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RESUMO 
 

MACEDO, A. P. Efeitos do treinamento físico nas propriedades físicas de ossos 
de ratas ovariectomizadas submetidas à dieta hiperlipídica. 2014. 165 p. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

 
A nutrição e o treinamento físico adequado têm papel importante no acúmulo e 

manutenção de massa óssea e têm se mostrado duas ferramentas importantes para 

a prevenção de fraturas em pessoas com osteoporose. A ingestão de lipídio acima 

do recomendado gera interferência na remodelação óssea, mas não há relatos sobre 

a ação da dieta hiperlipídica em osso após a menopausa. Com isso, o objetivo deste 

estudo foi avaliar, em ratas ovariectomizadas (OVX), os efeitos do treinamento físico 

associado à dieta hiperlipídica (DH) no peso, nos níveis de estresse oxidativo do 

fígado e nas propriedades ósseas. Foram utilizadas oitenta ratas Wistar, divididas 

em 8 grupos (n=10), tratadas por 12 semanas, que são: OVX, sedentárias e dieta 

padrão (DP); OVX, sedentárias e DH; OVX, treinadas e DP; OVX, treinadas e DH; 

SHAM, sedentário e DP; SHAM, sedentárias e DH; SHAM, treinadas e DP; SHAM, 

treinadas e DH. No momento da cirurgia e na eutanásia foi coletada amostra de 

sangue para análise do hormônio folículo-estimulante. Durante o experimento foi 

aferido o ganho de peso semanal. Após o procedimento experimental, foi avaliada a 

densidade mineral óssea (DMO) total e o porcentual de gordura, em seguida à 

eutanásia dos animais, o fígado foi coletado para análise dos níveis de estresse 

oxidativo pela dosagem de glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído (MDA). As 

tíbias e fêmures foram dissecados, limpos das partes moles e analisados 

mecanicamente. Os dados foram analisados por teste estatístico em modelo linear 

generalizado (p<0,05) e teste complementar de Bonferroni. A ovariectomia foi 

comprovada pelo aumento significante (p<0,000) dos níveis de hormônio folículo-

estimulante nos animais OVX. Os animais dos grupos OVX (p=0,001) e treinado 

(p<0,000) apresentaram maior ganho de peso. Houve aumento de estresse oxidativo 

no fígado, com aumento nos níveis de MDA em animais treinados (p=0,021) e com 

DH (p=0,020), sem alteração nos níveis de GSH. Os animais do grupo OVX 

(p<0,000) e DH (p<0,000) tiveram aumento do percentual de gordura. Na 



 

 

densitometria de corpo total e quantificação de área de osso trabecular (OT) da tíbia, 

foi observado diferença entre as cirurgias (p<0,000) e treinados (DMO - p<0,000 e 

OT - p=0,002), com piores resultados para OVX e sedentários. A DMO da região 

medial da tíbia (p=0,019) e da proximal do fêmur (p=0,002) foi maior para treinados. 

A OVX diminuiu a DMO na proximal do fêmur (p<0,000). Na análise da espessura do 

osso cortical, a região medial apresentou maior espessura nos grupos OVXs com 

DH (p=0,014). No ensaio mecânico de alta velocidade, o ângulo de fratura foi maior 

para OVX (p<0,000) e DH (p=0,031) e o torque máximo para OVX (p=0,014). No 

ensaio de flexo-compressão do fêmur, o treinamento aumentou a força máxima 

(p=0,037) e OVX diminuiu a rigidez (p=0,000). Portanto, conclui-se que a diferença 

entre os tipos de cirurgias foi evidente, e que o treinamento físico foi eficaz para 

melhora da qualidade óssea, já a dieta, apesar de ter influenciado os níveis de 

estresse oxidativo e o acúmulo de gordura, não foi fator determinante na qualidade 

óssea entre os grupos. 

Palavras-chave: Ovariectomia. Dieta hiperlipídica. Osteoporose. Ganho de peso. 

Densidade mineral óssea. Exercício físico.  



 

 

ABSTRACT 

MACEDO, A. P. Effects of exercise on physical properties of bones from 
ovariectomized rats to high-fat diet. 2014. 165 p. Thesis (Doctoral) – Ribeirão 

Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 
Nutrition and appropriate physical training have important roles in the accumulation 

and maintenance of bone mass and as a tool for the prevention of fractures in 

osteoporosis. Fat intake over the recommended generates interference in bone 

remodeling, but there are no reports about the action of high fat diet on bone after 

menopause. Thus, the aim of this study was to evaluate, in ovariectomized rats 

(OVX), the effects of treadmill training associated with high fat diet (HFD) on weight 

and on bone properties. Eighty Wistar female rats, divided into 8 groups (n = 10), 

treated for 12 weeks: OVX, sedentary and control diet - CD; OVX, sedentary and 

HFD; OVX, trained and CD; OVX, trained and HFD; SHAM, sedentary and CD; 

SHAM, sedentary and HFD; SHAM, trained and CD; SHAM, trained and HFD. During 

surgery and euthanasia were collected blood samples for analysis of follicle-

stimulating hormone. During the experiment was verified the weekly weight gain. 

After the experimental procedure it was evaluated the total BMD and percentage of 

body fat, then euthanasia of animals, the liver was collected for analysis of the levels 

of oxidative stress by measuring levels of reduced glutathione (GSH) and 

malondialdehyde (MDA). The tibia and femur were dissected, cleaned of soft tissue 

and analyzed mechanically. Data were analyzed by statistical tests in generalized 

linear model (p <0.05) and Bonferroni post test. Ovariectomy was confirmed by a 

significant increase (p <0.000) levels of follicle-stimulating hormone in OVX animals. 

The animals of the OVX group (p = 0.001) and trained (p <0.000) showed greater 

weight gain. There was an increase of oxidative stress in the liver, with an increase in 

MDA levels in trained animals (p = 0.021) and in animals with DH (p = 0.020), without 

change in the levels of GSH. The animals of the OVX Group (p <0.000) and DH (p 

<0.000) had higher fat percentage. In total body densitometry and quantification of 

tibial trabecular bone area (TB), difference was observed between surgeries 

(p <0.000) and trained (BMD - p <0.000 and TB - p = 0.002), with the worst results for 

OVX and sedentary. The BMD of the medial tibia (p = 0.019) and proximal femur 

(p = 0.002) was higher in trained. The OVX decreased BMD at the proximal femur 



 

 

(p <0.000). In the analysis of the thickness of cortical bone, the medial region showed 

the highest thickness in groups OVXs with DH (p0 .014). In mechanical testing of 

high speed, the angle of fracture was greater for OVX (p <0.000) and DH (p = 0.031) 

and the maximum torque to OVX (p = 0.014). In flexion-compression test of the 

femur, the training increased the maximum force (p = 0.037) and OVX decreased 

stiffness (p = 0.000). Therefore, the conclusions were that the difference between the 

types of surgeries was evident, and that physical training was effective in improving 

bone quality, as the diet, despite having influenced the levels of oxidative stress and 

the accumulation of fat, was not a factor determinant in bone quality between groups. 

 

Keywords:  Ovariectomy. High fat diet. Osteoporosis. Weight gain. Bone mineral 

density. Physical training. 
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1.1 Nutrição 

A ingestão de macronutrientes (carboidrato, lipídio e proteína) e de 

micronutrientes (vitaminas e sais minerais) está diretamente relacionada ao 

crescimento e ao desenvolvimento físico, cognitivo e motor de um indivíduo. O 

excesso ou a carência de macro e micronutrientes na infância podem acarretar 

doenças graves na fase adulta (MORAIS; BURGOS, 2007). A nutrição por sua vez 

estuda o equilíbrio quantitativo e qualitativo necessários, para um funcionamento 

saudável do organismo.  

A nutrição adequada tem papel importante no acúmulo e manutenção de 

massa óssea e tem se mostrado uma ferramenta importante para a prevenção de 

fraturas em pessoas com osteoporose (PINHEIRO et al., 2009). O desenvolvimento 

ósseo está diretamente ligado aos níveis de nutrientes, em especial a vitamina D e o 

cálcio. Pinheiro et al., em 2009, ao avaliarem a ingestão de nutrientes diretamente 

relacionados ao osso, no Brasil, observaram que o consumo médio é inferior aos 

níveis recomendados pelo Dietary Reference Intakes (DRIs) do Institute of Medicine 

(Estados Unidos), independente da classe social. 

A nutrição adequada, segundo Bruyere et al. (2008) é fundamental para 

ajudar a reparação óssea e prevenir novas fraturas especialmente em pacientes 

desnutridos. Assim, a ingestão de dieta balanceada é de vital importância em 

mulheres após menopausa, por ser um fator importante na manutenção das 

propriedades mecânicas do osso e na prevenção da osteoporose.  

Outro problema enfrentado pela saúde pública é o sobrepeso decorrente de 

dietas erradas. Pesquisas realizadas, em ratas, mostraram que baixos níveis de 

vitamina D e cálcio associados a uma dieta hiperlipídica prejudicam o 

desenvolvimento ósseo (LAC et al. 2008, CAO; GREGOIRE; GAO, 2009). 

Especificamente no fêmur, tíbia e vértebra, o conteúdo mineral ósseo e a densidade 

mineral óssea (DMO) são prejudicados pelas dietas hiperlipídicas após 10 semanas 

em modelos experimentais de ratas (WARD; KIM; ROBERT BRUCE, 2003; CAO; 

GREGOIRE; GAO, 2009; PARHAMI et al., 2001). Dietas hiperlipídicas, combinadas 

com regimes alimentares curtos ou longos pioram ainda mais a qualidade óssea.  
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Além de alterações ósseas decorrentes do consumo de dietas hiperlipídicas, 

há o aumento no estresse oxidativo. As dietas hiperlipídicas são responsáveis pelo 

aumento do estresse oxidativo e afeta negativamente a homeostase endócrina, 

resultando em hiperglicemia mal controlada, hiperinsulinemia e resistência à insulina. 

O malonaldeído (MDA) é um dos principais indicadores de peroxidação lipídica e 

dano oxidativo (OHKAWA; OHISHI; YAGI1

1.2 Osteoporose 

, 1979 apud SIDDIQUE; ARA; AFZAL, 

2012), tendo seus níveis aumentados com o consumo de dietas ricas em lipídios 

(FRANCO, 2007; LIANG et al., 2010) e diminuídos quando submetidos a treinamento 

físico (FRANCO, 2007). 

O osso é o componente do sistema músculo esquelético que está diretamente 

relacionado com a sustentação e movimentação do corpo. Uma de suas principais 

características é a capacidade de remodelação relacionada à atividade celular dos 

osteoclastos (absorção) e osteoblastos (formação) (ARMAMENTO-VILLAREAL et 

al., 2009).   

Durante uma atividade física cotidiana, impõem-se ao osso forças mecânicas 

que provocam pequenas deformações neste e propiciam a remodelação óssea 

(BIKLE; SAKATA; HALLORAN, 2003). 

A osteoporose é uma doença metabólica que acomete o esqueleto. É 

caracterizada pela perda de massa e resistência óssea (GUPTA, 1996). Seu 

diagnóstico é realizado pela avaliação da DMO, característica diretamente 

relacionada à resistência mecânica do osso (SCHMITT; SCHMITT; DÖREN, 2009). 

É de consenso que se trata de uma doença de etiologia multifatorial, podendo 

ser influenciada pelo sexo, biótipo, etnia, ingestão de cafeína e o tabagismo, 

etilismo, sedentarismo e imobilização prolongada, menopausa precoce e 

nuliparidade, baixa ingestão de cálcio, ingestão exagerada de proteína e fosfato 

entre outras (ROBBINS et al., 2001; SZEJNFELD et al., 1995).  

                                                            
1 OHKAWA, H.; OHISHI, N.; YAGI, K. Assay for lipid peroxidation in animal tissues by 
thiobarbituric acid reaction. Annals of Biochemistry, v. 95, p. 351–358, 1979. 
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Segundo Nikolaou et al. (2009) existe uma constante preocupação com o 

aumento anual no número de fraturas da população idosa. Com o aumento da 

expectativa de vida, a osteoporose tornou-se um problema de saúde pública. Esta 

nova expectativa de vida e aumento da proporção de mulheres idosas tem 

aumentado o foco sobre a menopausa como indutora de alterações fisiológicas. 

Estas alterações estão associadas ao risco elevado de diversas doenças como, 

doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, osteoporose entre 

outras (LEITE et al., 2010).  

A expectativa de vida aumenta continuamente, na Europa até o ano de 2012, 

25% da população terá 65 anos ou mais. Nesta população prevê-se 40% mulheres e 

14% homens com idade superior a 50 anos suscetíveis a fraturas secundárias a 

condição osteoporótica (NIKOLAOU et al., 2009). Em pesquisa realizada no Brasil, 

Pinheiro et al., em 2009, observaram que o índice de fratura é de 13% para homens 

e 15% para mulheres com idade acima de 40 anos. 

O envelhecimento está associado ao aumento do risco de fratura. Entre os 

fatores que contribuem para esta realidade está a redução da DMO. Esta redução na 

DMO muitas vezes está ligada a fatores nutricionais como proteínas, cálcio e 

vitamina D (SIMON et al., 2002), essenciais para a manutenção do esqueleto ao 

longo da vida e que têm sua ingestão comprometida nos idosos pela mudança na 

dieta. Estudos têm mostrado que o baixo crescimento e desenvolvimento, e 

condições ambientais adversas na infância estão associados com a osteoporose na 

vida adulta (KIN et al., 2007).  

Nas mulheres a ocorrência da osteoporose está diretamente ligada à 

menopausa, período pelo qual ela deixa de produzir os hormônios ovarianos 

(JOHNELL, 1996). O estrógeno possui papel importante na homeostase do 

esqueleto, além de participar da regulagem dos ciclos de remodelagem óssea 

(LINDSAY, 1999). Doren e Greiser (2008) relatam que no início da menopausa há 

uma perda considerável da DMO que pode ser prevenida por atividades físicas 

regulares. Esta perda varia entre 10 a 15% nos cinco primeiros anos da menopausa 

(RECKER, 1993), sendo menos intensa nos anos seguintes, podendo atingir de 30 a 

40 % (ROBBINS, 1994).  
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A ovariectomia em animais, procedimento cirúrgico que visa à remoção dos 

ovários, tem sido utilizada para simular a menopausa e suas consequências. 

Estudos realizados sobre a diminuição da massa óssea, após a indução da 

menopausa, verificaram o efeito supressivo direto do estrógeno sobre a atividade 

osteoclástica (COMPSTON, 2001). 

