exercícios de 

natação [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, 2014.  

 

O osso requer que alguns de seus elementos detectem estímulos mecânicos e os 

transformem em sinais celulares adequados para que o tecido ósseo possa manter a 

eutrofia e adaptar-se às solicitações mecânicas a que é submetido. Assim, a 

estrutura óssea pode torna-se mais resistente quando a demanda mecânica 

aumenta e, da mesma forma, menos resistente em condições de hipoatividade como 

imobilizações, sequelas motoras, repouso prolongado ou em ambientes de 

microgravidade como as experimentadas por astronautas. Dessa interação podem 

resultar ossos com massa diminuída, o que caracteriza situações de osteopenia ou 

osteoporose. Uma das indicações do exercício de natação é estimular e manter o 

trofismo do tecido ósseo. No entanto, a relação entre natação e qualidade óssea em 

pessoas com osteopenia, não foi suficientemente estudada de forma a embasar 

recomendações clínicas. Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar a eficácia da 

natação na recuperação da qualidade óssea avaliada em tíbias de ratas com 

osteopenia induzida por suspensão dos membros posteriores. Foram utilizadas 50 

ratas da raça Wistar divididas em cinco grupos experimentais (n=10/grupo); dois 

controles e três experimentais. Houve um grupo suspenso pela cauda durante 21 

dias consecutivos (S) e seu controle que permaneceu em gaiolas comuns pelo 

mesmo período (CI). No grupo suspenso e treinado os animais permaneceram em 

suspensão durante 21 dias, e depois foram submetidos a 20 sessões de natação 

(ST). No grupo suspenso não treinado os animais foram suspensos por 21 dias e 

soltos em gaiolas comuns por 30 dias (SNT). No grupo controle II as ratas foram 

observadas em gaiolas comuns por 51 dias, sem intervenção (CII). A avaliação da 

qualidade óssea foi feita pela densitometria (DXA) e ensaio mecânico realizados na 

tíbia direita e histomorfometria da região metafisária proximal da tíbia esquerda. Para 

análise estatística todos os valores foram considerados diferentes significativamente 

em p<0,05. Os ensaios mecânicos mostraram que, para o grupo S os valores de 

força máxima (-14,03%, p=0,0003), rigidez (-21,68%, p=0,0055), DMO (-17,62%, 

p=0,019) e percentual de osso trabecular (-57,2%, p=0,0001), diminuíram 

significativamente em comparação com o grupo CI. A comparação das propriedades 

mecânicas simultâneas entre os grupos avaliados após 51 dias (STxCIIxSNT) 

mostrou diferença estatística significante entre os grupos para força máxima de 

(p=0,0014), rigidez (p=0,0010), DMO (p= 0,0095) e percentual de osso trabecular 

(p<0,0001).  O grupo ST apresentou aumento significativo na força máxima 

(+10,23%, p<0,05), rigidez (+21,91%, p<0,001), DMO (+9,46%, p<0,05) e percentual 

de osso trabecular (+48,82%, p<0,001) em comparação com o grupo SNT. Na 



 

 

 

comparação dos grupos SNT e CII também houve diminuição significativa (-14,4%, 

p<0,05) para força máxima, rigidez (-25,21%, p<0,005), DMO (-13,34%, p<0,05) e 

percentual de osso trabecular (-52,06%, p<0,001). Finalmente, a comparação entre 

os grupos ST e CII não apresentou diferença estatística significante (p>0,05) para os 

valores de força máxima, rigidez, DMO e percentual de osso trabecular. Em relação 

à análise histológica qualitativa o grupo S apresentou ossos com características 

histológicas condizentes com osteopenia, com trabéculas ósseas bem mais 

delgadas em quantidade muito menor tanto na epífise quanto na metáfise, quando 

comparado ao grupo CI. O grupo suspenso apresentou ainda, diminuição na 

espessura do tecido ósseo compacto e redução significativa na quantidade de tecido 

esponjoso em sua porção mais interna. A espessura do tecido ósseo compacto se 

mostrou similar nos diferentes grupos (ST, SNT e CII). Todavia, a espessura e a 

quantidade de trabéculas do osso esponjoso diferiram expressivamente nos 

diferentes grupos.  O grupo ST apresentou uma aparente maior quantidade de 

trabéculas ósseas, bastante delgadas, ao passo que o grupo CII apresentou, 

comparativamente, uma menor quantidade de trabéculas bem mais espessas. 

Comparado a estes últimos, o grupo SNT apresentou uma menor quantidade de 

trabéculas com delgada espessura. Com a suspensão por três semanas os 

parâmetros mostraram que houve deterioração da qualidade óssea expressa pela 

diminuição da densidade mineral óssea, enfraquecimento mecânico do osso e perda 

de massa óssea trabecular.  A quantidade de osso trabecular na região metafisária 

foi o parâmetro mais afetado pela hipoatividade, mas também o elemento que 

apresentou a resposta mais rápida para a atividade motora. A conclusão foi que a 

natação reverteu mais rapidamente a deterioração osteopênica causada pela 

hipoatividade, com recuperação completa da qualidade óssea. 

 

Palavras-Chave: Tecido ósseo. Suspensão pela cauda. Osteopenia. Natação. 

Propriedades mecânicas. Histomorfometria. Densidade Óssea.  
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ABSTRACT 

 

 

Silva AV. Assessment of the tibia bone quality in rats subjected to hypoactivity 

by tail suspension and treated with swimming exercises [thesis]. Ribeirão Preto: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2014.  

 

The bone is able to detect mechanical stimuli and to transform them into cell 

response so that the bone tissue can maintain its health and to adapt to different 

mechanical demands (mechanotransduction). Thus, the bone structure become more 

resistant when the mechanical solicitations are increased and, conversely, less 

resistant when in hypoactivity conditions as occurring during immobilizations, in 

locomotor sequela, prolonged bed rest or in a microgravity environment as 

experienced by astronauts. In general, hypoactivity leads the bone to develop a 

decreased and deteriorated mass, thus characterizing conditions of osteopenia or 

osteoporosis. Thus, physical activity such as swimming is indicated as one of the 

factors that contribute to the bone health. However, the relation between swimming 

and bone quality in individuals with osteopenia has not been sufficiently studied to 

fully support clinical recommendations. So, the aim of this study was to investigate 

the effectiveness of swimming in recovering bone quality evaluated in osteopenic 

tibias of rats that spent three weeks in hindlimb suspension. Fifty Wistar rats were 

used and divided into five groups (n = 10/group); two control and three experimental 

groups. There was a group suspended by the tail for 21 consecutive days (S) and its 

control kept in regular cages for the same period (CI). In the suspended and trained 

group, animals were suspended for 21 consecutive days and then underwent a 20 

swimming sessions (ST). In the suspended, not trained group, animals were 

suspended for 21 days and released in regular cages for 30 days (SNT). In the 

control group II rats were kept in regular cages for 51 days without intervention (CII). 

The bone quality was assessed by densitometry (BMD), bending mechanical testing 

and histomorphometry. Statistical significance was set at p<0.05. Mechanical tests 

showed that for the suspended group there was a decrease of the maximum force (-

14.03%, p = 0.0003), stiffness (-21.68%, p = 0.0055), BMD (-17.62 %, p = 0.019) and 

the percentage of trabecular bone (-57.2%, p = 0.0001) in comparison with the 

control group. Comparison among the groups after 51 days (STxCIIxSNT) showed 

statistically significant differences between groups for maximum force (p = 0.0014), 

stiffness (p = 0.0010), BMD (p = 0. 0095) and the percentage of trabecular bone 

(p<0.0001). The suspended and trained group showed a significant increase in 

maximum force (+10.23%, p <0.05), stiffness (+21.91%, p<0.001), BMD (+9.46%, 

p<0.05) and the percentage of trabecular bone (+48.82%, p <0.001) compared to the 

suspended and not trained group. When the suspended but not trained group was 

compared to control CII, there was also a significant decrease (- 14.4%, p<0.05) for 

maximum force, stiffness (-25.21%, p<0.005), BMD (-13.34%, p<0.05) and the 

percentage of trabecular bone (-52.06%, p<0.001). Finally, the comparison between 



 

 

 

group suspended and trained ad its control and CII showed no statistically significant 

difference (p>0.05) for all the parameters. Considering the qualitative histological 

analysis, suspended group presented bones with histological characteristics 

consistent with osteopenia, with thinner trabecular bone and in much less quantity 

both in the epiphysis and in the metaphysis. The suspended and trained group had a 

higher quantity of trabecular bone, with thinner trabeculae, while the CII group 

showed a comparatively smaller amount of much thicker trabeculae. Compared to 

the latter, the suspended and not trained group had an apparent smaller amount of 

trabeculae with a thinner thickness. In conclusion, the three week suspension caused 

a marked deterioration of the tibia bone tissue that was completely reverted by 

swimming and partially reverted with spontaneous cage activities taking in 

consideration all the parameters analyzed.  

 

Keywords: Bone tissue. Tail suspension. Osteopenia. Swimming. Mechanical 

properties. Histomorphometry. Bone Density. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Tecido ósseo 

 

 

O osso é tecido conjuntivo especializado que, funcionalmente interage com 

outros órgãos e tecidos, como por exemplo, tecido adiposo, pâncreas, cérebro (1). 

Junto ao tecido cartilaginoso, forma o esqueleto que apresenta várias funções, 

principalmente aquelas de natureza mecânica como: a) sustentação e apoio da 

musculatura; b) manutenção da postura e transmissão de forças; c) movimentação 

com estabilidade; d) proteção de órgãos vitais e albergamento da medula óssea. 

Além disso, o esqueleto atua como reservatório de íons importantes para a 

homeostase metabólica (2-4). Recentemente, estudos comprovam a capacidade 

óssea de funcionar como um órgão endócrino capaz de produzir hormônios (FGF23- 

fator de crescimento de fibroblasto 23 e osteocalcina-OCN) e interferir no 

metabolismo geral (5).  

O tecido ósseo pode ser diferenciado sob o aspecto morfológico com 

diferenças em relação à disposição dos seus elementos constituintes básicos 

(lamelas). Quando estas lamelas se justapõem firmemente, com orientação comum, 

resulta a formação de um tecido ósseo denso, denominado lamelar ou compacto. 

Em contrapartida, quando as lamelas assumem diferentes orientações, formam-se 

grandes espaços entre as traves ósseas e o resultado é um tecido ósseo menos 

denso, mais poroso, denominado osso trabecular ou esponjoso (6).  