Com o avanço da ciência e o entendimento da osteoporose como um 

problema de saúde pública, esta tem sido diagnosticada e tratada precocemente, em 

busca de um tratamento efetivo com o intuito de se obter melhores resultados, já que 

uma vez instalada ela se torna irreversível. (DRIUSSO, 2000). O princípio básico do 

tratamento preventivo da osteoporose é a manutenção da massa óssea como meio 

de prevenção de fraturas (CHESNUT et al., 1995). 

1.3 Propriedades mecânicas do osso 

A movimentação, sustentação e proteção do corpo humano são feitas 

principalmente pelo esqueleto e pelos músculos, assim este conjunto está sujeito a 

diferentes esforços concomitantemente ou isoladamente, como tração, compressão, 

flexão e torção. Assim é necessário o conhecimento das propriedades mecânicas 

destes (SHIMANO; SHIMANO, 2000). 

O osso possui três tipos de componentes fibrosos: colágeno ou fibras de 

curso largo, que se apresentam em feixes e resistem à força de tração; pequenas 

fibras de elastina que são resilientes e recuperam a forma original após a tração; e 

pequenas ramificações de fibras reticulares localizadas principalmente na medula 

óssea que adicionam volume ao órgão (GOULD, 1993). Ao se avaliar a tração, a 

deformação prévia a ruptura é apenas de 2% (MÜLLER et al., 1993). Sua resistência 

mecânica a tração é consideravelmente menor que a do aço (20%). Ao avaliar a 

resistência a compressão se obtém melhores resultados devido à apatita do osso. 

Ao se comparar o osso esponjoso em relação ao cortical a resistência mecânica do 

esponjoso é 20% da resistência do cortical (YAMADA; EVANS, 1970). 

O conhecimento do comportamento mecânico do osso permite entender a sua 

reação aos esforços in vivo, propiciando um melhor planejamento cirúrgico e a 
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escolha de um material reabilitador adequado quando necessária a sua utilização 

(SANTOS, 1999). Além disso, permite compreender a mecânica da fratura, que é 

resultado da perda da integridade estrutural do osso pela sobrecarga mecânica que 

em fração de segundo supera a rigidez óssea. Existem diferentes tipos de fratura 

resultantes do tipo de força aplicada e da quantidade de energia transferida. A flexão 

resulta em fratura curta e obliqua a compressão axial em impactação, sem contato 

entre os fragmentos principais após o reposicionamento dos fragmentos principais, e 

o torque resulta em fratura em espiral. Portanto, os ensaios mecânicos permitem 

identificar a relação entre as forças aplicadas, a velocidade de aplicação e o tipo de 

fratura existente, assim como o grau de fragmentação óssea. (MÜLLER et al. 1993). 

1.4 Treinamento Físico 

O treinamento físico regular melhora a função de todos os sistemas do corpo 

(TOPP et al., 2002), contrapondo-se ao sedentarismo que resulta na perda 

quantitativa, em relação à forma e função, dos órgãos, provocando modificações 

estruturais e tendência a distúrbios funcionais (MELLEROWICZ; MELLER, 1979).    

A prática de exercícios físicos regularmente tem mostrado efeitos benéficos 

na qualidade óssea com aumento da resistência mecânica deste. Esta melhoria está 

ligada ao aumento da formação óssea resultante dos estímulos decorrentes da 

atividade física (LESPESSAILLES et al., 2007). Observa-se o aumento da espessura 

tanto da região cortical quanto trabecular do osso resultando em uma maior 

tolerância a solicitações externas (EASTELL, 2003; MAUREL et al., 2013).  

Pelos seus conhecidos efeitos benéficos, a atividade física vem sendo 

utilizada, nos últimos anos, como método de prevenção e análise da atrofia muscular 

e perda óssea (TUUKKANEN; PENG, VAANANEN, 1994; van der WIEL et al., 1995; 

MATHEY et al., 2002). O resultado do treinamento sobre o osso depende da 

atividade física realizada, sendo que os estímulos moderados têm pouca influência 

na massa óssea (SINAK, 1978).  

A prática de exercícios físicos não tem influência apenas no osso, mas na 

saúde de maneira geral. A glutationa reduzida (GSH) é um tripeptídeo composto de 

aminoácidos não-essenciais (glutamina, cisteína e glicina). É utilizado como 

marcador da saúde celular em que níveis baixos indicam lesão oxidante. Tem sido 
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utilizado como parâmetro de verificação do sistema de defesa antioxidante, 

mostrando alterações resultantes da prática de exercício físico (FRANCO, 2007).  

A ação da gravidade sobre o corpo, e a utilização de pesos suplementares 

durante a prática de exercícios tem um grande efeito sobre a estimulação e 

formação óssea (SZEJNFELD, 2005). A prática de exercícios como correr e saltar 

gera, sobre o corpo, a ação da energia de impacto, além do peso corporal, se mostra 

como grandes estimuladores do processo de remodelação óssea. (GRIMSTON; 

WILLOWS; HANLEY, 1993; PICHLER et al., 2013). 

Shimano e Volpon (2009) estudaram os efeitos da diminuição da ação da 

gravidade sobre o osso, para isso os autores suspenderam o rato pela cauda, o que 

provocou a diminuição das propriedades mecânicas ósseas, apesar de não 

apresentar diferenças visíveis na análise microscópica. Após 21 dias do término da 

suspensão, os autores observaram uma recuperação parcial do comportamento 

mecânico do osso e o treinamento pós-suspensão permitiu a recuperação das 

propriedades mecânicas e estimulou a formação de osso novo. 

Apesar de estudos salientarem o benefício do exercício físico sobre a 

osteoporose (KEMMLER et al., 2012, RENNO; DRIUSSO; FERREIRA, 2001, 

TANAKA et al., 1999), a forma como este processo se dá ainda não está bem 

elucidado. Segundo Yeh et al. (1993) e Thomas, Wideman e Lovelady (2010) o 

benefício não ocorre apenas na osteoporose, mas também antes da ocorrência da 

mesma.   

O treinamento físico vem sendo estudado, como método alternativo ou 

combinado a reposição hormonal na manutenção da saúde da mulher após a 

menopausa. Para isso, modelos experimentais utilizando ratas ovariectomizadas 

vêm sendo utilizados para avaliar a eficácia destes treinamentos na prevenção às 

doenças associadas à menopausa (SHIGUEMOTO et al., 2012, BARSALANI; 

CHAPADOS; LAVOIE, 2010; LEITE et al., 2010). 

Treinamentos físicos realizados em ratas mostraram eficácias na reversão 

dos efeitos deletérios da ovariectomia sobre o tecido ósseo (SHIGUEMOTO et al., 
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2012). Além disso, o treinamento controla os efeitos da ovariectomia sobre o 

acúmulo de gordura, perfil lipídico e conteúdo lipídico do tecido (HAO et al., 2010, 

LEITE et al., 2009).  

Estudo realizado por Zoth et al., em 2010, demonstrou através de um modelo 

de ratas ovariectomizadas que a ausência do estrógeno propicia o desenvolvimento 

da obesidade e que o treinamento físico associado à reposição é eficaz na 

prevenção desta. 

O estudo realizado por Umemura et al., em 2008, avaliou o efeito do 

treinamento em grupo sham sedentário, sham treinado e ovariectomizado sedentário 

e ovariectomizado treinado. Após a ovariectomia os autores submeteram os grupos 

treinados a treinamento de salto por 8 semanas, no final deste período avaliaram a 

DMO por dupla emissão de fontes de Raio X (dual energy X-ray absorptiometry -

DXA) e observaram melhora na DMO nos grupos treinados. Terminado este período 

todos os animais permaneceram sedentários por 24 semanas e foram novamente 

avaliados. Apesar do longo período sedentário, foi possível observar melhor 

qualidade óssea nos grupos treinados previamente em comparação com os grupos 

totalmente sedentários, mostrando que o treinamento físico melhora a qualidade 

óssea com o tempo, mesmo com a interrupção deste. 

Estudos em atletas mostraram que apesar de apresentarem déficit de 

diferentes nutrientes provenientes de nutrição inadequada estes apresentaram DMO 

normal na coluna lombar e no quadril (HOCH; STAVRAKOS; SCHIMKE, 2007), o 

que pode indicar que a atividade física consegue manter a saúde óssea destes 

atletas. 

Estudo realizado por Simões et al. (2008) mostrou que o treinamento físico 

em esteiras após 72 horas da ovariectomia, não teve modificação no peso corporal e 

do fêmur de ratas ovariectomizadas. O treinamento foi capaz de manter os níveis 

calcêmicos, aumentar a densidade óssea e manter a rigidez do fêmur, prevenindo 

sua fragilidade. O treinamento em esteiras após oito semanas de ovariectomia não 

demonstra ser tão eficaz no controle da osteopenia, em aspectos mecânicos e 

densitométricos. 
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A eficácia de determinado exercício em estimular a formação óssea parece 

depender de 3 fatores: 1) tipo da atividade; 2) estímulos de curta duração e alta 

intensidade; 3) estímulos intervalados (TURNER, 1998). 

1.5 Ensaio Mecânico 

O ensaio mecânico é uma forma técnica padronizada utilizada na avaliação 

das propriedades mecânicas de materiais em diferentes aplicações, através de 

corpos de prova ou modelos experimentais. Os ensaios permitem conhecer a 

resposta do material ao se aplicarem diferentes forças. Estes podem ser destrutivos, 

nos quais se observa a destruição do corpo de prova ensaiado; e não destrutivos, 

nos quais é respeitado o limite elástico do material e o corpo de prova é conservado. 

Dentre os ensaios destrutivos incluem-se os ensaios de tração, flexão, torção, 

impacto, fadiga entre outros; e nos ensaios não destrutivos, há o ultra-som,  faixas 

variadas do espectro de radiação eletromagnética (SOUZA, 1982).  

O ensaio mecânico acontece em condições controladas. Em ensaios estáticos 

são conhecidas as forças aplicadas e analisadas as deformações produzidas. As 

forças aplicadas podem provocar tração, compressão ou cisalhamento no corpo de 

prova. 

A tração corresponde a duas forças aplicadas em sentidos opostos na mesma 

linha de aplicação. As forças moleculares atrativas, que dificultam o alongamento do 

material, correspondem à resistência a tração. A compressão acontece em situação 

oposta à tração, assim duas forças são aplicadas, uma no sentido da outra, na 

mesma linha, buscando achatar o material. Neste caso, as forças moleculares 

repulsivas buscam manter a dimensão do corpo de prova provocando a resistência à 

compressão. O cisalhamento ocorre quando duas forças atuam paralelamente uma 

em relação à outra, com sentidos opostos, mas não na mesma linha (EINHORN, 
1996).  

É possível observar algumas características mecânicas de um material sem a 

destruição do mesmo, para isso, é necessário aplicar uma força que permita a 

deformação do mesmo durante a aplicação desta e ao retirá-la este retorna a 
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condição inicial. Dentro do limite elástico, a força aplicada ao material, alonga suas 

ligações atômicas, mas não as rearranja (EINHORN, 1996). 

Os diferentes tipos de ensaio mecânico vêm sendo utilizados para estudar as 

propriedades mecânicas do osso e a influência da menopausa sobre este. Em 

estudo realizado por Hogan, Ruhmann e Sampson (2000), os autores utilizaram 

ensaio de compressão para avaliarem a influência da menopausa sobre o osso 

cortical e trabecular, encontrando diferença estatística, antes e após a menopausa 

apenas para o osso trabecular. 

Um ensaio mecânico amplamente utilizado na avaliação mecânica de ossos é 

o de flexo-compressão da cabeça do fêmur, por permitir conhecer o comportamento 

do osso em um dos principais esforços aplicados ao fêmur, escolhido assim para ser 

utilizado no presente estudo.  

Outro tipo de força a que os ossos estão sujeitos é o impacto. Este esforço, 

de natureza dinâmica, consiste em uma força aplicada, repentina e bruscamente, 

somada a uma energia cinética relacionada à velocidade de aplicação desta força. 

Neste caso, o objeto de estudo é a quantidade de energia absorvida pelo material, a 

partir de um valor conhecido de energia inicial (MARTINS; LACENA, 2006; MARIN, 

1962). Quando a força é aplicada de forma repentina, por curtíssimos períodos de 

tempo, geram-se, no material, ondas de tensão. A influência dessa força sobre o 

material é duplicada, pois esta modifica as tensões e deformações resultantes e as 

propriedades de resistência do material (SANTOS, 1999). 

O impacto pode ser caracterizado por uma colisão de corpos ou uma rápida e 

breve aplicação de força ou movimento a uma estrutura, em que os danos são 

proporcionais às características e intensidades desta. Na maioria dos casos, se o 

tempo de aplicação da força é menor que a metade do menor período natural de 

vibração, a carga é considerada de impacto. Se o intervalo de tempo é maior que 

três vezes o período natural, a carga é geralmente considerada estática. (MARIN, 

1962). 

Apesar de existirem modelos teóricos que buscam descrever o 

comportamento de materiais durante o impacto, ensaios experimentais ainda são 

realizados para melhor conhecimento dos mesmos.  O ensaio de impacto mais 
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utilizado é o pêndulo, em que a energia potencial é transformada em energia 

cinética, e esta por sua vez é transferida para o material. Neste ensaio se obtém a 

resistência ao impacto, que é energia absorvida pelo corpo de prova ou estrutura, 

até a fratura durante o ensaio. O cálculo dessa energia é feito pela diferença da 

energia potencial inicial e final (MARIN, 1962; HORATH, 1995; SANTOS, 1999). 

Em estudo realizado por Delye et al. (2007), os autores avaliaram a energia 

de impacto necessária para a fratura do osso occipital de cadáveres humanos. Neste 

estudo, os autores aplicaram três diferentes velocidades de impacto e observaram 

maior capacidade de absorção do impacto com o aumento da velocidade de ensaio. 

Assim, é possível observar que a resposta mecânica do osso é dependente não 

apenas da força aplicada, mas também da velocidade de aplicação desta. 

Passi e Gefen (2005) encontraram características microestruturais muito 

semelhantes no osso cortical e esponjoso de seres humanos e galinhas. Assim, 

realizaram um trabalho com 48 amostras de fêmur de galinha, submetido ao ensaio 

de impacto com aumento do “nível” da energia potencial (Ep), quando aplicado 0,37 

J houve uma fratura completa para quatro não fraturas, e a maior energia de impacto 

aplicada (1,19 J) resultou em quatro fraturas completas para uma não fratura. O 

resultado do estudo sustenta a hipótese de que o tecido trabecular epifisário de 

ossos longos contribui com a resistência e distribuição das forças de impacto, 

induzindo a tensão na face lateral do fêmur proximal.  