Microscopicamente, o osso compacto é formado por cilindros que são 

camadas concêntricas em torno de um canal, chamado de Havers que contém vasos 

sanguíneos, linfáticos e nervos. Nessas camadas estão localizados os osteócitos 

que se comunicam por meio de canalículos que carreiam substâncias nutritivas 

provenientes de arteríolas e conduzem restos do metabolismo celular para as 

vênulas. É importante ressaltar que os osteócitos dependem do canal de Havers 

para sua sobrevivência e todo esse conjunto (canal central, lamelas concêntricas e 

osteócitos) é considerado como a unidade fundamental do osso lamelar. Os canais 

de Havers chegam até um sistema canalicular maior conhecido como de Volkmann 
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(3). Esse sistema está presente no osso compacto, que predomina na diáfise, e 

contribui para a resistência do osso como um todo. Entretanto, em direção às 

extremidades, o osso cortical vai desaparecendo, sendo substituído pelo osso 

esponjoso. Este tipo de osso também predomina em alguns ossos como os da bacia 

pélvica, corpos vertebrais e nos ossos dos pés e mãos (4).  

Os ossos armazenam 99% do cálcio do corpo humano. A matriz óssea é 

composta por 25% de água, 25% de proteínas fibrilares e 50% de sais minerais 

cristalizados. Os componentes inorgânicos dos ossos são responsáveis pela rigidez 

enquanto os orgânicos respondem pela elasticidade. O principal componente 

inorgânico é o fosfato que interage com o hidróxido de cálcio transformando-se em 

hidroxiapatita. Conforme ocorre a formação dos cristais de hidroxiapatita, outros 

materiais inorgânicos como o carbonato de cálcio, sódio, magnésio e fluoreto vão se 

incorporando a ela. O componente orgânico inclui fibras principalmente de colágeno 

tipo I, além de células (osteoblastos, osteócitos e osteoclastos) e substância base 

(proteoglicanos e glicoproteínas). A parcela orgânica da matriz óssea é sintetizada 

principalmente pelos osteoblastos (4). 

 

 

1.2 Remodelação e reabsorção óssea 

 

 

A remodelação óssea é fundamental para renovação do esqueleto e 

preservação de sua qualidade. A reabsorção é seguida da formação óssea em ciclos 

repetitivos ao longo da vida  comandados pelas células do tecido ósseo, que incluem 

os osteoblastos (células de intensa atividade metabólica e formadoras de osso), 

osteoclastos (responsáveis pela reabsorção óssea) e osteócitos (células maduras 

mantenedoras do trofismo ósseo e que correspondem de 90 a 95% de todas as 

células ósseas) (7;8). 

Em situações fisiológicas, a reabsorção e a formação ocorrem 

constantemente, sendo que, o predomínio de um sobre o outro pode resultar em 

ganho ou perda de massa óssea (7;9).  

O metabolismo ósseo sofre influências mecânicas representadas pelas 

solicitações gravitacionais e as funcionais, que resultam em esforços de 
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compressão, tração, flexão, torção, cisalhamento, geralmente combinados. Sendo 

assim, o tecido ósseo se adapta aos estímulos mecânicos, modificando e adaptando 

a composição e arquitetura do esqueleto (10). Para cumprir estas funções o tecido 

ósseo possui um sistema mecanossensorial (10;11). A clássica lei de Wolff 

resumidamente afirma que “a forma e a estrutura de um osso são reflexos das 

solicitações mecânicas a que está submetido” (11), estabelece uma relação entre a 

morfologia óssea e os estresses, ou seja, identifica a capacidade do osso em se 

adaptar às solicitações mecânicas, em termos de macro e microestrutura. Em última 

análise, os osteoclastos e os osteoblastos tornam-se os agentes efetores da lei de 

Wolff, por ação de um estímulo mecânico direto ou indireto.  

A mecanotransdução pode ser interpretada como uma reação biológica a 

partir de um estímulo mecânico que regulará a formação de um tecido ou órgão (12). 

No esqueleto, este fenômeno ocorre constantemente nas células ósseas e pode 

inibir a reabsorção óssea, aumentar a proliferação celular, entre outros efeitos 

(13;14). 

 

 

1.3 Metabolismo ósseo e perda de massa óssea 

 

 

No ser humano há predomínio da osteogênese até o final da segunda 

década de vida, em que se estabelece o pico de massa óssea, mas que sofre 

influência de fatores genéticos, doenças, dieta e estilo de vida. Em termos de idade 

o decréscimo natural da massa óssea tem início em torno dos quarenta anos, 

quando surge um balanço negativo entre formação e reabsorção óssea (15).  

Com o desuso, o esqueleto reconhece que certa quantidade de tecido ósseo 

não é mais necessária para manter a integridade estrutural e há diminuição da 

massa óssea, com deterioração da microarquitetura estrutural (15;16). Por outro 

lado, o aumento da solicitação mecânica pode desencadear aumento da massa 

óssea e resultar ossos mais fortes (17). Esta correlação pode ser facilmente 

verificada sob condições clínicas e experimentais associadas com a função motora 

diminuída, quando as forças funcionais são grandemente reduzidas, tais como nas 

sequelas neurológicas (18), repouso prolongado (19;20), paralisia experimental 
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temporária causada por injeção de toxina botulínica (21) ou mesmo imobilização 

gessada (22). Além disso, o osso pode ser profundamente afetado por alterações 

hormonais, mas este aspecto não será abordado neste texto. Pode-se afirmar, 

portanto, que o osso é capaz de ajustar sua resistência ao grau de solicitação 

mecânica a que está sujeito. Quantidades de fibras colágenas e sais orgânicos 

podem ser modificadas se o osso não está sujeito às solicitações mecânicas 

(4;17;23). Sendo assim, ocorre aumento da excreção urinária de cálcio durante um 

confinamento prolongado no leito, não somente devido à inatividade, mas também à 

ausência de compressão longitudinal sobre os ossos (11;23).  

A própria força da gravidade é fundamental para manutenção da saúde do 

esqueleto, sendo que um dos principais problemas enfrentados por astronautas que 

permanecem longos períodos no espaço é a intensa perda de massa óssea que 

apresentam, em decorrência da ausência da força da gravidade (6). Essa perda 

pode não ser recuperada completamente mesmo após seis meses de retorno à 

Terra (24).  

É definido como osteopênico o esqueleto com menos tecido ósseo 

comparado com o normal e, nesta condição, atividades habituais não causam 

fraturas espontâneas ou dores ósseas, só ocorrendo após queda ou impactos 

maiores. Esta condição pode estar associada a várias condições corriqueiras como 

senilidade, diminuição da atividade física e carência de estrógeno nas mulheres, que 

perdem em média 8% da massa óssea por década após a menopausa, enquanto 

que os homens perdem 3% após a andropausa.   

A osteoporose fica caracterizada quando a perda óssea atingiu tal grau que 

leva ao enfraquecimento substancial dos ossos, causando dores e fraturas 

espontâneas ou após pequenos traumas (15;23;25;26). Em termos objetivos, a 

Organização Mundial da Saúde reconhece a densitometria óssea como o exame 

padrão para avaliar a densidade mineral óssea. Os valores são obtidos do terço 

proximal do fêmur e nas vértebras lombares e coletados de uma população adulta 

jovem hígida. Desta população de referência foi estabelecido o T-score, em desvios-

padrão (27). Para valores de densidade mineral óssea que ficam entre 1 e 2,5 

desvios-padrão abaixo da média o diagnóstico é de osteopenia. Se houver fraturas 

relacionadas com a fragilidade óssea, o diagnóstico é de osteoporose estabelecida 
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(23;25). Medidas precoces na determinação da densidade mineral óssea são 

importantes para prevenção de fraturas e manutenção da qualidade de vida (28).  

Para animais experimentais não há valores populacionais padronizados que 

caracterizam um estado osteopênico ou osteoporótico e os estudos sempre devem 

ser comparados com um grupo controle normal e sem intervenção. Além disso, 

como o diagnóstico de osteoporose implica na ocorrência de fraturas, fica difícil 

estabelecer este diagnóstico em animais de laboratório. Por isso é mais prudente 

usar o termo osteopenia, quando ocorre o enfraquecimento ósseo.  

Conhecer a definição de osteoporose é importante, porém a etiologia 

sempre deverá receber grande destaque, pois ela é essencial ao tratamento (25).  

Segundo Frost (25) o termo “osteoporose” refere-se a alterações da 

microarquitetura óssea e pode ser pode ser interpretada como um estado final de 

osteopenia. Há diferentes classificações para osteoporose, com variação de certos 

conceitos entre elas: 

- Osteoporose verdadeira: é chamada osteoporose sintomática e irreversível, 

onde qualquer tipo de exercício pode causar dor e/ou fraturas espontâneas. É 

decorrente de uma desordem no mecanoacoplamento (conversão de forças 

mecânicas aplicadas no osso em sinal mecânico percebido pelos osteócitos) (29). 

- Osteoporose fisiológica: também chamada senil. O indivíduo não sente dor 

e não há fraturas em decorrência de atividades cotidianas. É causada por diminuição 

da força muscular e da atividade física. Afeta três grupos de pessoas: as saudáveis 

sedentárias, mulheres após a menopausa e pessoas com doenças crônicas 

debilitantes (sequelas neurológicas, alcoolismo, doenças cardíacas, etc).  

- Situação combinada: é a associação de variáveis das situações citadas na 

osteoporose verdadeira e na fisiológica. 

- Osteopenia transitória: também chamada de osteoporose por desuso. É 

reversível e pode afetar mais de um segmento, geralmente após períodos de 

imobilização (30). Pode, também, ter causa idiopática. 

A doença pode também ser classificada como primária tipo 1, que é aquela 

que ocorre na mulher após a menopausa. A primária tipo 2, também conhecida 

como senil ocorre tanto no homem, quanto na mulher, após os 75 anos de idade. 

Finalmente, há a osteoporose secundária quando resulta do uso prolongado de 

medicamentos (corticoides), ou de condições como distúrbios hormonais 
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(hiperparatireoidismo) e outras alterações metabólicas decorrentes de várias 

etiologias. 

Em termos celulares, a osteoporose ocorre quando a atividade dos 

osteoclastos supera aquela dos osteoblastos. Os osteoclastos criam cavidades 

excessivamente profundas que não são preenchidas suficientemente, ou quando os 

osteoblastos não conseguem preencher uma cavidade de reabsorção normal. 