Apesar de estudos relacionarem dietas hiperlipídicas com exercícios físicos 

(WOO et al., 2009, PATSCH et al., 2011), não há relatos da associação em modelo 

experimentais com déficit de estrógeno. Gerbaix et al. (2013), estudaram o efeito do 

treinamento físico em esteira na qualidade óssea de ratos machos após a indução 

de obesidade por dieta hiperlipídica, observando melhora na microarquitetura óssea. 

Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a capacidade de treinamentos físicos na 

manutenção da qualidade e resistência óssea em ratas com dieta hiperlipídica após 

ovariectomia. 
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 1. A dieta hiperlipídica piora as propriedades físicas dos ossos de ratas 
ovariectomizadas 

 2. O treinamento físico em esteira melhora a qualidade óssea e controla o 
ganho de peso de ratas ovariectomizadas. 
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3. OBJETIVO 

 

Avaliar o efeito do treinamento físico em esteira no ganho de peso, nos níveis 

de glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído (MDA) do fígado, e nas propriedades 

físicas de ossos de ratas ovariectomizadas submetidas à dieta hiperlipídica (DH) por 

12 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 

 





63 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, o aumento do número de fraturas na população idosa é de 

grande preocupação. Este problema se torna ainda mais evidente ao se ter 

conhecimento que em 2012, 25% da população mundial era idosa (NIKOLAOU et 

al., 2009). Esta preocupação acontece em termos de mobilidade, mortalidade e, 

também, de aspectos financeiros. Esta realidade está ligada ao desenvolvimento da 

osteoporose. Esta é uma patologia multifatorial (ROBBINS et al., 2001; SZEJNFELD 

et al., 1995) que aumenta a fragilidade do sistema esquelético, principalmente em 

mulheres após a menopausa. O déficit de estrógeno aumenta os riscos de 

desenvolver osteoporose e fratura está diretamente relacionado com as 

deteriorações do colágeno ósseo. Aliado a esta situação, existe o aumento da 

obesidade de maneira geral.  

A obesidade é um fator preponderante na população mundial, e dietas 

inadequadas podem estar ligadas a diminuição da qualidade óssea. Existem 

estudos, avaliando a obesidade e a qualidade óssea, mas pouco voltados à análise 

desta combinação na terceira idade. Algumas pesquisas com ratos apresentam o 

efeito negativo de dietas hiperlipídicas na microarquitetura (WOO et al., 2009; 

PATSCH et al., 2011) e na remodelação óssea (BARTELT et al. 2010, FUJITA; 

WATANABE; MAKI, 2012).  

A fratura de ossos longos é um dos principais tipos de fratura observados na 

população idosa e entender o efeito da obesidade nesta situação se torna 

imprescindível para o desenvolvimento de políticas de prevenção. As fraturas em 

ossos longos são provocadas por esforço dinâmico de impacto.  

Relatos clínicos e científicos elucidam que a prática de exercício físico 

proporciona uma melhora na resistência dos ossos, acarretando uma maior 

tolerância à solicitação mecânica, assim como beneficia o organismo em vista dos 

demais fatores fisiológicos. Ao passo que, a inatividade física acarreta uma série de 

malefícios ao organismo. Portanto, de acordo com os benefícios já citados, a 

atividade física aplicada à osteoporose, se encontra como um possível método 

profilático/ terapêutico. 

Atualmente, em pesquisas experimentais, tem–se usado o modelo animal de 

rato para o estudo de doenças e alterações funcionais do sistema músculo 
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esquelético. Isto se deve ao fato deste modelo ser de fácil manuseio e possuir 

comportamento semelhante ao humano. A utilização deste modelo para o estudo do 

efeito de dietas hiperlipídicas se justifica uma vez que estes animais apresentam 

distúrbios metabólicos semelhantes ao observados em humanos (WOODS et al. 

2003) ao ingerirem da dieta rica em lipídios (DINIZ et al., 2008). Além disso, ratas 

ovariectomizadas têm sido utilizadas como modelo de obesidade pela ação limitada 

do estrógeno (HAO et al., 2010). 

Portanto, este trabalho justifica-se pelas hipóteses e objetivos apresentados. 
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Este trabalho foi elaborado de acordo com o "Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals" (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996) e foi aprovado pela 

Comissão de Ética em pesquisa com animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (FMRP – USP), protocolo 87/2011 (Anexo A). 

 Foram utilizadas 80 fêmeas de Rattus norvegicus albinus, variedade Wistar, 

com massa corporal entre 180 g e 200 g, de 8 semanas, fornecidas pelo Biotério 

Central da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto. Todos os animais foram 

pesados no início do experimento e, depois, semanalmente, quando, também foram 

examinados segundo o protocolo recomendado por Morey-Holton e Globus (2002) 

que consta da seguinte sequência: 

1- Avaliação do aspecto geral e atividade (durante os primeiros dias é normal 

aparecerem pigmentos de porfirina em torno do nariz e olhos e desaparecem após 

três dias) 

2- Evidência de que os animais estão comendo, bebendo e se movendo. 

Os animais foram mantidos, durante o experimento (12 semanas), no Biotério 

do Laboratório de Bioengenharia da FMRP – USP com ciclos de dia / noite de 12 / 

12 horas, com umidade e temperatura (21 ± 1οC) controladas.  

Ao final do experimento as ratas foram submetidos à eutanásia com de dose 

excessiva (2 mL para cada 100g do animal) de Hidrato de Cloral.  

5.1. Grupos experimentais 

Os animais foram divididos em oito grupos experimentais (n=10). As caudas 

foram identificadas individualmente, com marcador permanente, por algarismos 

romanos.  

Foram estabelecidos os seguintes grupos de tratamento (Quadro 1): 

- Grupo OVXSP: submetido a procedimento cirúrgico de ovariectomia, ao 

sedentarismo induzido, recebendo água e alimentação padrão após a cirurgia. 

- Grupo OVXSH: submetido a procedimento cirúrgico de ovariectomia, ao 

sedentarismo induzido, recebendo água e alimentação hiperlipídica após a cirurgia. 
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- Grupo OVXEP: submetido a procedimento cirúrgico de ovariectomia e 

treinamento em esteira, recebendo água e alimentação padrão após a cirurgia. 

- Grupo OVXEH: submetido a procedimento cirúrgico de ovariectomia e 

treinamento em esteira, recebendo água e alimentação hiperlipídica após a cirurgia. 

- Grupo SHAMSP: submetido a procedimento cirúrgico “sham”, ao 

sedentarismo induzido, recebendo água e alimentação padrão após a cirurgia. 

- Grupo SHAMSH: submetido a procedimento cirúrgico de “sham”, ao 

sedentarismo induzido, recebendo água e alimentação hiperlipídica após a cirurgia. 

- Grupo SHAMEP: submetido a procedimento cirúrgico de “sham” e 

treinamento em esteira, recebendo água e alimentação padrão após a cirurgia. 

- Grupo SHAMEH: submetido a procedimento cirúrgico “sham” e treinamento 

em esteira, recebendo água e alimentação hiperlipídica após a cirurgia. 

Quadro 1 – Grupos Experimentais 

Grupo Procedimento cirúrgico Atividade Dieta 

OVXSP 

OVX 

sedentário 
padrão 

OVXSH hiperlipídica 

OVXEP 
treinamento em esteira 

padrão 

OVXEH hiperlipídica 

SHAMSP 

Sham 

sedentário 
padrão 

SHAMSH hiperlipídica 

SHAMEP 
treinamento em esteira 

padrão 

SHAMEH hiperlipídica 

 

5.2. Técnica cirúrgica 

A técnica cirúrgica aplicada seguiu a metodologia de Zarrow e Brown-Grant 

(1964).  
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Os animais receberam anestesia composta por Ketamina (95 mg/kg) e 

Xilazina (12 mg/kg) no músculo gastrocnêmio, para que cessassem seus 

movimentos. Após a anestesia dos animais os mesmos tiveram a cauda aquecida 

com o auxílio de uma lâmpada incandescente de 40 W. Tomou-se o cuidado de não 

encostar a cauda na lâmpada evitando assim queimaduras. Após 5 min. de 

aquecimento, a extremidade da cauda foi cortada (5 mm) e foram retirados 2 mL de 

sangue para análise do hormônio folículo-estimulante (FSH) previamente à cirurgia. 

Após a coleta de sangue a extremidade da cauda foi amarrada evitando assim perda 

de sangue.  

Após a cirurgia, os animais receberam injeção de antibiótico (40.000 U/kg 

Penicilina G Procaína IM) (Tezini, 2008). 

5.2.1. Ovariectomia 

O procedimento cirúrgico de ovariectomia bilateral utilizado foi realizado 

através de acesso pela cavidade abdominal. Após a localização do ovário foi feita 

ligadura na extremidade distal da trompa uterina com fio de sutura 3-0 Vicryl 

(Johnson e Johnson – São José dos Campos) e o ovário retirado. A trompa uterina 

foi recolocada no interior da cavidade abdominal e as camadas musculares foram 

suturadas com fio de sutura 3-0 Vicryl e as cutâneas com fio 3-0 Mononylon Ethilon 

(Johnson e Johnson – São José dos Campos).  
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Figura 1 - Procedimento de Ovariectomia: a) animal anestesiado com tricotomia na região 

ventral entre a reborda costal inferior e o início da pelve; b) incisão reta 
transversal, de aproximadamente 1 cm de comprimento da pele e tecido celular 
subcutâneo; c) visualização da inserção na pele; d) incisão do músculo para 
acesso a cavidade abdominal; e) vizualização do corte do músculo; f) exposição 
do ovário; g) ligadura da região distal da trompa uterina; h) remoção do ovário; i) 
reinserção da trompa uterina na cavidade abdominal; j) sutura do músculo 
abdominal; k) sutura da pele e tecido celular subcutâneo; l) animal após 
finalização do procedimento cirúrgico. 

Segundo Kalu (1991) e Tomkinson et al. (1998) a osteopenia se manifesta em 

um período de 30 a 60 dias após a ovariectomia. Portanto, 72 horas após a cirurgia 

foi iniciado o treinamento dos grupos OVXEP e OVXEH para que este iniciasse 

antes da instalação da osteopenia decorrente da ovariectomia. 

5.2.2. Sham 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 
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O procedimento cirúrgico sham consistiu da exposição bilateral dos ovários 

pelo acesso pela cavidade abdominal. Após sua localização, este foi exposto e 

depois reinserido no interior da cavidade abdominal e as camadas musculares e 

cutâneas foram suturadas isoladamente conforme descrito anteriormente.  

Obedecendo ao mesmo padrão utilizado nos animais ovariectomizados, os 

treinamentos iniciaram 72 horas após a cirurgia nos grupos SHAMEP e SHAMEH. 

5.3. Atividade 

5.3.1. Sedentarismo 

Seguindo a metodologia utilizada por Oliveira-Milani et al. (2008) nos grupos 

sedentários (OVXSP, OVXSH, SHAMSP e SHAMSH) as ratas foram colocadas 

individualmente, em caixas plásticas com espaço reduzido, com o intuito de diminuir 

sua movimentação, tornando-as sedentárias (Figura 2). As dimensões das caixas 

após a redução eram de 19 x 19 x 12 cm (comp. x larg. x alt.).  

 

  

 

Figura 2 – Indução ao sedentarismo: a1) Tampa da caixa; a2) redutor de espaço 
em inox; a3) caixa plástica; b) animal colocado na caixa reduzida; c) 
animal induzido ao sedentarismo. 

5.3.2. Treinamento em esteira 

Os grupos que receberam treinamento em esteira (OVXEP, OVXEH, 

SHAMEP e SHAMEH) foram colocados em caixa plástica com dimensões de 40 x 32 

x 16 cm (comp. x larg. x alt.) sendo alojados entre 3 e 4 animais em cada caixa.  

a) b) 

c) 

1 

2 

3 
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O treinamento foi realizado em esteira motorizada Insight (Modelo EP – 131), 

para ratos, composta por seis baias individuais com espaço interno de 50 x 10 x 15 

(comp. x larg. x alt.). A esteira possui um painel de controle com regulador de 

velocidade, chave liga-desliga, mostrador digital para o tempo e a distância 

percorrida e botões para reiniciar o relógio e odômetro (contador de distância). O 

exercício foi realizado sem inclinação da esteira. 

 O protocolo de treinamento físico utilizado foi composto por uma fase de 

adaptação nas duas primeiras semanas e evolução gradativa da velocidade e tempo 

até atingir a velocidade de 17 m/min. durante 60 min./dia na sétima semana. O 

treinamento foi realizado 5 dias/semana durante 12 semanas. O Quadro 2 apresenta 

o protocolo de treinamento físico realizado: 

Quadro 2: Protocolo de Treinamento Físico: 

Semana de 
treinamento 

Velocidade 
(m/min.) 

Duração das sessões (minutos) 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1ª 7 5 10 15 20 
2ª 10 20 30 
3ª 14 35 40 
4ª 

17 

45 50 
5ª 55 60 
6ª 

60 

7ª 
8ª 
9ª 

10ª 
11ª 
12ª 

 

5.4. Dieta hiperlipídica 

A dieta padrão (DP) utilizada foi a Nuvilab® CR-1 autoclavável (Nitrival 

Nutrientes, Guarani, Brazil) (Figura 3), fornecida pelo Biotério Central da Prefeitura 

do Campus USP de Ribeirão Preto.  
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Figura 3 – Rótulo da dieta padrão com sua composição 

Para obtenção da dieta hiperlipídica (DH), a ração padrão de biotério foi 

triturada, e posteriormente adicionada banha de porco (Sadia – Concórdia, Brasil) 

(Figura 4). O aumento de lipídio na dieta dos animais foi feito de maneira gradativa. 

No primeiro dia após a cirurgia foi fornecida dieta com acréscimo de 20% de lipídios 

e após 72 horas da cirurgia iniciou-se o fornecimento de dieta com adição de 30% 

(LEONARDI et al., 2010). A ração para dieta hiperlipídica utilizada foi manipulada no 

Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP.  

 

5.5. Análises nos animais 

Foram realizadas análises nos animais previamente às análises dos ossos. 

5.5.1. Ganho de peso 

Foi realizada avaliação do ganho de peso semanal de cada animal. Para isso, 

os animais foram pesados no dia da realização do procedimento cirúrgico, e, 

posteriormente, semanalmente até a eutanásia. O peso obtido a cada semana foi 

subtraído do peso inicial, obtendo-se assim o ganho de peso de cada animal em 

relação ao início do experimento. 