Portanto, a reabsorção excede a formação (15;31). 

 

 

1.4 Modelos experimentais de suspensão animal utilizados para simulação de 

hipoatividade 

 

 

Os principais mecanismos biológicos responsáveis pelo ganho e perda de 

massa óssea durante o crescimento normal e na vida adulta, bem como na 

osteoporose são os mesmos em ratos e humanos. Portanto, a utilização de modelos 

animais experimentais é importante para estudar a eficácia de métodos prevenção e 

tratamento (32-34).  

Os estudos em que os animais são mantidos em suspensão ou hipocinesia 

foram inicialmente desenvolvidos para simular as condições que acontecem em voos 

espaciais. Embora o método utilize diferentes condições de hipoatividade (os 

animais podem realizar contrações dinâmicas, porém com carga mínima), as 

alterações podem ser observadas nos músculos e nos ossos de acordo com o 

tempo de exposição a essas situações (35;36). 

Com a finalidade de investigar a osteopenia que ocorre em astronautas em 

longos períodos no espaço, vários modelos de laboratório foram empregados para 

simular o que ocorre em um ambiente de microgravidade, vez que as pesquisas 

realizadas em voos espaciais reais são caras e de difícil realização. A ideia de 

utilizar a suspensão pelos membros posteriores de ratos como modelo de simulação 

de microgravidade surgiu na década de 70 pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) – Ames Research Center (33). Os mecanismos responsáveis 

pela perda óssea no envelhecimento e voo espacial são, provavelmente, diferentes, 
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mas as similaridades nas duas circunstâncias podem ser benéficas nos estudos de 

ambos os casos (32;37).  

Alguns modelos foram desenvolvidos, porém exigiam procedimentos 

cirúrgicos para imobilização do animal e não reproduziram as alterações observadas 

em voos espaciais. Além disso, dificultava a recuperação pós imobilização (37). Em 

meados de 1975 o projeto de um modelo de simulação de microgravidade começou 

a ser testado com o objetivo de simular condições de voo espacial. Era simples, no 

entanto forneceu informações valiosas para desenvolvimento do primeiro modelo de 

suspensão desenvolvido por uma pesquisadora da NASA, Morey em 1979 (38). O 

modelo de suspensão foi desenvolvido com o objetivo de simular condições de voo 

espacial. Inicialmente, o animal foi preso a uma malha ortopédica de maneira que as 

patas dianteiras permanecessem em contato com o solo e os membros posteriores 

ficassem livres para movimentação, porém sem contato com o solo. Em seguida, o 

animal foi preso a um fio metálico e conectado a um sistema de suspensão que 

permitisse movimentação pela gaiola em busca de alimento e água. Com este 

modelo, foi possível manter maior mobilidade e a possibilidade de mantê-lo no 

sistema até 20 dias consecutivos. Por meio de análises histológicas, a autora 

verificou a diminuição da neoformação óssea, atrofia muscular, alterações cardíacas 

e renais, semelhantes àquelas observadas em astronautas. Essa autora encontrou 

dificuldades na execução do modelo de suspensão, como interferências na 

circulação venosa e ulcerações provocadas pelo sistema de suspensão. 

Mussachia et al (34), descreveram um método de suspensão, a partir do 

modelo criado por Morey (38). O modelo desenvolvido foi de elevação do animal 

pelo corpo. Nesse sistema o animal foi suspenso por um envoltório confeccionado 

em brim, sendo que a cabeça e a cauda eram colocadas em aberturas feitas no 

tecido. Pôde ser constatada atrofia muscular significativa nos animais suspensos.  

O modelo de suspensão de membros posteriores foi utilizado em vários 

laboratórios. A técnica desenvolvida inicialmente foi mantida (38), com pequenas 

modificações no posicionamento e ângulo de movimentação dos animais. Essas 

modificações viabilizaram diferentes análises como, por exemplo, fluxo sanguíneo e 

alterações musculares. Um objetivo comum em todas as pesquisas foi a 

manutenção da saúde do animal, com objetivo de viabilizar sua recuperação pós 

suspensão (39;40).  
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O modelo de suspensão pela cauda do animal originou-se com os russos, 

que utilizaram gesso para a tração da cauda. No início de 1980, os cirurgiões 

ortopédicos da Universidade do Sul da Califórnia sugeriram que a suspensão 

poderia ser realizada através de enfaixamento da cauda, utilizando fita de tração 

ortopédica. Essa nova técnica resultou em menor estresse nos animais. Portanto, foi 

considerado como método adequado, com boa tolerância dos ratos e boa 

recuperação após períodos de suspensão (41;42).  

Em 1987, Wronski e Morey-Holton (42) compararam a suspensão pelo 

quadril e a suspensão pela cauda, em ratos. Observaram que o modelo de 

suspensão pela cauda foi o que mais se aproximou dos efeitos provocados pela 

microgravidade.  

Em estudo posterior, Morey-Holton et al. (41) compararam animais que 

permaneceram em microgravidade simulada (suspensão pela cauda) e animais que 

estiveram em voos espaciais. Foi observado que nas duas situações os animais 

apresentavam alterações fisiológicas semelhantes. Portanto, o modelo de 

suspensão de rato pela cauda foi validado sendo, atualmente, considerado 

representativo para avaliar os mecanismos fisiológicos da hipoatividade no sistema 

musculoesquelético, e também de outros sistemas, que ocorrem em situações de 

microgravidade (24;43;44).  

A partir desses estudos foram descritos outros modelos e métodos de 

suspensão pela cauda, com adaptações na tentativa de preservar os animais de 

lesões físicas e emocionais (35;45-48). Jaspers et al. (47) fixaram um clipe metálico 

na pele da cauda dos animais que, com auxílio de uma fita ortopédica, foi presa a 

um sistema de fixação. Winiarskis et al. (49) e Kasper et al. (33) desenvolveram 

modelos em que roldanas foram utilizadas como sistema de fixação dos animais. A 

movimentação permitida era em ângulo de 360.   

A importância do ângulo de inclinação do tronco do animal foi abordada por 

Hargens et al. (50). Eles concluíram que este ângulo determina a quantidade de 

peso aplicado nos membros anteriores, bem como a tensão na cauda do animal. O 

animal aplica carga de cerca de 50% de seu peso corporal nos membros anteriores 

quando o ângulo entre o tronco e o piso da gaiola for em torno de 30º, o que é 

suficiente para a locomoção e não traz muito incômodos no posicionamento.  
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O procedimento operacional padrão para modelos de suspensão pela cauda 

com aplicações em ratos adultos jovens foi atualizado e aprovado pela (NASA), em 

2001. De acordo com Morey-Holton et al. (37), nesse procedimento os animais são 

contidos sem necessidade de anestesia e a limitação dos movimentos deve ser 

realizada sem prejudicar a saúde geral do animal.  

Diferentes métodos de suspensão foram usados no Laboratório de 

Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, a partir dos modelos experimentais descritos por Kasper et al. (33). Nos 

primeiros modelos utilizados (51;52) os animais foram anestesiados, presos a um 

sistema de suspensão e a extremidade distal da cauda amputada, com objetivo de 

evitar necrose local. Depois, foi tentado usar o modelo de Ferreira et.al. (53). Em que 

a tração era aplicada na pele da cauda do animal. Apesar destes autores relatarem 

bons resultados, eles não foram reproduzidos no referido laboratório. Neste sentido 

Falcai e Volpon (54) substituíram a tração cutânea pela esquelética, por meio de um 

fio de aço atravessando a vértebra caudal. Estes autores concluíram que esse 

método foi eficaz para manter os animais suspensos por um período de seis 

semanas, porém não apresentava vantagens em relação ao modelo clássico de 

tração cutânea para períodos mais curtos de tempo. 

Atualmente, os métodos de suspensão considerados adequados são os que 

preservam a saúde do animal, com ausência de lesões ou amputações, bem como o 

desenvolvimento de sistemas que permitam monitoramento constante (37;55-58). 

Uma vantagem do sistema é sua reversibilidade, isto é, podem-se estudar os efeitos 

pós-hipoatividade física e estabelecer controles adequados (58).  

 

 

1.5 Treinamento/natação 

 

 

Em seres humanos, a osteopenia pode ser tratada com drogas que atuem 

favoravelmente no metabolismo do tecido ósseo (59) combinadas com estilo de vida 

saudável, que inclui dieta equilibrada, evitando hábitos e substâncias nocivas (por 

exemplo, tabagismo) e atividade física regular (60).  
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O exercício pode estimular o trofismo ósseo (4;61;62), com aumento da 

densidade mineral óssea, da massa óssea, do volume ósseo e da espessura 

trabecular, com a vantagem de não interferir com a distribuição espacial do 

trabeculado ósseo (63;64), desempenhando assim, um papel importante na resposta 

osteogênica (64-67). Além disso, a prática de atividade física regular gera aumento 

da força muscular, agilidade, resistência, equilíbrio e flexibilidade (61;68).  

O treinamento aquático é frequentemente utilizado em atletas e pacientes 

em reabilitação de lesões. È indicado para pacientes com limitação ou restrição de 

sustentação de peso. Esse treinamento tem amplo potencial de reabilitação, que vai 

desde o tratamento de lesões agudas até a manutenção da saúde, mesmo na 

presença de doenças crônicas. Com objetivo de aplicação eficaz, os pacientes 

devem progredir para uma combinação de exercício de sustentação parcial e 

sustentação completa de peso para prover o esforço mecânico necessário para 

estimular a formação óssea e minimizar a doença e o risco de fraturas (69).  

Exercícios que exigem maior esforço físico, como correr e saltar pode 

resultar em quedas e nem sempre são recomendados para populações específicas, 

tais como idosos ou pessoas com deficiências ou doença sistêmica. Para essas 

populações, a atividade física aquática pode ser vista como exercício ideal (17), uma 

vez que o aumento da densidade óssea pode estar relacionado com a intensidade 

da atividade muscular, além da melhora no condicionamento cardio respiratório, 

flexibilidade, coordenação e equilibrio (70).  

Considerando a relação entre força muscular e densidade mineral óssea 

(DMO), possivelmente a intensidade da contração muscular tenha impacto em locais 

ósseos relacionados anatomicamente com os músculos que realizam essa 

contração (71;72). As contrações musculares aumentam o estresse mecânico no 

osso que, por consequência, aumenta em massa e resistência para fornecer uma 

estrutura de suporte ao estresse gerado (73).  