5.5.2. Densitometria de corpo total e percentual de gordura 

Um dia antes da eutanásia de cada animal foi realizada a avaliação da 

densidade mineral óssea e do percentual de gordura com auxílio de um aparelho de 

densitometria por meio de dupla emissão de fontes de Raio X (dual energy X-ray 

absorptiometry - DXA) utilizando programa de análise para pequenos animais 

(Hologic, Discovery Wi®, Estados Unidos) do Laboratório de Endocrinologia e 
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Ciências de Imagens e Física Médica do Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

Os animais foram anestesiados com Ketamina e Xilazina (0,5mL/100g), 10 

min. antes do exame. Para realização do exame, os animais foram posicionados em 

decúbito ventral sobre a mesa do equipamento (Figura 4). A configuração do 

equipamento foi de espaço para linha do scan de 0,0245 cm e redução para cada 

ponto de 0,0127 cm. Os resultados foram expressos em g/cm2. Após o exame os 

animais ficaram em observação até que se encerrasse o efeito do anestésico. 

 

Figura 4 - Animal anestesiado e posicionamento 
para avaliação da densitometria de 
corpo total e percentual de gordura 

A região avaliada corresponde a um trapézio que engloba todo o corpo do 

animal, menos cabeça e cauda (Figura 5). 

 

Figura 5 – Área de varredura para o exame 
de densitometria de corpo total 
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5.5.3. Coleta de sangue 

Além das amostras de sangue obtidas no momento da cirurgia inicial, foram 

coletados 2 mL de sangue de todos os animais após a eutanásia, por punção 

cardíaca. O sangue obtido no início e no final do experimento foi centrifugado a 4000 

RPM logo após sua coleta em uma centrifuga para eppendorf no Laboratório de 

Endocrinologia da FMRP – USP. O soro obtido foi armazenado em freezer -20 °C 

para posterior análise hormônio folículo-estimulante (FSH) no Laboratório de 

Neuroendocrinologia da FMRP – USP, e comparação com os níveis deste hormônio 

antes e após a cirurgia, a fim de comprovar a eficácia da ovariectomia na diminuição 

dos níveis de estrógeno. 

5.5.4. Fígado 

O fígado dos animais foi removido e congelado individualmente em freezer a 

-20 °C para análise de estresse oxidativo no fígado pela dosagem dos níveis de 

glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído (MDA). A análise foi realizada no 

Laboratório de Nutrição e Metabolismo da FMRP/USP. 

5.6. Análise dos ossos 

De acordo com o trabalho de Battraw et al. (1996), os pares de fêmures e 

tíbias apresentam geometria e comportamento mecânico semelhantes, quando 

comparados aos seus lados (esquerdo e direito), escolheu-se o lado esquerdo para 

análise histológica e o direito para análise mecânica. 

5.6.1. Tíbia 
5.6.1.1. Análise histológica quantitativa 

As análises histológicas quantitativas foram realizadas no Laboratório de 

Morfologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Após a eutanásia 

as tíbias esquerdas foram limpas das partes moles e colocadas em 80 mL de 

solução de formol a 4% por 48h para fixação e posterior análise histológica. Passado 

o período de fixação iniciou-se a descalcificação em solução de EDTA (100 g EDTA/ 

1L H2O destilada). Depois de descalcificados os ossos foram submetidos a uma 

série ascendente de alcoóis por uma hora em cada solução (70, 90, 95% de 

concentração e a três alcoóis absolutos). Em seguida, as tíbias foram mergulhadas 
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em uma sequência de três xilois, por 1 hora em cada. Após a imersão em xilol, os 

ossos foram banhados em três parafinas, ficando 1 hora em cada. Terminado o 

processo eles foram emblocados em parafina. As tíbias foram submetidas a corte 

longitudinais de 5 µm de espessura. 

Das lâminas obtidas, seis foram coradas pela técnica de Tricrômio de Masson 

e seis por Picro-sírius, sendo fixadas em Entelan.  

Nas lâminas coradas com Tricrômio de Masson, foi avaliada, com lente 

objetiva de 5x, a área de osso trabecular em área de 3,5 x 2,5 mm na região da 

epífise e metáfise proximal da tíbia (Figura 6).  

 

Figura 6 – Região de análise da área de osso trabecular neoformado 

Além disso, foi avaliada a espessura de osso cortical em três regiões da 

diáfise no comprimento da tíbia (Figura 7). Para isso também foi utilizado aumento 

de 5x.  

 

Figura 7 – Esquema das regiões de análise de espessura de osso cortical: 
C1 – Região Proximal, C2 – Região Medial e C3 – Região Distal 

Nas lâminas coradas com Picro-sirius, foi analisada a quantidade de colágeno 

total na região proximal da tíbia (Figura 8). 

C3 
C2 C1 
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Figura 8 - Região da tíbia em que foi avaliado o colágeno 

5.6.1.2. Densidade Mineral Óssea 

As tíbias direitas foram limpas das partes moles, pesadas, medidas e 

identificadas individualmente (Figura 9). A pesagem foi realizada em balança digital 

com precisão de 0,01g e o comprimento obtido com o paquímetro (precisão 

0,05 mm). Estas foram envoltas em gaze embebida em solução fisiológica e 

armazenados em recipientes identificados (grupo e animal) e conservadas a -20°C. 

 

Figura 9 – Tíbia direita dissecada 

Antes da realização da densitometria, as tíbias foram submetidas ao protocolo 

de descongelamento, permanecendo em geladeira por 12h, e depois levadas a 

avaliação densitométrica em temperatura ambiente.  

Foi avaliada a densidade mineral da diáfise da tíbia, região esta que foi 

submetida ao ensaio mecânico de torção em alta velocidade (Figura 10). 

 

Figura 10 – Análise de densidade mineral 
óssea na diáfise da tíbia 
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5.6.1.3. Ensaio Mecânico de Alta Velocidade 

Para avaliar a resistência mecânica do osso cortical ao impacto foi utilizado o 

ensaio de torção em alta velocidade. O ensaio consiste em aplicar a energia de 

impacto de forma repentina. Esta energia é gerada pelo movimento de um pêndulo 

que transforma a energia potencial em cinética. A energia cinética é transferida ao 

corpo de prova pelo impacto do pêndulo em uma alavanca acoplada ao eixo da 

máquina no qual se encontra fixa a tíbia. O equipamento (Figura 11a) e metodologia 

utilizados foram desenvolvidos no Laboratório de Bioengenharia – Departamento de 

Biomecânica Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da FMRP/USP 

(Depósito de pedido de patente – BR 10 2013 005052-0 – Anexo B).  

Neste ensaio buscou-se a torção com carregamento em alta velocidade para 

simular a fratura óssea por impacto. Foi aplicada à tíbia (Figura 11b) energia de 

impacto de 25 cJ, a velocidade angular de 11,5 rad/s. Após a realização do ensaio 

foi obtido o torque máximo (N.cm) e o ângulo de fratura (graus). 

 

Figura 11 – Ensaio de torção por impacto em alta velocidade: a) Máquina; b) tíbia 
posicionada na máquina para realização do ensaio. 

Para a realização do ensaio, após a avaliação da DMO as tíbias tiveram suas 

extremidades incluídas em resina acrílica com o auxílio de um paralelômetro. Para 

evitar o aquecimento da região da diáfise da tíbia, a mesma foi envolta em algodão 

embebido em soro fisiológico. A utilização do paralelômetro foi necessária para 

inclusão das extremidades da tíbia em cilindros concêntricos a uma distância 

padronizada. Esta inclusão permitiu o correto posicionamento da tíbia na máquina de 

a) b) 
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torção por impacto em alta velocidade (12b). Foi padronizada a distância de 30 mm 

entre os cilindros de acrílico (Figura 12).   

 
Figura 12 – Sequência de Inclusão da tíbia em resina acrílica para realização do 

ensaio de torção: a) tíbia dissecada; b) posicionamento da distal em 
dispositivo a ser acoplado no paralelômetro; c) conferência da 
centralização da tíbia; d) paralelometro com matriz em teflon 
posicionada; e) tíbia posicionada no paralelômetro para inclusão da 
proximal; f) inserção de resina acrílica no matriz de teflon; g) inclusão 
da região proximal da tíbia; h) posicionamento do cilindro em 
dispositivo a ser acoplado ao paralelometro; i) posicionamento da tíbia 
no paralelômetro; j) determinação da distancia entre cilindro; k) tíbia 
com extremidades incluídas. 

a) b) c) 

d) e) 

f) g) h) 

i) j) k) 
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5.6.2. Fêmur 

5.6.2.1. Densidade mineral óssea 

Os fêmures direito foram submetidos aos mesmos procedimentos de 

dissecação e conservação das tíbias. A análise da DMO foi realizada na região 

proximal do fêmur (Figura 13), que foi submetida posteriormente ao ensaio mecânico 

de flexo-compressão da cabeça do fêmur. 

 

Figura 13 - Análise de densidade 
mineral óssea na região 
proximal do fêmur 

5.6.2.2. Ensaio mecânico de baixa velocidade 

Foi realizado ensaio de flexo-compressão da cabeça do fêmur conforme 

metodologia descrita por Shimano e Volpon (2009). Neste ensaio, buscou-se avaliar 

a resistência mecânica do osso trabecular. Foi avaliada a Força máxima (N) e a 

Rigidez (N/mm).  

Para isso a região distal do fêmur foi incluída em resina acrílica. A região 

proximal do fêmur foi envolta em algodão embebido em soro fisiológico para evitar o 

aquecimento da região a ser avaliada durante a polimerização da resina (Figura 14).  
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Figura 14 - Inclusão do fêmur em resina acrílica para realização do 
ensaio de flexo-compressão: a) fêmur, suporte e molde de 
silicone; b) fêmur dissecado; c) fêmur posicionado no suporte; 
d) fêmur envolto em algodão embebido em soro fisiológico; e) 
inserção de resina acrílica no molde; f) fêmur posicionado no 
molde; g) fêmur incluído. 

Após a inclusão, o fêmur foi posicionado na máquina universal de ensaios DL 

10000 (EMIC, São José dos Pinhais) (Figura 15). O ensaio foi realizado com 

aplicação de carga até a ruptura com velocidade de 1,0 mm/min. e pré-carga de 5 N. 

Foi utilizada célula de carga de 50 N. 

a) b) c) 

d) e) 

f) g) 
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Figura 15 – Fêmur posicionada na máquina 
de universal de ensaio para 
realização do ensaio de flexo-
compressão 

5.7. Análise dos resultados 

Todos os dados foram analisados como pertencentes ou não a uma 

distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk.  

Os dados com distribuição normal foram submetidos ao teste estatístico em 

modelo linear geral e ajuste para múltiplas comparações de Bonferroni. 

Os dados com distribuição não normal foram avaliados quanto ao tipo de 

distribuição. Estes apresentaram distribuição gama e foram submetidos a teste 

estatístico em modelo linear generalizado para distribuição Gama e teste 

complementar de Bonferroni.  

O nível de significância adotado foi de 5%. 

As tabelas estatísticas são apresentadas no Apêndice A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
 

 

 





85 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Análises dos animais 

6.1.1. Dosagem de Hormônio folículo-estimulante (FSH) 

Ao avaliar os níveis de FSH prévios a cirurgia, não foi observada diferenças 

entre os grupos que foram submetidos à ovariectomia, em relação aos grupos Sham 

(p=0,625).  

Após 12 semanas da realização da cirurgia, observaram-se diferenças 

estatísticas nos níveis de FSH no sangue entre os grupos OVX e SHAM (p<0,000).  

Comparando os níveis de FSH antes do início do experimento, e após a 

eutanásia dos animais (Figura 16), foi possível observar diferenças estatísticas para 

os animais submetidos à ovariectomia (p<0,000). Não foram encontradas diferenças 

estatísticas para os animais submetidos à cirurgia sham (p=0,507). 

 
Figura 16 – Comparação dos níveis de FSH (ng/mL) antes da cirurgia e após 12 

semanas de experimento 
 

6.1.2. Ganho de peso 

Após a avaliação do ganho de peso semanal de cada animal, foi obtido o 

ganho de peso médio dos grupos a cada semana de experimento (Figura 17).  
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Figura 17 – Ganho de peso médio (g) x tempo (semanas) dos grupos experimentais 

Realizada a análise estatística, foi possível observar ganho de peso 

significante até a 10ª semana (p<0,000) para todos os grupos experimentais. Não 

houve aumento de peso significante entre a 10ª e a 11ª semana (p= 1,000) e entre a 

11ª e 12ª semana (p=0,911). Mas houve diferença entre a 10ª e 12ª semana 

(p=0,003). 

Analisando o efeito dos tipos de cirurgia, de tratamento e de dieta foi possível 

observar que o tipo de cirurgia interferiu no ganho de peso, com maior ganho para 

os grupos submetidos à ovariectomia (p=0,001). O treinamento em esteira também 

resultou em maior ganho de peso, quando comparado com os grupos sedentários 

(p<0,000). A dieta padrão e hiperlipídica não apresentaram efeito estatisticamente 

significante em relação ao ganho de peso (p=0,539). 

Ao avaliar a interação entre as variáveis, foi possível observar significância 

estatística para cirurgia*tratamento (p=0,007), e para cirurgia*tratamento*dieta 

(p=0,001), mas não para cirurgia*dieta (p=0,298) e tratamento*dieta (p=0,281). 

Na comparação entre os grupos, verificaram-se diferenças entre os seguintes 

grupos experimentais: OVXEH e SHAMEH (p<0,000); OVXEH e OVXSH (p<0,000); 

OVXEP e OVXEH (p=0,016); OVXSP e OVXSH (p=0,045); SHAMEP e SHAMEH 

(p=0,049). 
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6.1.3. Densitometria de corpo total 

A Figura 18 apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação da 

Densidade Mineral Óssea de Corpo Total dos animais de cada grupo experimental. 

 
Figura 18 –Densidade mineral óssea de corpo total (g/cm²) 

Após a avaliação da densidade mineral óssea de corpo total, verificou-se que 

o tipo de cirurgia realizada influenciou na DMO (p<0,000), com maior densidade para 

os animais do grupo SHAM. Observou-se também que o treinamento em esteira 

resultava em melhor qualidade óssea (p<0,000). A variação na dieta não resultou em 

diferenças estatísticas nesta propriedade (p=0,186). Não foi observado efeito 

estatisticamente significante para as interações das variáveis. 

6.1.4. Percentual de gordura 

A Figura 19 apresenta os resultados de percentual de gordura corporal dos 

animais um dia antes da eutanásia. 
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Figura 19 – Percentual de gordura dos grupos experimentais antes da eutanásia 

Após análise estatística foi possível observar que a cirurgia influenciou no 

percentual de gordura (p<0,000) com maior percentual para os grupos submetidos à 

ovariectomia. O mesmo foi observado em relação ao tipo de dieta (p<0,000), em que 

os animais que receberam dieta hiperlipídica apresentaram maior percentual de 

gordura. No entanto não foram encontradas diferenças estatísticas entre os 

tratamentos (p=0,240). Não foi observado efeito estatisticamente significante para as 

interações das variáveis. 