Em ratas Wistar, Snyder et al. (74) compararam o exercício de natação 

(carga de 2% de peso, 2 horas/ dia, 5 dias/semana, durante 10 semanas) com a 

corrida. Os autores observaram que o grupo que treinou natação apresentou maior 

conteúdo mineral ósseo quando comparado ao grupo corrida. Em outro estudo 

realizado por Huang et al. (75) com a mesma comparação, porém com períodos de 

treinamento diferentes (carga de 2% e 4% de peso, 2 horas/ dia, 5 dias/semana, 
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durante 8 semanas), os autores constataram que os dois métodos resultaram em 

melhora nas propriedades mecânicas da tíbia e do fêmur. Entretanto, o aumento da 

densidade mineral óssea foi maior no grupo “corrida”.  

O aumento da densidade mineral óssea e das propriedades mecânicas nos 

ossos foram constatados por Hoshi et al. (76) após avaliarem camundongos 

colocados em sessões de natação de 45 minutos/dia, cinco dias por semana, 

durante seis semanas consecutivas. Esse mesmo resultado foi relatado por Hart et 

al. (17) após submeterem ratas ovariectomizadas ao um programa de natação de 5 

dias por semana, durante 60 minutos/dia por 12 semanas. 

Embora reconhecido como sendo benéfico para a saúde em geral, o efeito 

da natação no tratamento da osteopenia é ainda controvertido em seres humanos 

(75). Bravo et al. (77) avaliaram os efeitos de um programa de exercício físico na 

água em mulheres osteopênicas, e concluíram que, apesar da intervenção ter 

melhorado a aptidão funcional, não houve efeito detectável sobre o sistema 

esquelético. No entanto, estudos com animais sugeriram um possível efeito positivo 

da atividade aquática na qualidade óssea, tanto durante o crescimento (61;72), 

quanto em ovariectomizadas (78) e também durante o envelhecimento (76).  

Nesta mesma linha de investigação, em animais, ficou demonstrado que o 

exercício físico foi eficaz para amenizar ou prevenir as alterações ósseas e 

musculares induzidas pela ausência de contato com o solo, ou diminuição de 

estímulos mecânicos sobre ossos e músculos (79;80). 

A duração do programa de exercício é uma variável que deve ser sempre 

considerada para o entendimento do processo de adaptação do tecido ósseo. 

Diversos autores realizaram estudos de exercitação em animais, que variaram de 3 

a 20 semanas (64;74;76;81), evidenciando, que com protocolo adequado, a natação 

pode diminuir a perda óssea.  

A relação entre natação e qualidade óssea em pacientes com osteopenia, 

não foi suficientemente estudada de forma a embasar cientificamente 

recomendações clínicas. As publicações sobre esse tema são escassas e 

conflitantes devido a diferentes características do treinamento tais como, 

intensidade, duração e frequência. Sendo assim, a realização de pesquisas, que 

determinem os prováveis benefícios obtidos com exercícios de natação sobre o 

tecido ósseo, poderiam reforçar a prescrição dessa atividade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
 

 

 

 

 



Objetivos | 41 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 

Avaliar a eficácia de um programa de natação na recuperação da qualidade 

óssea em tíbias de ratas em que foi induzida a osteopenia com o modelo de 

suspensão pela cauda. Os métodos de avaliação da qualidade óssea foram a 

determinação da densidade mineral óssea, resistência mecânica e histomorfometria. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 
O projeto desta pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, protocolo nº141/2010 (anexo 1). 

 

 

3.1 Animais 

 

 

Foram utilizadas 50 ratas adultas jovens (Rattus norvegicus, variedade 

Wistar) com peso médio inicial de 252g ± 4 g. O experimento foi conduzido de 

acordo com as recomendações da Guia para o Cuidado e Uso de Animais de 

Laboratório (82). Os ratos foram fornecidos pelo Biotério Central do Campus 

Universitário da USP em Ribeirão Preto e mantidos em gaiolas padrão, em sala 

própria do biotério do Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Ribeirão Preto-

USP, com controle de temperatura, umidade do ar e ciclo claro/escuro. 

O modelo de hipoatividade usado foi o de suspensão pela cauda e estes 

animais foram mantidos em gaiolas especiais, a serem descritas adiante.  Durante o 

experimento não houve restrição intencional de ração e água.  

 

 

3.2 Grupos experimentais 

 

 

As ratas foram distribuídas aleatoriamente em cinco grupos experimentais:  

 Grupo controle I (CI): formado por 10 animais não suspensos, mas que 

permaneceram por 21 dias em gaiolas coletivas, sem intervenção. 

 Grupo suspenso (S): formado por 10 animais que permaneceram em 

suspensão pela cauda durante 21 dias consecutivos, sem outra intervenção. 

 Grupo controle II (CII): formado por 10 animais sem suspensão e sem 

natação, observados durante 51 dias. 
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 Grupo suspenso não treinado (SNT): formado por 10 animais 

suspensos por 21 dias consecutivos e soltos em gaiolas comuns por mais 30 dias.  

 Grupo suspenso e treinado (ST): formado por 10 animais que 

permaneceram em suspensão durante 21 dias consecutivos. Após este período 

foram submetidos a 20 sessões de natação. 

O quadro 1 resume a distribuição dos animais nos diferentes grupos. 

 

 

Quadro 1. Apresentação dos grupos experimentais e intervenções 

Grupos 
Período de estudo e intervenção 

21 dias 30 dias 

Controle I – (CI) sem suspensão - 

Suspenso – (S) suspensão - 

Controle II – (CII) sem suspensão sem treinamento 

Suspenso não treinado – (SNT) suspensão sem treinamento 

Suspenso e treinado – (ST) suspensão natação 

 

 

3.3 Técnica de suspensão 

 

 

O modelo de suspensão pela cauda do rato foi realizado a partir da 

descrição de Kasper et al. (33) e Morey-Holton et al. (83), com adaptações como 

realizadas por Silva e Volpon (52).  

 

 

3.3.1 Preparo do animal para a suspensão 

 

 

Para a instalação do sistema de suspensão os ratos foram pesados e 

contidos manualmente com ajuda de um tecido, sem uso de anestésicos (Figura 01). 

A cauda do animal foi lavada com água e detergente e, após seca, recebeu tintura 
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de benjoim (20% de tintura: Styrax spp; Rioquímica, Rio de janeiro, RJ, Brasil), para 

proteção cutânea e melhorar a aderência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 1. Preparação para instalação da parte do sistema de 

suspensão na cauda, com o animal contido 
manualmente. A cauda foi lavada e recebeu tintura de 
benjoim. 

 

 

 Em seguida, a cauda foi parcialmente envolvida por uma tira de espuma de 

poliuretano autoadesiva (Reston®, 1560m, 3M, Sumaré, SP, Brasil), desde próximo 

de sua origem até os dois terços proximais onde a espuma era dobrada e voltava até 

a base da cauda, fazendo uma alça. As partes laterais da cauda foram mantidas 

sem cobertura de espuma para evitar interferências circulatórias e a extremidade 

ficou livre para servir de indicadora dessas condições (Figura 2).  
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Figura 2. Colocação da tira de espuma adesiva para proteção da cauda do animal. (A) 

Colocação da espuma adesiva e seu posicionamento na cauda, de modo que a 
extremidade dela e as laterais ficassem livres (B).  

 
 
Foram utilizados enfaixamentos adicionais de esparadrapo para melhorar a 

fixação da tira de espuma adesiva na cauda do animal. A alça feita com a dobra da 

espuma serviu para prender uma presilha, para conectar o animal ao sistema de 

suspensão da gaiola (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 
 

 Figura 3. Animal em contenção e 
detalhe do enfaixamento da 
cauda com    esparadrapo 

A B 
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3.3.2 Gaiola e sistema de suspensão 

 

 

A gaiola utilizada para suspender os animais era formada por duas partes 

independentes. A base era constituída por uma caixa de acrílico com 35,0 cm de 

largura, 35,0 cm de comprimento e 21,5 cm de altura, aberta superiormente. Havia 

uma abertura em uma das paredes laterais para introdução do bico do reservatório 

de água. 

Sobre essa caixa de acrílico foi colocada, em posição invertida, outra caixa 

construída em grade metálica com 35,5 cm de largura, 35,5 cm de comprimento e 

24,0 cm de altura. Este compartimento superior foi utilizado, ainda, como suporte 

para o sistema de fixação do animal. Após o acoplamento, as duas caixas formaram 

um compartimento único (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Vista de frente da gaiola de suspensão os 

animais, composta por uma base formada 
por uma caixa em acrílico, com outra 
caixa, em grades de aço inoxidável, 
encaixada de maneira invertida pela 
abertura, de modo a formar um 
compartimento único. 
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A parte do sistema de tração da gaiola era formada por uma haste de aço 

retilínea, cilíndrica e roscada, com 40,0 cm de comprimento e 4,5 cm de diâmetro 

que era fixada nas grades ao longo do maior diâmetro da gaiola, por meio de porcas 

metálicas tipo borboleta, de modo que sua altura pudesse ser controlada. Nesta 

haste foi dependurada uma presilha que tinha, na outra extremidade, um encaixe 

para prender a alça de espuma. A presilha podia ser usada pelo animal para 

deslizamentos e permitia rotação de 360º (Figura 5).  

Em cada extremidade da haste roscada havia uma pequena chapa de 

alumínio fixada por porcas para delimitar a extensão de 25,0 cm do eixo metálico a 

ser utilizado pelo animal para mover-se e, com isso, impedir contato com as paredes 

da gaiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. (A) Eixo de suspensão montado com todos os acessórios. (B) 

Detalhe da presilha de deslizamento no eixo (C) Detalhe do 
sistema de bloqueio para delimitação da excursão da presilha 
(52).  

 

 

A 
 

B C 
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Para colocar cada animal em suspensão uma extremidade da presilha foi 

fixada na alça que saía da cauda da rata e, a outra, à barra de deslizamento (Figura 

6), cuja altura era ajustada individualmente, de modo a manter inclinação do tronco 

do animal em ~30º, e permitir apoio adequado dos membros anteriores e locomoção 

para acesso à ração e água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fixação da cauda do animal ao eixo de 
suspensão por meio da presilha deslizante. A- 
Sistema de bloqueio para delimitação da 
excursão da presilha. B- Presilha. C- 
Extremidade da cauda que ficou livre do 
enfaixamento. D- Cauda do animal envolvida 
com espuma adesiva fixada com esparadrapo.  