6.1.5. Glutationa reduzida (GSH) 

A Figura 20 apresenta os níveis de GSH obtidos na análise do fígado dos 

animais após 12 semanas de experimento. 
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Figura 20 – Níveis de GSH (µmol/gP) ao final de 12 semanas de experimento 

 

Na análise estatística, não foram encontradas diferenças estatísticas para 

nenhuma das variáveis ou suas interações.  

6.1.6. Malonaldeído (MDA) 

A Figura 21 apresenta os níveis de MDA obtidos na análise do fígado dos 

animais, após 12 semanas de experimento. 

 

 
Figura 21 – Níveis de MDA (µmol/gP) ao final de 12 semanas de experimento 
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Ao comparar o efeito das variáveis foi possível observar diferenças 

estatísticas entre os tratamentos (p=0,021) e entre as dietas (p=0,020), mas não 

houve diferença entre as cirurgias (p=0,594). Ao avaliar a interação entre as 

variáveis, foi possível observar significância na interação cirurgia*dieta (p=0,046), 

em que, grupos ovariectomizados com dieta padrão foram estatisticamente 

diferentes de ovariectomizados com dieta hiperlipídica (p=0,014), com maiores 

valores para os animais que receberam dieta hiperlipídica.  

Foi encontrada diferença também na interação tratamento*dieta (p=0,013), 

em que animais sedentários que receberam diferentes dietas apresentaram 

diferenças estatísticas (p=0,001), com maios níveis de MDA para os animais que 

receberam dieta hiperlipídica. Observou-se também, diferença entre os animais que 

receberam dieta padrão e diferentes tratamentos, os animais treinados 

apresentaram níveis maiores de MDA. 

6.2. Análise dos ossos 

6.2.1. Tíbias 

6.2.1.1. Análise histológica quantitativa 

A análise de quantificação do osso trabecular foi realizada na região proximal 

da tíbia como demonstrado nas fotomicrografias (Figura 22), onde foi evidenciado o 

aspecto histológico das trabéculas ósseas, que apresentaram diminuição de seu 

volume nos grupos ovariectomizados e nos grupos sedentários. 
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Figura 22 – Fotomicrografias de osso trabecular na região proximal da tíbia: 

A) OVXSP; B) OVXSH; C) OVXEP; D) OVXEH; E) SHAMSP; 
F) SHAMSH; G) SHAMEP e H) SHAMEH 

Este resultado foi comprovado ao comparar os resultados de área de osso 

trabecular (Figura 23).  

A B 

C D 

E F 

G H 
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Figura 23 – Osso trabecular (x105 µm²) na região proximal da tíbia 

 

Ao comparar os resultados, foi possível observar que o tipo de cirurgia 

influencia na área de osso trabecular neoformado (p<0,000), sendo os maiores 

resultados observados para os animais SHAM. O tratamento também resulta em 

diferenças estatísticas (p=0,002), com maiores quantidades de osso neoformado 

para os animais treinados em esteira. O tipo de dieta não resultou em diferenças 

estatísticas para essa variável (p=0,879). A interação cirurgia*tratamento também foi 

significante (p=0,005), sendo que as demais interações não foram significantes.  

A Figura 24 apresenta a espessura de osso cortical na região C1 de cada 

animal.  
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Figura 24 – Espessura de osso cortical (µm) na região C1 da tíbia 

 

Na análise estatística, não foram encontradas diferenças significantes para 

nenhuma das variáveis ou suas interações.  

A Figura 25 apresenta a espessura de osso cortical na região C2 de cada 

animal.  

 
Figura 25 – Espessura de osso cortical (µm) na região C2 da tíbia 
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A análise estatística não apresentou diferenças para nenhumas das variáveis. 

Foi significante a interação apenas entre cirurgia*dieta (p=0,014), em que, os 

animais submetidos à cirurgia OVX que receberam diferentes dietas apresentaram 

diferenças estatísticas, com maior espessura para os animais com dieta 

hiperlipídica.  

A Figura 26 apresenta a espessura de osso cortical na região C3 de cada 

animal.  

 
Figura 26 – Espessura de osso cortical (µm) na região C3 da tíbia 

Na análise estatística, não foram encontradas diferenças significantes para 

nenhuma das variáveis ou suas interações.  

A Figura 27 apresenta fotomicrografias de colágeno total obtidas da região 

proximal da tíbia para os diferentes grupos experimentais. 
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Figura 27 – Fotomicrografias de colágeno total na região proximal da tíbia: 

A) OVXSP; B) OVXSH; C) OVXEP; D) OVXEH; E) SHAMSP; 
F) SHAMSH; G) SHAMEP e H) SHAMEH 

B A 

D C 

E F 

H G 
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A partir da análise das lâminas com coloração Picro-sírius foi obtida a área de 

colágeno na região proximal da tíbia para cada animal (Figura 28).  

 
Figura 28 – Gráfico da área de colágeno (x105 µm²) na região proximal da tíbia 

 

 A análise estatística apresentou diferenças significantes entre os tratamentos 

(p=0,004), com maior quantidade de colágeno nos animais treinados. As demais 

variáveis, assim como as interações, não resultaram em diferenças.  

6.2.1.2. Densidade mineral óssea na região da diáfise da tíbia 

A Figura 29 apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação da DMO na 

diáfise da tíbia. 



97 

6. RESULTADOS 

 

 
Figura 29 – Densidade mineral óssea (g/cm²) da diáfise da tíbia 

 

 A análise estatística apresentou diferenças significantes entre os tratamentos 

(p=0,019), com maior DMO para os animais treinados. As demais variáveis, assim 

como as interações, não resultaram em diferenças.  

6.2.1.3. Ensaio mecânico de alta velocidade 

A Figura 30 apresenta o ângulo em que ocorreu a fratura da tíbia, durante o 

ensaio de torção por impacto. 
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Figura 30 – Ângulo de fratura (°) após torção da tíbia 

Ao comparar o efeito das variáveis foi possível observar diferenças 

estatísticas entre as cirurgias (p<0,000) e entre as dietas (p=0,031), mas não houve 

diferença entre os tratamentos (p=0,235). Não foi observado efeito estatisticamente 

significante para as interações das variáveis. 

A Figura 31 apresenta o torque máximo da tíbia, obtido no ensaio de torção 

por impacto. 

 
Figura 31 – Torque máximo (N.cm) durante o ensaio de torção da tíbia 
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Ao comparar o efeito das variáveis foi possível observar diferenças 

estatísticas entre as cirurgias (p=0,014), mas não houve diferença entre os 

tratamentos (p=0,676) e entre as dietas (p=0,744). Não foi observado efeito 

estatisticamente significante para as interações das variáveis. 

6.2.2. Fêmur 

6.2.2.1. Densidade mineral óssea da região proximal do fêmur 

A Figura 32 apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação da DMO da 

região proximal do fêmur. 

 
Figura 32 – Densidade mineral óssea (g/cm²) da região proximal do fêmur 

 

 A análise estatística apresentou diferenças significantes entre as cirurgias 

(p<0,000), com menor DMO para os animais OVX, e entre os tratamentos (p=0,002), 

com maior DMO para os animais treinados. A dieta, assim como as interações, não 

resultou em diferenças estatisticamente significantes.  

6.2.2.2. Ensaio mecânico de baixa velocidade 

A Figura 33 apresenta a força máxima obtida no ensaio de flexo-compressão 

da cabeça do fêmur. 
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Figura 33 – Força máxima (N) no ensaio de flexo-compressão da cabeça do fêmur 

 
 Analisando o efeito dos tipos de cirurgia, de tratamento e de dieta, foi 

possível observar que o tipo de tratamento interferiu na força máxima (p=0,037), 

com resultados maiores para o grupo treinado. O tipo de cirurgia (p=0,079), assim 

como as dietas (p=0,159) não resultou em diferenças estatísticas. Ao avaliar a 

interação entre as variáveis, foi possível observar significância estatística apenas 

para cirurgia*tratamento*dieta (p=0,026). Na comparação entre os grupos, 

verificaram-se diferenças entre OVXEP e SHAMEP (p=0,037) e entre SHAMEP e 

SHAMSP (p=0,006). 

A Figura 34 apresenta a Rigidez obtida no ensaio de flexo-compressão da 

cabeça do fêmur. 
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Figura 34 – Rigidez (N/mm) no ensaio de flexo-compressão da cabeça do fêmur 

 

Analisando o efeito dos tipos de cirurgia, de tratamento e de dieta foi possível 

observar que o tipo de cirurgia interferiu na rigidez (p=0,000), com resultados 

maiores para o grupo SHAM. O tipo de tratamento (p=0,144), assim como as dietas 

(p=0,735), não resultaram em diferenças estatísticas. Ao avaliar a interação entre as 

variáveis, foi possível observar significância estatística apenas para 

cirurgia*tratamento*dieta (p=0,028). Na comparação entre os grupos, verificaram-se 

diferenças entre OVXEH e SHAMEH (p = 0,002) e entre OVXSP e SHAMSP 

(p = 0,001). 
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A ingestão de lipídio acima do recomendado gera interferência na 

remodelação óssea (IONOVA-MARTIN et al., 2010; PATSCH et al., 2011; MACRI et 

al., 2012) , mas não há relatos sobre a ação da dieta hiperlipídica em osso após a 

menopausa. 

A mudança dos hábitos alimentares e a ingestão cada vez maior de dietas 

ricas em lipídios tem gerado preocupação crescente quanto aos riscos destas dietas 

à saúde da população. Um dos fatores que vem sendo estudado é o efeito de dietas 

hiperlipídicas na qualidade óssea em diferentes situações. Este estudo buscou 

avaliar o efeito do treinamento em esteira nas propriedades físicas de ossos de ratas 

OVX submetidas à dieta hiperlipídica. Para isso utilizamos como controle a cirurgia 

SHAM, o sedentarismo e a dieta padrão. Nossos resultados mostraram que o 

treinamento em esteira melhora a qualidade óssea, e consequentemente a maioria 

das propriedades físicas estudadas. A cirurgia OVX acarreta em diminuição da 

qualidade óssea e das propriedades físicas, mas a ingestão de dieta com 30% de 

adição de lipídios, durante 12 semanas, pouco interfere nas propriedades físicas. 

Avaliando o ganho de peso dos animais, nossos resultados mostraram que os 

OVX apresentaram maior ganho de peso quando comparados aos SHAM, 

corroborando com os achados de Hao et al. (2010). Os animais tratados com 

treinamento em esteira também apresentaram um maior ganho de peso. 

Acreditamos que este resultado seja consequência do aumento da massa muscular, 

que é mais densa que a gordura, além da melhor qualidade óssea apresentada 

pelos animais treinados.  

Contrariando nossas expectativas, os animais que receberam DH não 

apresentaram ganho de peso significantemente maior que os outros grupos ao final 

das 12 semanas. O efeito da DH no ganho de peso, só foi significante nos animais 

OVX e treinados, em que os animais que recebem DH apresentaram ganho de peso 

significantemente maior que os animais com DP. Nossos resultados divergem dos 

achados de Cao, Gregoire e Gao (2009), onde os autores avaliaram o efeito de DH 

(45% de lipídios) nos ossos de ratos C57BL/6 com seis semanas de idade, que 

receberam a dieta por 14 semanas. Ao avaliar o ganho de peso, os pesquisadores 

observaram maior peso para os animais que receberam DH durante todo o 

experimento. Após 14 semanas, o peso dos animais com DH era 31% maior que dos 
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animais com DP. Esta diferença nos resultados pode ser devido ao menor 

percentual de lipídios da DH utilizada em nosso estudo. 

Halade et al. (2010) avaliaram o ganho de peso de animais que receberam 

dieta com adição de 10% de óleo de milho (OM) a partir de um ano de idade. Os 

autores encontraram ganho significativo de peso nos animais com dieta OM após 

seis meses, com maiores níveis de gordura visceral e nos tecidos dos órgãos. 

Apesar de não termos observado maior ganho de peso em decorrência da dieta, ao 

avaliarmos o percentual de gordura, na avaliação por DXA, pode-se verificar 

aumento significante nesta variável nos animais com DH. Comparando a gordura 

intra-abdominal de animais SHAM com animais OVX, Hao et al. (2010) observaram 

aumento da gordura intra-abdominal nos animais OVX, e este efeito foi suprimido 

pela ação da reposição de estrógeno ou pela prática de exercícios físicos. 

Um estudo realizado por Gnudi, Sitta, Fiume (2007) relata que a relação entre 

o conteúdo mineral ósseo, a DMO e a composição corporal é diferente em mulheres 

com ou sem osteoporose. Em mulheres osteoporóticas, a massa magra e o 

percentual de gordura estão diretamente associados com o conteúdo mineral ósseo 

e a DMO, mas em mulheres sem osteoporose, somente a massa magra tem relação 

direta com a composição corporal e DMO (PETIT et al., 2004). O mesmo foi 

observado por Cui et al. (2007), que encontraram correlação positiva entre a massa 

gorda e a DMO em mulheres após a menopausa. A massa magra e a gordura 

contribuem com a DMO do quadril e a massa magra influencia ligeiramente mais que 

a gordura (HSIEH et al., 2001). 

Há controvérsias entre a relação da composição corporal e a qualidade 

óssea. Gilsanz et al. (2010) e Yerges-Armstrong (2010), descrevem em seus 

estudos a correlação positiva entre o percentual de gordura e a DMO, porém estes 

autores não avaliaram a massa corpórea total. Já Katzmarzyk et al. (2012) relataram 

em seu estudo a correlação negativa entre o tecido subcutâneo adiposo e a DMO 

em humanos, este mesmo comportamento foi observado por Yamaguchi et al. 

(2009) que avaliaram esta relação em mulheres com diabetes tipo II após a 

menopausa. 

Dados epidemiológicos mostram que maior peso corporal ou índice de massa 

corpórea (IMC) tem uma correlação positiva com a massa óssea, e a perda de peso 
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pode causar perda de massa óssea (GUNEY et al., 2003; RADAK, 2004; GNUDI; 

SITTA; FIUME, 2007). Assim, o aumento da massa corpórea após a menopausa 

pode ser um fator preventivo a osteoporose. Em estudo com coortes, Beck et al. 

(2009) observaram que a diminuição do IMC resultava em aumento do risco de 

fratura de quadril e vértebra em adultos. 

A utilização de dietas lipídicas com diferentes tipos de gordura (saturada / 

poli-insaturada) pode resultar em diferentes efeitos sobre a qualidade óssea. No 

estudo realizado por Macri et al. (2012), a dieta rica em gordura saturada (banha 

bovina) resultou em diminuição da DMO de vértebras de ratos após 8 semanas, mas 

a utilização de dieta rica em gordura poli-insaturada (óleo de milho) resulta em DMO 

intermediária, estatisticamente semelhante tanto ao controle, quanto ao grupo com 

gordura saturada. 

No estudo realizado por Iwaniec et al. (2009), os autores avaliaram o efeito de 

DH (45% de gordura) sobre a massa óssea e correlacionaram a massa óssea e o 

peso dos animais. Os autores encontraram correlação positiva entre massa óssea e 

o peso para animais com DP com diferentes idades, mas o mesmo não foi 

observado para os animais com DH. Halade et al. (2010), ao avaliarem a perda de 

massa óssea por DMO (DXA) em diferentes regiões da tíbia e do fêmur, 

encontraram menores valores para os animais com dieta DH associada à idade. 

Nossos resultados de DMO divergem dos resultados obtidos por Patsch et al. 

(2011), que estudaram o efeito de dieta com 60% de lipídios em ratos machos, com 

sete semanas de idade, por 24 semanas, em que o primeiro grupo recebeu DP, o 

segundo recebeu DP por 21 semanas e DH por três semanas e o terceiro DH por 24 

semanas. Os autores observaram que, os dois grupos que receberam DH 

apresentaram diminuição da DMO comparado com o controle, sem apresentar 

diferença entre os dois. A avaliação do volume ósseo por µCT confirmou os 

resultados do DXA sendo que, a espessura do osso cortical não foi afetada pela 

dieta. Esta divergência de resultados pode estar relacionada à maior idade dos 

animais ao final do experimento, como já descrito por Halade et al. (2010), os 

animais mais velhos são mais susceptíveis aos efeitos da DH. 

A ferramenta padrão para a medida da DMO na maioria dos estudos em 

humanos é o DXA, que fornece precisão e reprodutibilidade em uma dose 
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relativamente baixa de radiação. No entanto, o DXA é problemático na medida em 

que é impossível medir a densidade óssea volumétrica e distinguir osso cortical de 

trabecular. Esta incapacidade de diferenciar entre as respostas de osso cortical x 

trabecular, pode explicar os resultados conflitantes sobre a relação entre obesidade 

e osteoporose que encontramos na literatura. O estudo realizado por Premaor et al. 

(2010) em coorte 1005 de mulheres após a menopausa com menos de 75 anos 

mostrou forte relação entre fraturas de baixo impacto e obesidade, e obesidade 

mórbida, que apesar de 59,1% das classificadas como obesas e 73,1% das 

classificadas com obesidade mórbida apresentarem DMO normal, estas tiveram 

fratura de baixo impacto. 

Além disso, o efeito de DH pode ser mais evidente quando associado com 

doenças. Resultados encontrados por Lac et al. (2008) sugerem que massa gorda 

atua sobre a DMO não só por via de fatores mecânicos, mas também por meio de 

adipocinas como leptina e adiponectina. Correlação negativa entre adiponectina e 

DMO é descrita por Lenchik et al. (2003). Em humanos, a diabetes tipo I está 

associada à osteopenia (BOUILLON, 1991). Uma das razões para pacientes com 

diabetes do tipo II não apresentarem osteopenia é o fato da obesidade estar 

relacionada com o aumento da massa óssea e uma redução na incidência de 

osteoporose. Na prática de exercícios, a DMO está relacionada com a massa magra 

(MATHEY et al., 2002) e a massa gorda principalmente ao sedentarismo (REID et 

al., 1995) e/ou a pós-menopausa em mulheres (RIBOT et al., 1987; ALOIA et al., 

1995). 

Bartelt et al. (2010) realizaram um estudo com ratos que receberam DH com 

35% de lipídios e DP com 7% de lipídios em que, os autores não observaram 

mudanças na massa óssea das vértebras lombares, no número de células ósseas, 

na formação e reabsorção óssea após o consumo da DH por 16 semanas. 

Corroborando com nossos achados. Em seu estudo, Bartelt et al. (2010) apresentou 

diferentes aspectos sobre a relação entre a gordura e o osso. Um dos fatores 

apresentados é que, o impacto de alguns fatores discutidos e associados com a 

mudança da massa óssea como a obesidade, a hiperlipidemia e a hiperglicemia são 

modificadas pela presença ou ausência de apolipoproteína E, mas nenhuma dessas 

variáveis é capaz de induzir mudanças na massa óssea por si só. Pelo estudo 
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destes autores, a obesidade não tem relação direta com o aumento de massa óssea. 

Estes resultados corroboram com os achados de Rosen e Klibanski (2009), que não 

encontraram correlação entre o ganho do peso com o aumento da massa óssea. 

Resultados semelhantes foram encontrados em humanos (HSU et al., 2006; 

LOOKER; FLEGAL; MELTON 3rd, 2007 e JANICKA et al., 2007). 

Ao avaliarmos os níveis de glutationa reduzida (GSH), parâmetro utilizado 

para avaliar o sistema de defesa antioxidante dos animais, não encontramos 

alterações significantes para os diferentes grupos estudados.  Num estudo realizado 

por Franco (2007) os níveis de GSH apresentaram-se significativamente diferentes 

entre os grupos sedentários e exercitados. O autor encontrou níveis de GSH mais 

altos nos animais treinados em relação aos sedentários com a mesma dieta. Estes 

resultados diferem dos nossos achados, pois não encontramos alterações 

significantes nos níveis de GSH para os diferentes grupos estudados. Acreditamos 

que esta divergência seja resultado dos diferentes métodos de treinamentos 

empregados, os autores avaliaram os níveis de GSH em ratos submetidos a 

treinamento de natação com sobrecarga, o que possivelmente gera maior estresse e 

maior nível de GSH. 

Em nosso estudo, observamos aumento dos níveis séricos de MDA nos 

animais que receberam DH. Em um estudo realizado em ratas grávidas, Liang et al. 

(2010) observaram o aumento dos níveis séricos de malonaldeído (MDA) na 

placenta das ratas que receberam dieta com adição de 30% de lipídios. Observamos 

também, maior nível de MDA em animais treinados em comparação com os animais 

sedentários, mostrando maior estresse oxidativo resultante do treinamento físico.  

Em estudo realizado por Xiao et al. (2011), os autores avaliaram o efeito da 

dieta rica em gordura dislipidêmica no sistema antioxidante ósseo e no metabolismo 

ósseo de ratos machos após 13 semanas de experimento. Os autores utilizaram 

dietas com 21,2% de gordura, com ou sem a adição de 0,1% de ácido lipóico. Com 

isso observaram o aumento do peso corporal e dos níveis de MDA, com diminuição 

do conteúdo mineral ósseo e de cálcio nos fêmures dos animais com DH. Os 

animais, que receberam 0,1% de ácido lipóico juntamente com a DH, apresentaram 

valores semelhantes ao grupo controle e diferentes dos DH. Pelos seus achados, os 

autores sugerem que a dieta rica em gordura não apenas inibe a formação óssea e a 
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atividade osteoblástica, mas também aumenta a reabsorção óssea e a atividade 

osteoclástica. 

Ao avaliar a área de osso trabecular na região proximal da tíbia, encontramos 

menores valores associados a animais OVX em relação aos animais SHAM. Estes 

resultados sugerem que a ovariectomia provocou diminuição da densidade 

trabecular óssea. Também foram encontradas diferenças entre animais treinados e 

sedentários, com os animais treinados apresentando melhores resultados. Esta 

melhora na quantidade de osso trabecular, resultante do treinamento físico, fica mais 

evidente nos animais SHAM. A dieta não resultou em diferenças estatisticamente 

significantes.  

Ao avaliarmos a espessura do osso cortical em três diferentes regiões ao 

longo do comprimento da tíbia, não encontramos diferença entre os grupos 

experimentais, com exceção para animais OVX que receberam DH, que 

apresentaram maior espessura na diáfise da tíbia, quando comparados com os que 

receberam DP.  

Nossos resultados para osso cortical estão de acordo com os achados de 

Cao, Gregoire e Gao (2009), que ao avaliarem por µCT parâmetros relativos ao osso 

cortical da tíbia, e não encontraram diferenças entre os animais que receberam 

diferentes dietas. No entanto, ao avaliarem o osso trabecular, na região proximal da 

tíbia, foram encontradas diferenças entre os grupos, com diminuição do volume de 

osso trabecular em animais com DH. Ao compararem a espessura das trabéculas, 

não houve diferença entre os grupos, mas houve diferença na quantidade de 

trabéculas nos animais com DH, onde estas eram menores do que dos animais com 

DP. Segundo os autores, estes achados sugerem que a reabsorção óssea pode ser 

aumentada em animais com DH. Acreditamos que essas divergências de resultados 

ocorreram pelas diferenças nos modelos experimentais, uma vez que os autores 

utilizaram dieta com 45% de lipídios por um período de 14 semanas.  

Em nosso estudo, não encontramos diferença entre as dietas, e na força 

máxima no ensaio de flexo-compressão do fêmur. Uma vez que não observamos 

diminuição do trabeculado ósseo da tíbia pela dieta, não esperávamos diferença na 

resistência. Divergindo de nossos resultados, o estudo realizado por Woo et al. 

(2009), observou diminuição do volume de osso trabecular em vértebras de ratos 
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machos com 6 semanas após 15 semanas de ingestão de DH. Em análise pelo 

método dos elementos finitos, os autores observaram a diminuição da resistência 

óssea das vértebras, resultante da diminuição do volume de osso após a utilização 

da dieta. Pelo fato de não termos encontrado diferença no volume trabecular ósseo 

associado à dieta, também não encontramos diminuição da força máxima nestes. 

Brahmabhatt et al. (1998), observaram que o ganho de peso por dieta que 

induz a obesidade, pode gerar melhora nos fatores biomecânicos (como força 

máxima e energia absorvida) em ratos, estes achados são tanto para o osso cortical 

como para o osso trabecular. Este estudo também mostrou que ao avaliar o 

conteúdo de cinzas de osso cortical e esponjoso, era inferior para os ratos obesos 

cujo peso corpóreo era 19 % maior que os controles, indicando desmineralização. 

Ao avaliarmos o ângulo de fratura no ensaio de torção, verificamos maior 

ângulo nos animais OVX e nos animais que receberam DH. Diante destes 

resultados, acreditamos que ocorreu uma diminuição da mineralização do osso 

cortical, tornando-o mais resiliente, permitindo assim uma maior deformação até a 

ruptura. No estudo de Ionova-Martin et al. (2010) foi observado aumento do tamanho 

dos fêmures, porém, com diminuição da qualidade do osso nos ratos que receberam 

dieta com 60% de lipídios por seis semanas. Assim, a ausência de diferença 

estatística entre as espessuras de osso cortical não representariam resultados 

semelhantes na resistência à deformação. 

Ao avaliarmos a resistência mecânica do osso cortical ao impacto, o torque 

máximo após o ensaio de torção em alta velocidade foi influenciado pelo tipo de 

cirurgia realizada, com maiores valores para os animais OVX. Em nosso estudo, foi 

possível observar uma tendência ao aumento do torque máximo para os animais 

com DH, porém, sem diferenças estatísticas. Estes resultados diferem dos achados 

de Wohl et al. (1998), que tiveram como objetivo avaliar a resistência mecânica do 

osso cortical. Para isso, os autores realizaram ensaio de flexão de três pontos em 

tíbias de galinhas, após a ingestão de diferentes dietas com adição de lipídeo, por 20 

semanas. Os autores não encontraram diferenças entre os grupos com dieta lipídica. 

Estes foram estatisticamente superiores aos valores observados no grupo controle: 

tanto para a força máxima quanto para a rigidez. Ao avaliarem a resistência do osso 

cortical, os autores observaram que há uma tendência a diminuição das 
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propriedades mecânicas nos animais com DH em comparação aos animais com 

dieta com baixo teor de gordura, sem diferenças estatísticas. Essa tendência 

também foi observada em relação ao volume de osso trabecular na região proximal 

da tíbia. Os autores concluíram que, o efeito deletério da dieta lipídica é mais 

evidente em ossos jovens ainda em formação em comparação com o osso maduro, 

em que há remodelação. 

Nossos resultados corroboram os achados de Fried et al. (2012). Os autores 

avaliaram ratos machos submetidos à DH por 8 semanas, porém, não encontraram 

diferenças nos parâmetros morfométricos do osso cortical, e nem na resistência 

mecânica das tíbias submetidas ao ensaio de flexão de três pontos. Num estudo 

realizado por Shen et al. (2012), os autores avaliaram a resistência mecânica do 

osso cortical em fêmures de ratas submetidas à DH, e observaram redução 

significativa da força máxima no ensaio de flexão de três pontos. Em nosso estudo, 

não foi possível observar o efeito da DH nas propriedades físicas de ossos de ratos.  

No estudo realizado por Parhami et al. (2001), os autores observaram diferenças 

apenas em animais com suscetibilidade geneticamente diferente para lipídios 

oxidados e aterogênese, após 7 meses de ingestão de dieta com 15,8% de lipídios. 

Assim, acreditamos que o efeito deletério da DH possa estar intimamente ligado a 

propensão genética de desenvolvimento da obesidade.  

O exercício físico pode aumentar a massa óssea, tanto em animais 

experimentais quanto em humanos (NEWHALL et al., 1991; HATORI et al., 1993). 

Este efeito positivo foi encontrado tanto em animais sem cirurgia, bem como em 

OVX (BARENGOLTS et al., 1994; TUUKKANEN; PENG e VAANANEN, 1994). Em 

nosso estudo, a realização de treinamento resultou em ganho estatisticamente 

significante na força máxima, mas não na rigidez durante o ensaio de flexo-

compressão do fêmur, independente da cirurgia realizada ou dieta utilizada. A 

análise histológica da matriz de colágeno da região proximal da tíbia mostrou que, o 

treinamento em esteira resulta em maior área de colágeno que a observada em 

animais sedentários. O estudo do colágeno é importante para entender o 

comportamento mecânico do osso (RIZK et al., 2008), existindo uma relação 

complexa entre ele e a mineralização óssea (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  Os 

autores relatam que, alterações na matriz de colágeno podem influenciar na 
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disposição dos minerais, e consequentemente na resposta mecânica do osso. 

Acreditamos que a maior força máxima observada em animais treinados esteja 

diretamente relacionada com a maior área de colágeno encontrada nestes animais. 

Nossos resultados após o treinamento em esteira a 17m/min. diferem dos 

achados de Peng et al. (1997), que não encontraram melhora após treinamento a 

18m/min., mas encontraram após treinamento a 10m/min. Acreditamos que esta 

diferença seja resultante dos diferentes protocolos de exercícios utilizados. Em 

nosso estudo, realizamos adaptação tanto do tempo quanto da velocidade, já os 

autores utilizaram a mesma velocidade de treino desde o início do experimento.  