 

 

O assoalho da gaiola foi forrado com maravalhas trocadas diariamente. Foi 

realizada avaliação diária das condições do animal, particularmente da cauda, 

atentando-se para a alteração da cor, edema e ainda, se o sistema de suspensão 

estava ou não adequado, sem soltura ou demasiadamente apertado. Especial 

atenção foi dada para o ajuste da inclinação do tronco em ~30º (Figura 7). 
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Figura 7. Rato suspenso pela cauda com apoio dos 

membros anteriores e os membros 
posteriores sem contato com a base ou com 
as laterais da gaiola. 

 

 

Os animais do grupo suspenso não treinado (SNT) ficaram suspensos por 

21 dias e, em seguida, transferidos para gaiolas padrão por 30 dias, com cinco 

animais por gaiola, onde foram liberados para atividade espontânea.  

Todos os animais foram pesados após o término da suspensão, bem como 

na fase final da liberação.  

 

 

3.4 Técnica de exercitação - Treinamento 

 

 

Os animais do grupo suspenso treinado (ST) foram submetidos ao exercício 

de natação, realizado em grupo. Após completar o período de suspensão as ratas 

foram transferidas para gaiolas comuns e daí retiradas para a natação. 
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Para este treinamento foi utilizado um reservatório retangular de 500 litros de 

capacidade, fabricado em vidro, com base de 100 x 60 cm e profundidade de 60 cm, 

que foi preenchido com água até a altura de 40 cm. A temperatura da água foi 

mantida em torno de 32ºC por meio de aquecedor. 

Durante a natação os animais do grupo treinado foram mantidos em 

observação permanente para evitar afogamento e impedir que, eventualmente, 

houvesse apoio indevido em outro animal ou na borda do tanque ou ainda que 

flutuassem, deixando de se movimentar (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Animais em treinamento de natação. 

 

 

O treinamento de natação seguiu o protocolo utilizado por Ueno et al. (84) e 

Huang et al. (75), porém sem a utilização de cargas adicionadas ao corpo. Os 

animais foram submetidos ao treinamento durante 20 sessões, sendo que foram 

treinados por cinco dias consecutivos, seguidos por dois dias de descanso (60 

minutos cada sessão, 5 dias/semana, durante 4 semanas).  Após a natação as ratas 

eram secas com jato de ar quente e devolvidas à gaiola.  
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3.5 Avaliação óssea – Tíbias direita e esquerda 

 

 

No final do período de experimentação as ratas foram submetidas à 

eutanásia com dose letal de tiopental injetado intraperitonealmente. Em seguida, os 

membros pélvicos foram abordados, e as tíbias direita e esquerda retiradas e limpas 

das partes moles adjacentes. As tíbias esquerdas foram destinadas ao exame 

densitométrico e ao ensaio mecânico, sendo envolvidas em gaze umedecida em 

soro fisiológico e estocadas em “freezer” (-20 C). As tíbias direitas foram destinadas 

ao exame histológico e fixadas em formol neutro por 24 horas para depois serem 

processadas como descrito adiante.  

 

 

3.6 Densitometria Óssea 

 

 

Nas tíbias esquerdas de todos os animais foi determinada a densidade 

mineral óssea (DMO) realizada no Laboratório de Biofísica da Faculdade de 

Medicina Veterinária de Araçatuba da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP). O método usado foi por absormetria de raios X de dupla energia (DXA), 

com o densitômetro modelo DPX ALPHA LUNAR® de alta resolução, Smartscan, 

versão 4.7, Madison, Wisconsin, EUA, e “software” especial para pequenas 

amostras. 

Para esse exame, primeiramente, os ossos foram identificados e 

posicionados no fundo de um recipiente com soro fisiológico, a 2,0 cm de 

profundidade, alinhados e escaneados em conjunto (Figura 9). 
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Figura 9. À esquerda, equipamento densitômetro modelo DPX 

ALPHA LUNAR. À direita, alinhamento das tíbias no 

fundo do recipiente com soro fisiológico para 

escaneamento e obtenção da DMO. 

 

 

As imagens foram capturadas e, mais tarde, delineadas para obtenção da 

densidade mineral óssea, obtida em g/cm2, que foi medida em área do terço 

proximal da tíbia, medida desde a extremidade proximal do osso até a tuberosidade 

anterior (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 10. Imagens obtidas com o escaneamento das tíbias, para 

medida da densidade mineral óssea. 
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3.7 Ensaio Mecânico 

 

 

Após obtenção da DMO, os ossos retornaram para o “freezer” (-20ºC). Vinte 

e quatro horas antes do ensaio mecânico foram retirados e mantidos em refrigerador 

comum. Algumas horas antes de serem ensaiados foram mantidos em temperatura 

ambiente, para entrar em equilíbrio térmico com o meio, ainda envolvidos em gases 

umedecidas em soro fisiológico. 

 

 

3.7.1 Ensaio de flexão em três pontos 

 

 

Para os ensaios mecânicos foi utilizada a máquina universal de ensaio EMIC 

DL10000 (São José dos Pinhais, Brasil), do Laboratório de Bioengenharia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com célula 

de carga de 50 Kgf. A velocidade de aplicação da carga foi de 1mm/min, pré-carga 

de 5,0 N e tempo de acomodação de 30 segundos. 

A tíbia esquerda foi submetida à flexão simples em três pontos, sobre um 

suporte metálico com 25,0 mm de separação entre os dois apoios, e uma força 

vertical foi aplicada no centro da diáfise, sobre a face posterior do osso até ocorrer 

fratura (Figura 11). 

As curvas força x deformação de cada ensaio foram registradas em tempo 

real, e, por meio do software Tesc® (EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil), 

obtidos os valores da força no limite máximo (FM) e rigidez (R). 

Todos os ensaios foram realizados em condições semelhantes e, durante 

todos eles, os ossos foram mantidos umedecidos em soro fisiológico.  
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Figura 11. Posicionamento da tíbia no suporte para realização 
do ensaio de flexão em três pontos. A tíbia ficava 
apoiada em dois suportes metálicos com 25,0 mm de 
afastamento entre si e a força vertical foi aplicada no 
centro da diáfise, na face posterior do osso. 

 

 

 

3.8 Processamento Histológico 

 

 

As tíbias direitas, após fixação em formaldeído por 24 horas foram 

descalcificadas em EDTA 0,5 M, cerca de 30 dias, com trocas das soluções a cada 

dois dias. Depois, foram desidratados em série crescente de soluções de álcool 

etílico: 70%, 90%, 95%, álcool absoluto I, II e III (1 hora em cada concentração). 

Feito isso, os blocos ósseos foram processados para inclusão em parafina. 

Foram obtidos cortes semi-seriados de 5 µm de espessura, no plano frontal 

ligeiramente inclinado para a lateral, em microtomo Leica RM 2165 (Alemanha) e, 

depois, coloração com tricrômico de Masson. Foi realizada análise quantitativa do 

osso trabecular, na região proximal da tíbia com o Programa Axiovision (Zeiss, 

Alemanha), instalado na Z2 microscopia Axiolmager (Zeiss, Alemanha), com 
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aumento real de 50 vezes. Para cada animal foram avaliados 12 campos 

histológicos de tecido ósseo trabecular.  

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

Para a análise estatística foram utilizados os programas Graph Pad e Prisma 

versão 5.00 (San Diego, USA). A comparação do peso corporal foi realizada para 

verificar a sua variação após os procedimentos experimentais. Para comparação do 

peso no início e final da suspensão no grupo suspenso (S) e no grupo controle I (CI), 

foi utilizado o teste t de Student pareado, indicado quando os dados amostrais 

projetam populações normalizadas (85). Na comparação do peso inicial, final da 

suspensão e início da liberação ou treinamento e ainda final da liberação ou 

treinamento no grupo suspenso e treinado (ST), controle (CII) e suspenso não 

treinado (SNT), foi utilizada a estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis pelo fato 

de se tratar da comparação de um mesmo grupo em três situações distintas.  

Para realizar análise estatística nos dados das propriedades mecânicas e da 

densitometria óssea, foi utilizada a estatística t de Student para dados paramétricos 

na comparação entre os grupos S x CI. Para realizar a comparação entre os grupos 

ST x CII x SNT foi utilizada a análise de variância de Fisher (ANOVA) para um 

critério de classificação, com pós-teste de Tukey. O teste de normalidade utilizado foi 

o de D’Agostino e Pearson e a igualdade de variância foi verificada pelo teste de 

Bartelett. (86;87). Todos os valores foram considerados diferentes significativamente 

em p<0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

Foram usados 50 animais e todos completaram o período de estudo 

proposto, sem intercorrências importantes. Durante o período foram necessários 

pequenos ajustes no sistema de suspensão, com reforço da fixação da espuma 

adesiva ou sua substituição, sempre mantendo os membros pélvicos sem apoio. 

 

 

4.1 Peso corporal 

 

 

O peso corporal médio inicial dos animais do grupo S (suspenso) foi de 

249,20 g e, após 21 dias de suspensão, houve diminuição significativa (-11,39%, 

p<0.0001) para 220,80 g. No grupo CI (controle I) o peso médio inicial de 252 g teve 

aumento significativo (+12,10%, p<0.0001), após 21 dias (282,50 g).  

Os animais do grupo CII (controle II) com média de peso inicial 252,50 g 

apresentaram aumento significativo (+6,09%, p= 0,0023) de peso corporal (267,90 g) 

nos primeiros 21 dias e, pelos próximos 30 dias ganharam significativamente 

(+16,79%, p<0.0001) com peso médio de 312,90 g.  

Para o grupo SNT (suspenso não treinado) em relação ao peso médio inicial 

(255,20 g), houve perda significativa (-13,98%, p<0.0001) após o período de 

suspensão (219,50 g) e, com a liberação eles aumentaram significativamente o peso 

(+24,23%, p<0.0001), ou seja, recuperaram o peso perdido (272,70 g). 

No grupo ST (suspenso e treinado) a média de peso inicial foi de 252,30 g, e 

após perderem significativamente (-15,45%, p<0.0001) o peso corporal (213,30 g) 

com a suspensão, aumentaram significativamente (+35,53%, p<0.0001) com o 

treinamento de natação (289,10 g). 

A Tabela1 apresenta os valores médios do peso corporal após cada período 

experimental com os respectivos desvio padrão e % de perda ou ganho de peso. 
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Tabela 1. Peso corporal médio dos animais (g) e desvio padrão no início e final de cada fase 
experimental. 