Resultados semelhantes aos de Peng et al. (1997) foram encontrados por 

Barengolts et al. (1993), que também observaram que uma velocidade relativamente 

baixa de treinamento (12 m/min.) foi mais eficiente na prevenção de perda óssea, 

induzida por OVX, do que o treinamento de maior intensidade (21 m/min.). Estes 

resultados sugerem que a intensidade do exercício pode ser de importância crítica. A 

fim de melhorar as propriedades mecânicas do osso por meio de exercício é, 

portanto, importante utilizar uma intensidade ótima. Uma vez que encontramos 

resultados positivos decorrentes de treino com aumento de intensidade gradual, 

acreditamos que períodos de adaptação mais elaborados e suaves podem trazer 

benefícios frente a grandes intensidades em curto prazo.  

Assim como no estudo realizado por Barengolts et al. (1993) e Peng et al. 

(1997), os resultados mais eficientes foram observados nos animais com um peso 

corporal mais elevado, é possível que o aumento da carga sobre os ossos, por 

causa de um maior peso do corpo é tão importante quanto o tipo do exercício.  

As avaliações de força máxima no ensaio de flexo-compressão do colo do 

fêmur não mostraram diferenças referentes à OVX.  Em contrapartida, foi observada 

maior rigidez nos animais SHAM. Os resultados de rigidez também estão de acordo 

com os dados obtidos a partir de medições de volume de osso trabecular e mostra o 

efeito da deterioração óssea pela ovariectomia. Por outro lado, o aumento do torque 

da tíbia foi observado após a ovariectomia. Segundo Peng et al. (1997), a 

ovariectomia realizada em animais adultos jovens pode trazer mudanças notáveis na 

geometria do osso (aumento do diâmetro externo), de tal forma que em testes 

realizados no osso cortical, estas alterações podem superar todos os efeitos de 



114 

7. DISCUSSÃO 

 

deterioração possíveis a nível estrutural do osso. No estudo realizado por Pirih et al. 

(2012), os autores não encontraram diferenças significantes entre ratas que 

receberam DP e os que receberam DH por 13 semanas, tanto pela comparação do 

volume ósseo / volume total quanto pela porosidade do osso cortical, através de 

µCT. Também não foi encontrada diferença entre os dois grupos estudados para a 

rigidez e a força máxima.  

Um efeito conhecido da ovariectomia é o aumento do peso corporal e da taxa 

de crescimento em ratos jovens. Assim, ao avaliar o efeito da ovariectomia na 

resistência do osso cortical, é importante considerar que as alterações causadas na 

geometria do osso podem mascarar o enfraquecimento do mesmo (Peng et al., 

1997). Eventuais diferenças entre espécies também devem ser lembradas, 

principalmente quando comparamos nossos resultados com os obtidos a partir de 

estudos em seres humanos. 

O estudo realizado por Fujita, Watanabe e Maki (2012) descreve a diminuição 

da qualidade óssea como resultante do tipo de gordura adicionada à dieta. Os 

autores acreditam que, a ingestão de dieta rica em gorduras por ratos, provoca um 

aumento da reabsorção óssea e inibe a formação de osso, em vez de afetar 

diretamente a massa óssea. Embora tenham observado formação mais lenta de 

osso cortical em ratos com DH em comparação com ratos de controle, a formação 

óssea sobre a superfície periosteal aumentou com a idade. Estes resultados 

provavelmente refletem uma alta taxa de remodelação óssea em animais jovens. 

Além disso, ratos com DH não mostraram uma diminuição significativa na área da 

seção transversal de osso cortical, quando comparados com o grupo controle até 19 

semanas, indicando que a arquitetura do osso trabecular tem resposta mais rápida 

do que o osso cortical a uma dieta rica em gordura. Neste estudo, os autores 

questionam a capacidade de avaliação da perda óssea por DXA, uma vez que este 

método não traz detalhes, como diferenciação de osso trabecular e cortical e 

sugerem que o método ideal seria o µCT, por permitir esta diferenciação.  

Desde o início dos estudos sobre o efeito de DH na qualidade óssea, os 

efeitos deletérios da dieta, tanto na microestrutura quanto na resistência mecânica, 

vêm sendo observados em ratos. E pelo fato da obesidade ser uma doença 

multifatorial, no enfraquecimento ósseo, outros parâmetros devem ser observados, 
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como o tempo de ingestão, idade e a quantidade de lipídeo. Neste caso, 30% de 

lipídio na ração durante 12 semanas pode ter sido pouco para influenciar 

diretamente nas propriedades físicas dos ossos analisados.  

Muitos autores relacionam a maior massa corporal com a melhor qualidade 

óssea em mulheres pós-menopausa. Assim, poderíamos acreditar que, o modelo 

utilizado neste estudo não seria adequado para a correlação com humanos. No 

entanto, estudos recentes tem mostrado uma relação diferente da obesidade com a 

qualidade óssea, como a coorte estudada por Preamor et al. (2010).   

Rosen e Klibanski (2009) descreveram a relação direta entre a origem das 

células de gordura e ósseas, que são originadas da mesma célula-tronco da medula 

óssea. Em um estudo realizado por Halade et al. (2011), os autores observaram por 

marcadores imunohistoquímicos que, a obesidade em ratas é acompanhada pelo 

aumento da reabsorção óssea e redução da massa óssea. Isto é ocasionado pela 

mudança no metabolismo de gordura, que leva ao aumento da obesidade, afetando 

assim a saúde do sistema músculo-esquelético e estimulando a osteoclastogênese. 

Assim, não encontrarmos diferenças significativas nas análises dos ossos 

para a DMO, as características histomorfométricas e a resistência mecânica, 

utilizando a dieta com 30% de lipídios. Por isso, propomos que novos estudos sejam 

realizados, pois o efeito deletério da dieta hiperlipídica pode estar relacionado com 

diferentes fatores, como por exemplo, a pré-disposição genética.  
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O treinamento físico em esteira resulta em maior ganho de peso. O 

treinamento físico em esteira associado à dieta hiperlipídica aumenta os níveis de 

malondialdeído, mas não altera os níveis de glutationa reduzida. O treinamento físico 

em esteira melhorou a microarquitetura trabecular óssea, mas não foi suficiente para 

sensibilizar o tecido cortical. A dieta hiperlipídica com 30% de lipídios, no período de 

estudado, não interferiu na qualidade óssea.    
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APÊNDICE A – Análise estatística 

 

Teste de Normalidade 

 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

GanhoP1S .971 80 .070 
GanhoP2S .942 80 .001 
GanhoP3S .977 80 .148 
GanhoP4S .983 80 .372 
GanhoP5S .982 80 .320 
GanhoP6S .987 80 .571 
GanhoP7S .987 80 .587 
GanhoP8S .987 80 .600 
GanhoP9S .990 80 .811 
GanhoP10S .993 80 .936 
GanhoP11S .986 80 .555 
GanhoP12S .986 80 .549 
DMOCT .985 80 .496 
PercGordura .985 80 .475 
DMOFemurP .975 80 .120 
FmaxFemur .952 80 .004 
RigidezFemur .977 80 .157 
DMOTíbiaC .983 80 .372 
AnguloQT .974 80 .103 
TmáxT .990 80 .805 
MassomPT .959 80 .012 
MassonC1T .962 80 .017 
MassonC2T .940 80 .001 
MassomC3T .982 80 .308 
ColagenoT .958 80 .011 
MDA .960 80 .014 
GSH .544 80 .000 
FSHantes .767 80 .000 
FSHdepois .826 80 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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Ganho de Peso 

Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Transformed Variable:Average 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 112991.901 1 112991.901 11.172 .001 
Tratamento 136207.526 1 136207.526 13.467 .000 
Dieta 3860.026 1 3860.026 .382 .539 
Cirurgia * Tratamento 78572.109 1 78572.109 7.769 .007 
Cirurgia * Dieta 11104.401 1 11104.401 1.098 .298 
Tratamento * Dieta 11935.651 1 11935.651 1.180 .281 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 119148.984 1 119148.984 11.781 .001 
Error 728210.625 72 10114.036   
 

Mauchly's Test of Sphericityb 

Measure:MEASURE_1 

Within 

Subjects 

Effect Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

tempo .000 739.374 65 .000 .203 .230 .091 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 

variables is proportional to an identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests 

are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 

b. Design: Intercept + Cirurgia + Tratamento + Dieta + Cirurgia * Tratamento + Cirurgia * Dieta + 

Tratamento * Dieta + Cirurgia * Tratamento * Dieta  

 Within Subjects Design: tempo 

 

Cirurgia * Tratamento 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 

Tratamento 
(I) 
Cirurgia 

(J) 
Cirurgia 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

ESTEIRA OVX SHAM 39.792* 9.181 .000 21.490 58.093 

SHAM OVX -39.792* 9.181 .000 -58.093 -21.490 
SEDEN OVX SHAM 3.604 9.181 .696 -14.697 21.905 

SHAM OVX -3.604 9.181 .696 -21.905 14.697 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 

Cirurgia 
(I) 
Tratamento 

(J) 
Tratamento 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX ESTEIRA SEDEN 41.917* 9.181 .000 23.615 60.218 

SEDEN ESTEIRA -41.917* 9.181 .000 -60.218 -23.615 
SHAM ESTEIRA SEDEN 5.729 9.181 .535 -12.572 24.030 

SEDEN ESTEIRA -5.729 9.181 .535 -24.030 12.572 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Cirurgia * Tratamento * Dieta 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 

Tratamento Dieta 
(I) 
Cirurgia 

(J) 
Cirurgia 

Mean  
Difference  

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

ESTEIRA HIPER OVX SHAM 68.875* 12.983 .000 42.993 94.757 

SHAM OVX -68.875* 12.983 .000 -94.757 -42.993 

PADRAO OVX SHAM 10.708 12.983 .412 -15.173 36.590 

SHAM OVX -10.708 12.983 .412 -36.590 15.173 
SEDEN HIPER OVX SHAM -11.875 12.983 .363 -37.757 14.007 

SHAM OVX 11.875 12.983 .363 -14.007 37.757 
PADRAO OVX SHAM 19.083 12.983 .146 -6.798 44.965 

SHAM OVX -19.083 12.983 .146 -44.965 6.798 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 

Cirurgia Dieta 
(I) 
Tratamento 

(J) 
Tratamento 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX HIPER ESTEIRA SEDEN 71.250* 12.983 .000 45.368 97.132 

SEDEN ESTEIRA -71.250* 12.983 .000 -97.132 -45.368 

PADRAO ESTEIRA SEDEN 12.583 12.983 .336 -13.298 38.465 

SEDEN ESTEIRA -12.583 12.983 .336 -38.465 13.298 
SHAM HIPER ESTEIRA SEDEN -9.500 12.983 .467 -35.382 16.382 

SEDEN ESTEIRA 9.500 12.983 .467 -16.382 35.382 
PADRAO ESTEIRA SEDEN 20.958 12.983 .111 -4.923 46.840 

SEDEN ESTEIRA -20.958 12.983 .111 -46.840 4.923 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 

Cirurgia Tratamento (I) Dieta (J) Dieta 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX ESTEIRA HIPER PADRAO 32.125* 12.983 .016 6.243 58.007 

PADRAO HIPER -32.125* 12.983 .016 -58.007 -6.243 

SEDEN HIPER PADRAO -26.542* 12.983 .045 -52.423 -.660 

PADRAO HIPER 26.542* 12.983 .045 .660 52.423 
SHAM ESTEIRA HIPER PADRAO -26.042* 12.983 .049 -51.923 -.160 

PADRAO HIPER 26.042* 12.983 .049 .160 51.923 
SEDEN HIPER PADRAO 4.417 12.983 .735 -21.465 30.298 

PADRAO HIPER -4.417 12.983 .735 -30.298 21.465 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
Tempo  
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 

(I) GanhodePeso 
(J) 
GanhodePeso 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -40.938* 1.712 .000 -46.960 -34.915 

3 -76.313* 2.120 .000 -83.771 -68.854 

4 -103.625* 2.599 .000 -112.767 -94.483 

5 -130.000* 3.149 .000 -141.078 -118.922 

6 -147.125* 3.567 .000 -159.675 -134.575 

7 -160.875* 3.964 .000 -174.821 -146.929 

8 -175.063* 3.997 .000 -189.124 -161.001 

9 -184.313* 4.213 .000 -199.133 -169.492 

10 -191.875* 4.522 .000 -207.784 -175.966 

11 -195.688* 4.708 .000 -212.252 -179.123 

12 -199.500* 4.579 .000 -215.608 -183.392 
2 1 40.938* 1.712 .000 34.915 46.960 

3 -35.375* 1.376 .000 -40.214 -30.536 
4 -62.688* 1.781 .000 -68.954 -56.421 
5 -89.063* 2.335 .000 -97.279 -80.846 
6 -106.188* 2.627 .000 -115.431 -96.944 
7 -119.938* 3.099 .000 -130.839 -109.036 
8 -134.125* 3.116 .000 -145.085 -123.165 
9 -143.375* 3.506 .000 -155.709 -131.041 
10 -150.938* 3.742 .000 -164.100 -137.775 
11 -154.750* 4.025 .000 -168.910 -140.590 
12 -158.563* 3.960 .000 -172.493 -144.632 

3 1 76.313* 2.120 .000 68.854 83.771 
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2 35.375* 1.376 .000 30.536 40.214 
4 -27.313* 1.180 .000 -31.464 -23.161 
5 -53.688* 1.654 .000 -59.506 -47.869 
6 -70.813* 2.108 .000 -78.229 -63.396 
7 -84.563* 2.494 .000 -93.337 -75.788 
8 -98.750* 2.631 .000 -108.004 -89.496 
9 -108.000* 3.117 .000 -118.964 -97.036 
10 -115.563* 3.255 .000 -127.013 -104.112 
11 -119.375* 3.505 .000 -131.705 -107.045 
12 -123.188* 3.409 .000 -135.180 -111.195 

4 1 103.625* 2.599 .000 94.483 112.767 
2 62.688* 1.781 .000 56.421 68.954 
3 27.313* 1.180 .000 23.161 31.464 
5 -26.375* 1.308 .000 -30.977 -21.773 
6 -43.500* 1.815 .000 -49.884 -37.116 
7 -57.250* 2.256 .000 -65.185 -49.315 
8 -71.438* 2.276 .000 -79.444 -63.431 
9 -80.688* 2.860 .000 -90.749 -70.626 
10 -88.250* 2.930 .000 -98.558 -77.942 
11 -92.063* 3.124 .000 -103.051 -81.074 
12 -95.875* 3.050 .000 -106.604 -85.146 