Período de análise 

Grupos 

experimentais 

Início da 

suspensão 

Final da suspensão 

(21 dias): início da 

liberação/ treinamento 

Final da liberação 

ou treinamento 

(30 dias) 

CI Média 252,00 282,50  

d.p. 3,59 8,40 

S Média 249,20 220,8  

d.p. 1,40 7,93 

CII Média 252,50 267,90 312,90 

d.p. 10,10 9,31 8,35 

SNT Média 255,20 219,50 272,70 

d.p. 9,82 17,71  

ST Média 252,30 213,30 289,10 

d.p. 6,04 10,38 18,64 

CI= grupo controle; S= suspenso por 21 dias; CII= grupo controle II; SNT= suspenso por 21 
dias sem treinamento; ST= suspenso por 21 dias e treinado com 20 sessões de natação. 
d.p.= desvio padrão 

 

 

4.2 Propriedades Mecânicas 

 

 

Os valores de força máxima e rigidez, para todos os grupos estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Valores médios de força máxima e rigidez da tíbia esquerda das ratas nos 
diferentes grupos  

Propriedades 
mecânicas 

GRUPOS 

CI 
(n=10) 

S 
(n=10) 

CII 
(n=10) 

SNT 
(n=10) 

ST 
(n=10) 

Força 
Máxima 

(N) 

Média 41,97 36,08 a 48,36 b 41,40 c 46,12 d 

d.p. 4,15 4,42 4,57 3,77 3,08 

Rigidez 
(N/mm) 

Média 58,64  45,93e 72,93 f 54,55g 69,85 h 

d.p. 7,84 11,84 8,99 10,88 10,37 

CI= grupo controle; S= suspenso por 21 dias; CII= grupo controle II; SNT= suspenso por 21 
dias sem treinamento; ST= suspenso por 21 dias e treinado com 20 sessões de natação. 
d.p.= desvio padrão.  
a p=0,0003 vs CI ; b p≤0,05 vs SNT ; c p≤0,05 vs ST; d p>0,05 vs CII; e p=0,0055 vs CI ; f 
p<0,005 vs SNT; g p<0,001 vs ST; h p>0,05 vs CII 

 

 

4.2.1 Força Máxima 

 

 

Para o grupo suspenso, a força máxima (36,084,42) N foi significativamente 

menor (-14,03%, p=0,0003) em comparação com o seu controle (CI) (41,974,15) N.  

A comparação simultânea da força máxima entre os grupos avaliados após 

51 dias (CII x SNT x ST) apresentou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p=0,001). 

No grupo ST a análise dos resultados foi significativamente maior (+10,23%, 

p≤0,05) na força máxima (46,123,08) N em comparação com o grupo SNT 

(41,403,77) N. O grupo SNT apresentou resultado significativamente menor (-

14,4%, p≤0,005) em comparação com o grupo CII (48,364,57) N.  

Finalmente, a comparação entre os grupos ST e CII não apresentou 

diferença estatística significante (p>0,05) (Figura 12). 
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Figura 12. Comparação da força máxima entre os diferentes grupos (CI= 

controle I, S=suspenso pela cauda por 21 dias, CII= controle 51 
dias, SNT= suspenso pela cauda 21 dias e não treinado, e ST= 
suspenso pela cauda por 21 dias e treinados com natação. O 
intervalo de linha vertical expressa o desvio padrão. 

 

 

4.2.2 Rigidez 

 

 

Para o grupo suspenso, a rigidez (45,9311,84) N/mm foi significativamente 

menor (-21,68%, p=0,0055) em comparação com controle (CI) (58,647,84) N/mm.  

Entre os grupos CII x SNT x ST, houve diferença estatística significante 

(p=0,001). 

No grupo ST a análise dos resultados foi significativamente maior (+21,91%, 

p<0,001) na rigidez (69,8510,37) N/mm em comparação com o grupo SNT 

(54,5510,8) N/mm. O grupo SNT, apresentou resultado significativamente menor (-

25,21%, p<0,0055) em comparação com o seu controle (CII) (72,938,99) N/mm.  

A comparação da rigidez entre os grupos ST e grupo CII não apresentou 

diferença estatística significante (p>0,05) (Figura 13). 
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Figura 13. Comparação da rigidez entre os diferentes grupos (CI= controle I, 
S=suspenso pela cauda por 21 dias, CII= controle 51 dias, SNT= 
suspenso pela cauda 21 dias e não treinado, e ST= suspenso 
pela cauda por 21 dias e treinados com natação. O intervalo de 
linha vertical expressa o desvio padrão.  

 

 

4.3 Densitometria Óssea (DXA) 

 

 

Os valores da Tabela 3 representam a média da densidade mineral óssea 

(DMO) em g/cm2 em todos os grupos experimentais. 
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Tabela 3. Valores médios da densidade mineral óssea obtidos pela análise realizada na 
tíbia esquerda de todos os grupos.  

Osso 
Grupos Experimentais 

CI 
(n=10) 

S 
(n=10) 

CII 
(n=10) 

SNT 
(n=10) 

ST 
(n=10) 

Tíbia 
esquerda 
(g/cm2) 

Média 0,176 0,145 a 0,210 b 0,182 c 0,201 d 

d.p. 0,0209 0,0199 0,0121 0,127 0,0183 

CI= grupo controle; S= suspenso por 21 dias; CII= grupo controle II; SNT= suspenso por 21 
dias sem treinamento; ST= suspenso por 21 dias e treinado com 20 sessões de natação. 
d.p. = desvio padrão. 
a p=0,019 vs CI ; b p<0,05 vs SNT ; c p<0,05 vs ST; d p>0,05 vs CII 

 

  

A DMO na região metafisária proximal da tíbia no grupo S (0,145 

g/cm2
0,0199) foi significativamente menor (-17,62%, p=0,019) comparado com o 

grupo CI (0,176 g/cm2 0,0209). 

A comparação simultânea entre os três grupos avaliados por 51 dias (ST x 

CII x SNT) foi estatisticamente diferente (p 0,0095). 

N grupo ST a análise dos resultados foi significativamente maior (9,46%, 

p<0,05) na DMO (0,201 g/cm2 0,0183), em comparação com o grupo SNT (0,182 

g/cm2 0,0127). No grupo SNT, a DMO apresentou resultado significativamente 

menor (-13,34%, p<0,05), em comparação com seu controle (CII) (0,210 g/cm2 

0,0121). 

Finalmente, a comparação da DMO entre os grupos ST e o grupo controle 

CII não apresentou diferença estatística significante (p>0,05) (Figura 14). 
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Figura 14. Comparação da densidade mineral óssea entre os diferentes 
grupos (CI= controle I, S=suspenso pela cauda por 21 dias, 
CII= controle 51 dias, SNT= suspenso pela cauda 21 dias e 
não treinado, e ST= suspenso pela cauda por 21 dias e 
treinados com natação. O intervalo de linha vertical 
expressa o desvio padrão.  

 

 

4.4 Histomorfometria 

 

 

4.4.1 Análise qualitativa 

 

 

O grupo suspenso (S), após o início do experimento apresentou ossos com 

características histológicas compatíveis com osteopenia, caracterizada por 

trabéculas ósseas mais delgadas e em uma quantidade aparente muito menor, tanto 

na epífise, quanto na metáfise. No grupo S a diáfise apresentou uma redução 

aparente na espessura do tecido ósseo compacto e grande redução na quantidade 

de tecido ósseo esponjoso em sua porção mais interna, ou seja, próxima do canal 

medular (Figura 15). 
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Figura 15. Aspectos histológicos representativos nas regiões da epífise, 
metáfise e parte da diáfise dos grupos: Controle I (CI) sem 
suspensão e do grupo Suspenso (S). A-B: vista panorâmica da 
peça. C-D: fotomicrografias do centro da epífise e aspecto do 
osso trabecular. Observar que o grupo suspenso apresentou 
trabéculas ósseas bem mais delgadas e em menor número, 
quando comparado com o grupo CI. Coloração: Tricrômico de 
Masson. A-B, barras de escala: 1500 µm; aumento original 2x; 
C-D, barras de escala: 140 µm; aumento original 160x. 
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No tecido ósseo da epífise e da metáfise havia uma delgada camada de 

tecido ósseo compacto, e no seu interior uma rica rede de trabéculas ósseas. A 

espessura aparente do tecido ósseo compacto se mostrou similar nos diferentes 

grupos. Todavia, a espessura aparente e a quantidade aparente de trabéculas do 

osso esponjoso diferiram expressivamente nos diferentes grupos. O grupo ST 

apresentou uma aparente maior quantidade de trabéculas ósseas, bastante 

delgadas, ao passo que o grupo CII apresentou, comparativamente, uma menor 

quantidade de trabéculas ósseas, bem mais espessadas. Comparado a estes 

últimos, o grupo SNT apresentou menor quantidade de trabéculas ósseas com 

espessura delgada. O tecido ósseo compacto da diáfise apresentou espessura e 

características estruturais similares nos grupos ST e CII. Uma extensão bastante 

discreta de tecido ósseo esponjoso revestido pelo endósteo foi observada na porção 

interna da diáfise em todos os grupos (Figura 16). 
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Figura 16. Aspectos histológicos das regiões do fragmento proximal da tíbia no grupo CII 

(controle II), do grupo ST (suspenso treinado) e grupo SNT (suspenso não 
treinado), todos avaliados 51 dias após o início do experimento. A-C: 
fotomicrografias de vista panorâmica da epífise, metáfise e parte da diáfise. D-F: 
fotomicrografias da região central da metáfise mostrou o aspecto do osso 
trabecular. O grupo CII (D) apresentou trabéculas ósseas espessas e em grande 
número; o grupo ST apresentou trabéculas ósseas delgadas e em grande 
número, e o grupo SNT trabéculas ósseas delgadas e em menor número. 
Coloração: Tricrômico de Masson (TM). A-C, barras de escala: 1500 µm; 
aumento original 2x; D-F, barras de escala: 140 µm; aumento original 160x. 
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4.4.2 Análise quantitativa (%) 

 

 

Os valores da Tabela 4 representam a média do percentual de osso 

esponjoso nos grupos experimentais. 

 

 

Tabela 4. Percentual de osso esponjoso  

% de osso esponjoso 

Grupos Experimentais 

CI 

(n=10) 

S 

(n=10) 

CII 

(n=10) 

SNT 

(n=10) 

ST 

(n=10) 

Tíbia direita 

(%) 

Média 46,28  19,81 a 47,37 b 22,71 c 44,37 d 

d.p. 7,71 1,3 4,85 8,07 2,70 

CI= grupo controle; S= suspenso por 21 dias; CII= grupo controle II; SNT= suspenso por 21 
dias sem treinamento; ST= suspenso por 21 dias e treinado com 20 sessões de natação. 
d.p. = desvio padrão. 
a p=0,0001 vs CI ; b p<0,001 vs SNT ; c p<0,001 vs ST; d p>0,05 vs CII 
 

 

 

O conteúdo do osso esponjoso na região metafisária proximal da tíbia no 

grupo S (19,81%) foi significativamente menor (-57,2%, p=0,0001) em comparação 

ao grupo CI (46,28%).  

A comparação simultânea entre os grupos avaliados após 51 dias (CII x SNT 

x ST) apresentou diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,0001). 

 No grupo ST a análise dos resultados foi significativamente maior (48,82%, 

p<0,001) no percentual de osso esponjoso (44,37%) em comparação com o grupo 

SNT (22,71%). O grupo SNT (22,71%), apresentou resultado significativamente 

menor (-52,06%, p<0,001)) em comparação com o grupo CII (47,37%). 

A comparação do percentual de osso esponjoso entre o grupo ST e o grupo 

CII não apresentou diferença estatísticamente significante (p>0,05) (Figura 17).  
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Figura 17. Comparação do percentual de osso esponjoso entre os diferentes 

grupos (CI= controle I, S=suspenso pela cauda por 21 dias, CII= 
controle 51 dias, SNT= suspenso pela cauda 21 dias e não 
treinado, e ST= suspenso pela cauda por 21 dias e treinados com 
natação. O intervalo de linha vertical expressa o desvio padrão.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O tecido ósseo é sensível à solicitação mecânica (88) e responde tanto ao 

aumento da demanda, tornando-se mais resistente, quanto a situações de 

hipoatividade que podem causar efeitos deletérios levando ao enfraquecimento do 

esqueleto. Um dos principais estímulos para a remodelação óssea é a força da 

gravidade (89). É interessante notar que a perda de massa óssea sob efeito de 

menor gravidade, como experimentado por astronautas, pode ser classificada como 

osteoporose (90). Essa perda resulta em alterações na massa óssea e afeta 

diretamente as propriedades mecânicas do osso (91). O sedentarismo e algumas 

doenças incapacitantes, também reduzem o estímulo mecânico e, 

consequentemente, também levam à piora da qualidade óssea. O melhor 

conhecimento dos efeitos da hipoatividade pode ser útil para estabelecer medidas 

de prevenção ou tratamento da osteopenia nas pessoas em risco como o idoso, o 

lesado medular, o acamado e mesmo astronautas (11;90;92).  

O papel do exercício e de estímulos mecânicos em promover hipertrofia em 

tecidos como o músculo já foram bem estudados, porém o papel do exercício físico e 

de estímulos mecânicos na qualidade do tecido ósseo, como realizado nesta 

investigação, ainda não foi suficientemente caracterizado na literatura. A 

compreensão do relacionamento entre a atividade física, por meio do tipo de 

exercício adequado e a qualidade óssea é importante para criar estratégias de 

recuperação ou preservação da saúde (61;92).  

Assim, o objetivo da presente investigação surgiu do interesse em avaliar a 

eficácia de um programa de natação na recuperação da qualidade óssea em um 

osso longo típico, como a tíbia de ratas em que foi induzida a osteopenia pelo 

modelo de suspensão pela cauda. 

A melhora da força muscular é potencialmente um dos meios mais eficazes 

de reduzir quedas e incidência de fraturas nos idosos. Além disso, combate a 

osteopenia/osteoporose e melhora a velocidade de marcha (93). Após confirmação 

do diagnóstico de osteoporose, o impacto e a intensidade do exercício físico devem 

ser controlados, a fim de evitar a ocorrência de fraturas decorrentes do próprio 

exercício.  
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A atividade física é um dos principais métodos não farmacológicos para o 

aumento e manutenção da densidade mineral óssea (94). O exercício de salto pode 

ser um aliado  na melhora da qualidade óssea. Umemura et al. (95) relataram 

melhora nas propriedades mecânicas em ossos de ratas. O exercício com salto em 

animais submetidos à suspensão pela cauda  pode causar um efeito positivo em 

relação à osteopenia (60). O tempo de execução desse exercício pode ser menor, 

comparado a outras modalidades físicas, porém há de se considerar que o salto é 

um exercício de difícil execução em pacientes com osteoporose ou idosos, vez que 

oferece riscos de quedas durante o treinamento.  

Pichler et al. (96) relataram o exercício de vibração como uma  maneira nova 

para prevenir a osteoporose e a atrofia muscular. Este método pode ser uma 

alternativa para a melhora da saúde óssea. No entanto, é necessário uma melhor 

compreensão dos seus mecanismos fisiológicos (97). Tezval et al. (98) relataram o 

efeito da vibração vertical (corpo inteiro) sobre a qualidade do osso femoral em ratos 

osteopênicos. Os autores observaram melhora nas propriedades mecânicas e nos 

parâmetros histomorfométricos dos ossos nos animais tratados.  

A natação, ou mais amplamente a atividade aquática, é uma atividade mais 

protegida e adaptável, podendo ser realizada com pessoa com deficiências motoras, 

circulatórias ou respiratórias. É lúdica e atua globalmente com efeitos positivos sobre 

a musculatura, o sistema cardiorrespiratório, imunológico e emocional.  

Os principais mecanismos fisiológicos responsáveis pelo ganho e perda de 

massa óssea podem ser investigados em animais, principalmente no rato que se 

apresenta como modelo adequado para o estudo da osteopenia e osteoporose nos 

seus diferentes aspectos (33;37). Além disso, são animais resistentes, de fácil 

manipulação, aprendizado e com capacidade inata para a natação (99).  

O método de suspensão do rato pela cauda foi aperfeiçoado por Morey-

Holton et al. (41) como modelo experimental para simular os efeitos da 

microgravidade experimentados por astronautas, mas depois  tornou-se um modelo 

padrão para o estudo da osteopenia causada por hipoatividade. O método permite 

boa adaptação do animal, avalia os efeitos da ausência de força mecânica sobre o 

esqueleto, bem como propicia a aplicação de medidas de reabilitação adequadas ao 

enfraquecimento ósseo (33;46). É considerado um modelo válido principalmente 

para análise de alterações músculo esqueléticas (100).  
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Uma das dificuldades do sistema de suspensão é a graduação da tensão de 

enfaixamento na cauda do animal, pois pode levar à necrose ou lesões cutâneas da 

cauda se demasiadamente apertado ou permitir o escape do animal, se estiver 

frouxo. Por isso, diferentes sistemas de fixação da cauda foram estudados na 

tentativa de buscar a técnica ideal. No processo de preparação do animal para a 

suspensão alguns autores usaram anestesia e realizaram o envolvimento da cauda 

com espuma adesiva e, em seguida, aplicaram bandagem elástica, de modo a 

envolver toda a espuma (52;58). Descreveram que esse sistema é de fácil execução, 

porém a extremidade da cauda do animal pode requerer amputação profilática no 

sentido de prevenir necrose, o que aumenta o estresse.  

No intuito de prevenir possíveis complicações cutâneas, a técnica de 

suspensão pode ser realizada com a tração esquelética da vértebra da cauda do 

animal, ao invés da pele. A técnica foi desenvolvida por Falcai et al. (54), mas é mais 

invasiva que a tração cutânea e só se justifica para tempos de observação mais 

longos que três semanas, quando aumentam muito as complicações com o uso do 

sistema cutâneo (54;56).  

Nesta investigação foi usado o sistema de suspensão pela cauda, com 

algumas modificações em relação ao sistema de suspensão comumente usado no 

Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que 

adota, basicamente o sistema de Morey-Holton (37). Primeiro, para o preparo da 

cauda, os animais foram contidos, com uma toalha, o que diminui o estresse, pois 

evita a sedação. Segundo, foi aplicada espuma de poliuretano sem envolver toda a 

cauda, o que garantiu a circulação e preveniu complicações como necrose.  Além 

disso, este sistema mostrou-se ser bastante adequado, pois não houve casos de 

soltura, lesões cutâneas ou morte do animal durante o período de suspensão. 

Foi utilizado o período de 21 dias de suspensão, pois ele é suficiente para 

causar osteopenia (37;41;48;52;54;89) (37;41;48;52;54;89), o que foi comprovado 

pelos nossos resultados. Com base no trabalho de Hargens et al. (50), os animais 

devem permanecer com ângulo de inclinação do tronco de 30º o que propicia apoio 

adequado aos membros torácicos para movimentação dentro da gaiola para a busca 

de alimento e água e deixa livres de apoio os membros pélvicos. 

Todos os animais foram avaliados quanto ao peso corporal, pois é 

parâmetro de fácil determinação, que reflete a saúde do animal. A posição de 
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suspensão pela cauda, embora bem tolerada, não deixa de interferir com atividade e 

leva a uma situação de estresse, ou desconforto, com a consequente diminuição de 

peso.  

Os animais dos grupos controle (CI, CII) apresentaram ganho de peso, 

enquanto que aqueles suspensos (grupo S, ST, SNT) apresentaram diminuição do 

peso no final da suspensão, confirmando os resultados de Lecoq et al. (101) que 

constataram perda de -16% de peso corporal em ratos mantidos em suspensão. 

Entretanto, em nossos animais, após o período de liberação na gaiola ou 

treinamento houve aumento estatisticamente significante do peso corporal, ou seja, 

recuperação.  

Em resumo, quanto à análise do peso, o animal inicialmente, ressente-se 

bastante da nova condição que lhe é imposta, mas depois se estabiliza, 

recuperando-se após a liberação.  

Em relação ao aparelho locomotor, a hipoatividade causada pela suspensão 

atinge predominantemente os membros pélvicos, especialmente o fêmur e a tíbia. 

Mesmo para cada osso o acometimento não é homogêneo e afeta mais as regiões 

com maior componente de osso esponjoso, ou seja, as regiões metafisárias e 

epifisárias, e, com menor envolvimento, a diáfise (58;102). Estes achados justificam 

a realização da densitometria e a histomorfometria na extremidade proximal da tíbia, 

onde predomina o osso esponjoso que, por seu maior metabolismo, responde mais 

rapidamente, tanto às condições adversas, quanto aquelas favoráveis (58).    

O enfraquecimento ósseo pode ser comprovado através das alterações nas 

propriedades mecânicas dos ossos (103), uma vez que nessas condições o osso 

sofre fraturas sob a ação de cargas menores. Estudos publicados durante décadas 

confirmaram a relação entre qualidade óssea e as propriedades mecânicas 

(58;91;104;105).  

Os parâmetros avaliados no presente estudo nos animais suspensos por 21 

dias mostraram que houve deterioração significativa na qualidade óssea. Essas 

conclusões podem ser observadas pela comparação dos dados do grupo CI 

(controle I) e o grupo S (suspenso) ao final de 21 dias. Estes resultados confirmam 

investigações anteriores, que mostram que a hipoatividade leva rapidamente à 

osteopenia (54;58). Além disso, a boa tolerância dos animais ao sistema de 

suspensão valida a adequação do modelo. 
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Os resultados histológicos e da DMO avaliaram o osso trabecular e o teste 

mecânico refletiu o comportamento do osso como um todo. Entretanto, como a força 

foi aplicada no centro do osso e a fratura aí ocorreu, é razoável supor que as 

propriedades mecânicas obtidas refletem mais o osso compacto (que predomina na 

região) do que o osso esponjoso (que predomina nas extremidades). A força máxima 

representa o ponto de falência do osso, enquanto a rigidez mostra como ocorre a 

deformação do osso até a fratura. Esses dois parâmetros também foram 

significativamente menores nos animais que estavam suspensos durante 21 dias. 

Assim, tanto o osso esponjoso como o compacto foram afetados pela hipoatividade. 

Entretanto, não foi possível fazer uma análise comparativa entre os dois tipos de 

osso (100;106;107).  

O papel do exercício e de estímulos mecânicos na promoção da saúde estão 

bem estabelecidos. Entretanto, se o efeito de atividades físicas que envolvem 

impacto sobre o osso parece lógico, o mesmo não é verdadeiro em relação à 

natação porque ela não envolve a descarga de peso ou impacto. Existe até mesmo 

alguma controvérsia sobre o efeito positivo da natação sobre o esqueleto, embora 

esta suposição não tenha sido comprovada em humanos (108).  

No presente estudo a natação foi selecionada como programa de 

reabilitação, por suas características positivas (15;77;81). O protocolo proposto foi 

adaptado a partir do utilizado por Ueno et al. (84) e Huang et al. (75), porém sem 

cargas adicionais. Todos os animais se adaptaram bem ao treinamento, 

movimentaram-se de maneira adequada, não houve intercorrências e, 

aparentemente, sem diferenças nos animais que haviam cumprido o período de 

suspensão e os demais, quando colocados a nadar. 

Os resultados do presente estudo mostraram que a natação foi capaz de 

reverter as condições osteopênicas causadas pela hipoatividade de maneira mais 

rápida e mais completa do que a atividade regular na gaiola. Além disso, houve 

melhora de todos os parâmetros de qualidade com a natação, sugerindo que tanto o 

osso esponjoso, como lamelar se beneficiaram com a intervenção. 

Experimentalmente, a efetividade do exercício de natação na manutenção 

ou melhora da integridade óssea é controversa. Huang et al. (64) não encontrou 

diferença na DMO de ossos de animais submetidos à natação, o que pode ter 

ocorrido em virtude da frequência e quantidade de sessões utilizadas. Mas, Melton 
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et al. (78) constataram que os exercícios de natação podem melhorar a densidade 

mineral óssea em ratas ovariectomizadas,.  

Como a natação não envolve impacto e diminui o efeito da força da 

gravidade, parece ser razoável supor que seu efeito positivo sobre a qualidade 

óssea mostrado pelos nossos dados ocorreu em virtude da atividade muscular que 

está aumentada durante a atividade aquática. Existe forte associação entre massa 

óssea e força muscular (71;72). Idosos desnutridos apresentaram maior prevalência 

de osteoporose e menor força muscular. Além disso, apresentam risco maior de 

sofrer quedas e fraturas relacionadas à osteoporose (109). Assim, aumento da 

massa muscular reflete-se no aumento da massa óssea, ou seja, os músculos, uma 

vez estimulados, irão aumentar a osteogênese, tanto no local de aplicação da 

inserção muscular, quanto à distância.  

Esse mecanismo pode ser explicado pela mecanotransdução, que se refere 

ao meio pelo qual uma célula ou um tecido respondem biologicamente a um 

estímulo mecânico. No osso ele permite que estímulos mecânicos aplicados por 

meio da força da gravidade, impacto, vibração, ação muscular e outros esforços 

interfiram na osteogênese e na microestrutura. É por este mecanismo que a 

estrutura óssea se adapta às demandas funcionais exercidas de modo a interferir na 

neoformação óssea. Os elementos mediadores entre o estímulo mecânico e a célula 

responsiva ocorrem em vários níveis e não estão completamente esclarecidos. De 

acordo com Duncan & Turner (14) o processo pode ser dividido em quatro etapas: 

mecanoacoplamento (transdução de uma força mecânica aplicada ao osso em sinal 

mecânico local percebido por um osteócito), acoplamento bioquímico (transdução de 

sinal mecânico local em sinal bioquímico), transmissão de sinal de uma célula 

sensitiva a uma célula efetora (osteoblasto ou osteoclasto), resposta da célula 

efetora (em nível tecidual, reabsorvendo ou formando tecido ósseo). Logo, os 

osteócitos parecem ser os principais mecanossensores do osso (14), liberando 

mediadores bioquímicos como prostaglandinas que regulam a atividade dos 

osteoblastos e osteoclastos (110). Acredita-se que, após a deformação mecânica da 

membrana plasmática, ocorra uma alteração conformacional das integrinas, criando 

em sua estrutura química sítios de alta afinidade para reações químicas. As 

integrinas são proteínas cuja principal função é integrar o interior da célula com seu 
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exterior. De fato, o estímulo mecânico atua como uma enzima que catalisa a reação 

bioquímica (13). 

A transmissão para a célula efetora é realizada por muitas substâncias, entre 

as quais o ácido nítrico, prostaglandinas E e I, esclerostina, IGFs, TGFbeta, RANK-I 

e OPG (111). Mesmo as células não afetadas diretamente pela força mecânica 

exibem resposta semelhante àquelas que foram deformadas, por meio das gap 

junctions que são canais de comunicação intercelular que permitem a passagem de 

pequenas moléculas entre células adjacentes (112), usando o sistema 

microcanalicular. As células alvo finais são várias, mas principalmente osteoblastos 

e osteoclastos.  

 Existem diversos trabalhos que preconizam a utilização de cargas durante a 

realização de exercícios em ratos (17;64;67). A maior parte das intervenções 

recomenda exercícios resistidos com sobrecargas progressivas e exercícios com 

impacto que seriam as formas mais eficazes para melhora e manutenção do tecido 

ósseo. Nesta investigação foi observada melhora nas propriedades mecânicas de 

ossos estimulados com exercício de natação, mesmo sem cargas adicionais. Foi 

optado pela não utilização da carga porque os animais suspensos já vinham de uma 

situação desfavorecida representada por hipotrofia muscular e peso corporal menor, 

e o peso adicionado poderia levá-los à exaustão.  

Outras variáveis podem ser estudadas de forma comparativa e progressiva, 

como duração do programa de exercício e tempo de exercício, o que poderá 

fornecer informações sobre o desenvolvimento de terapias.  

Algumas comparações já foram feitas em relação à natação e a corrida em 

relação à resistência mecânica do osso de ratos e, embora ambas atividades 

tenham exercido efeito positivo sobre o osso, os autores concluíram que mais 

pesquisa seria necessária para avaliar exatamente a eficiência da natação (64;74).  

Da mesma maneira, esta pesquisa pode ser complementada com a 

comparação do desempenho da natação com outras formas de aplicação de 

estresses no esqueleto, como corrida, vibração e salto. Contudo, como apresentado 

no início desta discussão, do ponto de vista clínico em humanos, a natação pode ter 

indicações específicas, levando em consideração as características físicas da 

população alvo (pessoas debilitadas, sequelas neurológicas, doenças 

degenerativas, idosos, etc.). Porém, simplesmente a constatação de seu efeito 
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positivo na saúde óssea já é um achado importante. Os dados do presente estudo 

mostraram que o grupo ST (suspenso treinado) e o grupo CII (controle II) não 

apresentaram diferença estatística entre eles, o que nos sugere que o protocolo de 

exercício sugerido, nesta investigação foi capaz de recuperar completamente a 

qualidade óssea.  

Entretanto, esta pesquisa apresenta limitações que não permitem a 

extrapolação direta dos achados para a prática clínica. Primeiro, é difícil estabelecer 

se o mecanismo de nadar do rato é exatamente igual ao do ser humano. Com efeito, 

a natação é uma atividade instintiva no rato e, neste animal, a relação entre volume 

do corpo e tamanho dos membros não é a mesma do ser humano, o que leva a 

inferir que os esforços desprendidos para nadar não sejam os mesmos. Segundo, 

não é possível estabelecer se o regime de natação empregado aqui para o rato pode 

ser transferido diretamente para o ser humano. Provavelmente, não. Além disso, 

mesmo o regime proposto para o treinamento de natação no rato, apesar de usar 

protocolos estabelecidos, tem base essencialmente empírica. Em humanos, a 

natação como prática física competitiva está bastante padronizada e estudada pela 

medicina do esporte, mas não como processo terapêutico para aquele paciente que, 

por alguma razão desenvolveu osteopenia ou osteoporose. Sob este aspecto, 

apenas pesquisas realizadas diretamente com seres humanos, trabalhando segundo 

vários regimes de treinamento, poderiam estabelecer o melhor esquema de 

treinamento para, depois, ser aplicado especificamente a cada paciente, tendo em 

consideração seu perfil.   

Uma vez que forças intensas podem ser geradas na água com movimentos 

vigorosos, a atividade aquática deve ser executada sob supervisão adequada. Os 

exercícios de natação proveem o esforço mecânico necessário para estimular a 

formação óssea e minimizar a osteopenia por desuso, ou seja, preparar o organismo 

para que não ocorram lesões e a consequente piora do quadro decorrente da 

hipoatividade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A piora da qualidade óssea causada na tíbia de ratas suspensas pela cauda 

foi revertida para valores normais com a natação, e mais completamente que a 

atividade espontânea apresentada pelo rato suspenso e depois colocado em gaiola.  
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ANEXO A – Cópia do protocolo de aprovação do trabalho pela comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 
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