5 1 130.000* 3.149 .000 118.922 141.078 
2 89.063* 2.335 .000 80.846 97.279 
3 53.688* 1.654 .000 47.869 59.506 
4 26.375* 1.308 .000 21.773 30.977 
6 -17.125* 1.312 .000 -21.742 -12.508 
7 -30.875* 1.650 .000 -36.681 -25.069 
8 -45.063* 1.880 .000 -51.675 -38.450 
9 -54.313* 2.503 .000 -63.117 -45.508 
10 -61.875* 2.575 .000 -70.934 -52.816 
11 -65.688* 2.783 .000 -75.479 -55.896 
12 -69.500* 2.624 .000 -78.730 -60.270 

6 1 147.125* 3.567 .000 134.575 159.675 
2 106.188* 2.627 .000 96.944 115.431 
3 70.813* 2.108 .000 63.396 78.229 
4 43.500* 1.815 .000 37.116 49.884 
5 17.125* 1.312 .000 12.508 21.742 
7 -13.750* 1.249 .000 -18.143 -9.357 
8 -27.938* 1.614 .000 -33.616 -22.259 
9 -37.188* 2.210 .000 -44.964 -29.411 
10 -44.750* 2.228 .000 -52.588 -36.912 
11 -48.563* 2.666 .000 -57.943 -39.182 
12 -52.375* 2.518 .000 -61.233 -43.517 

7 1 160.875* 3.964 .000 146.929 174.821 
2 119.938* 3.099 .000 109.036 130.839 
3 84.563* 2.494 .000 75.788 93.337 
4 57.250* 2.256 .000 49.315 65.185 
5 30.875* 1.650 .000 25.069 36.681 
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6 13.750* 1.249 .000 9.357 18.143 
8 -14.188* 1.296 .000 -18.746 -9.629 
9 -23.438* 1.905 .000 -30.141 -16.734 
10 -31.000* 1.860 .000 -37.545 -24.455 
11 -34.813* 2.177 .000 -42.472 -27.153 
12 -38.625* 2.162 .000 -46.230 -31.020 

8 1 175.063* 3.997 .000 161.001 189.124 
2 134.125* 3.116 .000 123.165 145.085 
3 98.750* 2.631 .000 89.496 108.004 
4 71.438* 2.276 .000 63.431 79.444 
5 45.063* 1.880 .000 38.450 51.675 
6 27.938* 1.614 .000 22.259 33.616 
7 14.188* 1.296 .000 9.629 18.746 
9 -9.250* 1.578 .000 -14.802 -3.698 
10 -16.813* 1.499 .000 -22.087 -11.538 
11 -20.625* 2.060 .000 -27.872 -13.378 
12 -24.438* 2.158 .000 -32.028 -16.847 

9 1 184.313* 4.213 .000 169.492 199.133 
2 143.375* 3.506 .000 131.041 155.709 
3 108.000* 3.117 .000 97.036 118.964 
4 80.688* 2.860 .000 70.626 90.749 
5 54.313* 2.503 .000 45.508 63.117 
6 37.188* 2.210 .000 29.411 44.964 
7 23.438* 1.905 .000 16.734 30.141 
8 9.250* 1.578 .000 3.698 14.802 
10 -7.563* 1.316 .000 -12.191 -2.934 
11 -11.375* 1.932 .000 -18.173 -4.577 
12 -15.188* 1.951 .000 -22.051 -8.324 

10 1 191.875* 4.522 .000 175.966 207.784 
2 150.938* 3.742 .000 137.775 164.100 
3 115.563* 3.255 .000 104.112 127.013 
4 88.250* 2.930 .000 77.942 98.558 
5 61.875* 2.575 .000 52.816 70.934 
6 44.750* 2.228 .000 36.912 52.588 
7 31.000* 1.860 .000 24.455 37.545 
8 16.813* 1.499 .000 11.538 22.087 
9 7.563* 1.316 .000 2.934 12.191 
11 -3.813 1.603 1.000 -9.450 1.825 
12 -7.625* 1.755 .003 -13.800 -1.450 

11 1 195.688* 4.708 .000 179.123 212.252 
2 154.750* 4.025 .000 140.590 168.910 
3 119.375* 3.505 .000 107.045 131.705 
4 92.063* 3.124 .000 81.074 103.051 
5 65.688* 2.783 .000 55.896 75.479 
6 48.563* 2.666 .000 39.182 57.943 
7 34.813* 2.177 .000 27.153 42.472 
8 20.625* 2.060 .000 13.378 27.872 
9 11.375* 1.932 .000 4.577 18.173 
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10 3.813 1.603 1.000 -1.825 9.450 
12 -3.813 1.511 .911 -9.126 1.501 

12 1 199.500* 4.579 .000 183.392 215.608 
2 158.563* 3.960 .000 144.632 172.493 
3 123.188* 3.409 .000 111.195 135.180 
4 95.875* 3.050 .000 85.146 106.604 
5 69.500* 2.624 .000 60.270 78.730 
6 52.375* 2.518 .000 43.517 61.233 
7 38.625* 2.162 .000 31.020 46.230 
8 24.438* 2.158 .000 16.847 32.028 
9 15.188* 1.951 .000 8.324 22.051 
10 7.625* 1.755 .003 1.450 13.800 
11 3.813 1.511 .911 -1.501 9.126 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Hormônio Folículo Estimulante (FSH) 
 
Antes da cirurgia 

Ranks 

 VAR00
001 N Mean Rank Sum of Ranks 

FSHantes OVX 40 41.64 1665.50 

SHAM 40 39.36 1574.50 

Total 80   

 
Test Statisticsa 

 FSHantes 

Mann-Whitney U 754.500 
Wilcoxon W 1574.500 
Z -.438 
Asymp. Sig. (2-tailed) .661 
a. Grouping Variable: CIRURGIA 

 
Depois da cirurgia 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

FSHdepois - FSHantes Negative Ranks 30a 23.43 703.00 

Positive Ranks 10b 11.70 117.00 

Ties 0c   
Total 40   

a. FSHdepois < FSHantes 
b. FSHdepois > FSHantes 
c. FSHdepois = FSHantes 
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Test Statisticsb 

 FSHdepois - FSHantes 

Z -3.939a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Antes/depois da cirurgia 
 
OVX 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

FSHdepois - FSHantes Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 40b 20.50 820.00 

Ties 0c   
Total 40   

a. FSHdepois < FSHantes 
b. FSHdepois > FSHantes 
c. FSHdepois = FSHantes 

 
Test Statisticsb 

 FSHdepois - FSHantes 

Z -5.511a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 
Densidade Mineral Óssea de Corpo Total 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:DMOCT 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia .003 1 .003 37.606 .000 
Tratamento .001 1 .001 13.848 .000 
Dieta .000 1 .000 1.786 .186 
Cirurgia * Tratamento 5.445E-5 1 5.445E-5 .748 .390 
Cirurgia * Dieta 8.000E-5 1 8.000E-5 1.099 .298 
Tratamento * Dieta 2.880E-5 1 2.880E-5 .396 .531 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .000 1 .000 3.083 .083 
Error .005 72 7.280E-5   
Total 2.409 80    
Corrected Total .010 79    
a. R Squared = .449 (Adjusted R Squared = .395) 
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Percentual de Gordura 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:PercGordura 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 697.381 1 697.381 19.959 .000 
Tratamento 48.984 1 48.984 1.402 .240 
Dieta 496.008 1 496.008 14.195 .000 
Cirurgia * Tratamento .722 1 .722 .021 .886 
Cirurgia * Dieta 113.764 1 113.764 3.256 .075 
Tratamento * Dieta 40.045 1 40.045 1.146 .288 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .128 1 .128 .004 .952 
Error 2515.768 72 34.941   
Total 57992.800 80    
Corrected Total 3912.800 79    
a. R Squared = .357 (Adjusted R Squared = .295) 
 
Glutationa reduzida (GSH) 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia .038 1 .845 .038 1 72 .846 
Tratamento 1.864 1 .172 1.864 1 72 .176 
Dieta 1.174 1 .278 1.174 1 72 .282 
Cirurgia * Tratamento .157 1 .692 .157 1 72 .693 
Cirurgia * Dieta .038 1 .845 .038 1 72 .846 
Tratamento * Dieta .407 1 .524 .407 1 72 .526 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 2.131 1 .144 2.131 1 72 .149 
Dependent Variable: GSH 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * 
Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 
a. Unable to compute due to invalid cases in the last iteration of the constrained model. 
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Malondialdeído MDA 
 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia .287 1 .592 .287 1 72 .594 
Tratamento 5.548 1 .019 5.548 1 72 .021 
Dieta 5.685 1 .017 5.685 1 72 .020 
Cirurgia * Tratamento 3.242 1 .072 3.242 1 72 .076 
Cirurgia * Dieta 4.122 1 .042 4.122 1 72 .046 
Tratamento * Dieta 6.552 1 .010 6.552 1 72 .013 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 1.174 1 .279 1.174 1 72 .282 
Dependent Variable: MDA 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, 
Tratamento * Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 

 
Cirurgia * Dieta 

Pairwise Comparisons 

(I) Cirurgia*Dieta (J) Cirurgia*Dieta 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error df 
Bonferroni 

Sig. 

95% Wald Confidence 
Interval for Difference 

Lower Upper 

OVX-HIPER OVX-PADRAO .4020a .13163 1 .014 .0547 .7493 

SHAM-HIPER .2330 .13996 1 .576 -.1362 .6022 

SHAM-PADRAO .2670 .14135 1 .353 -.1059 .6399 
OVX-PADRAO OVX-HIPER -.4020a .13163 1 .014 -.7493 -.0547 

SHAM-HIPER -.1690 .11603 1 .872 -.4751 .1371 
SHAM-PADRAO -.1350 .11770 1 1.000 -.4455 .1755 

SHAM-HIPER OVX-HIPER -.2330 .13996 1 .576 -.6022 .1362 
OVX-PADRAO .1690 .11603 1 .872 -.1371 .4751 
SHAM-PADRAO .0340 .12694 1 1.000 -.3009 .3689 

SHAM-PADRAO OVX-HIPER -.2670 .14135 1 .353 -.6399 .1059 
OVX-PADRAO .1350 .11770 1 1.000 -.1755 .4455 
SHAM-HIPER -.0340 .12694 1 1.000 -.3689 .3009 

Pairwise comparisons of estimated marginal means based on the original scale of dependent variable MDA 
a. The mean difference is significant at the .05 level. 
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Tratamento * Dieta 
Pairwise Comparisons 

(I) Tratamento*Dieta (J) Tratamento*Dieta 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Df 
Bonferroni 

Sig. 

95% Wald Confidence 
Interval for Difference 

Lower Upper 

ESTEIRA-HIPER ESTEIRA-PADRAO -.0150 .14022 1 1.000 -.3849 .3549 

SEDEN-HIPER -.0180 .13996 1 1.000 -.3872 .3512 

SEDEN-PADRAO .4330a .11565 1 .001 .1279 .7381 
ESTEIRA-PADRAO ESTEIRA-HIPER .0150 .14022 1 1.000 -.3549 .3849 

SEDEN-HIPER -.0030 .14165 1 1.000 -.3767 .3707 
SEDEN-PADRAO .4480a .11770 1 .001 .1375 .7585 

SEDEN-HIPER ESTEIRA-HIPER .0180 .13996 1 1.000 -.3512 .3872 
ESTEIRA-PADRAO .0030 .14165 1 1.000 -.3707 .3767 
SEDEN-PADRAO .4510a .11739 1 .001 .1413 .7607 

SEDEN-PADRAO ESTEIRA-HIPER -.4330a .11565 1 .001 -.7381 -.1279 
ESTEIRA-PADRAO -.4480a .11770 1 .001 -.7585 -.1375 
SEDEN-HIPER -.4510a .11739 1 .001 -.7607 -.1413 

Pairwise comparisons of estimated marginal means based on the original scale of dependent variable MDA 
a. The mean difference is significant at the .05 level. 
 
Área de osso trabecular 
 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia 39.942 1 .000 39.942 1 72 .000 
Tratamento 10.445 1 .001 10.445 1 72 .002 
Dieta .024 1 .878 .024 1 72 .879 
Cirurgia * Tratamento 8.350 1 .004 8.350 1 72 .005 
Cirurgia * Dieta .581 1 .446 .581 1 72 .449 
Tratamento * Dieta .090 1 .764 .090 1 72 .765 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .273 1 .601 .273 1 72 .603 
Dependent Variable: Osso 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * 
Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 
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Cirurgia * Tratamento 
Pairwise Comparisons 

(I) Cirurgia* 
Tratamento 

(J) Cirurgia* 
Tratamento 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error df 

Bonferroni 
Sig. 

95% Wald Confidence Interval 
for Difference 

Lower Upper 

OVX-ESTEIRA OVX-SEDEN 30567.0538 99348.36667 1 1.000 -231539.4971 292673.6048 

SHAM-ESTEIRA -8.2161E5 1.45195E5 1 .000 -1.2047E6 -438544.7729 

SHAM-SEDEN -266731.2194 1.14169E5 1 .117 -567938.0256 34475.5868 
OVX-SEDEN OVX-ESTEIRA -30567.0538 99348.36667 1 1.000 -292673.6048 231539.4971 

SHAM-ESTEIRA -8.5217E5 1.44099E5 1 .000 -1.2323E6 -472003.9565 
SHAM-SEDEN -297298.2733 1.12771E5 1 .050 -594818.3228 221.7763 

SHAM-ESTEIRA OVX-ESTEIRA 8.2161E5 1.45195E5 1 .000 438544.7729 1.2047E6 
OVX-SEDEN 8.5217E5 1.44099E5 1 .000 472003.9565 1.2323E6 
SHAM-SEDEN 5.5487E5 1.54689E5 1 .002 146764.1984 962985.0516 

SHAM-SEDEN OVX-ESTEIRA 266731.2194 1.14169E5 1 .117 -34475.5868 567938.0256 
OVX-SEDEN 297298.2733 1.12771E5 1 .050 -221.7763 594818.3228 
SHAM-ESTEIRA -5.5487E5 1.54689E5 1 .002 -962985.0516 -146764.1984 

Pairwise comparisons of estimated marginal means based on the original scale of dependent variable osso 
trabecular 
a. The mean difference is significant at the .05 level. 
 
Cortical 1 
 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia .525 1 .469 .525 1 72 .471 
Tratamento .177 1 .674 .177 1 72 .675 
Dieta 2.003 1 .157 2.003 1 72 .161 
Cirurgia * Tratamento .374 1 .541 .374 1 72 .543 
Cirurgia * Dieta .598 1 .439 .598 1 72 .442 
Tratamento * Dieta .524 1 .469 .524 1 72 .472 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .036 1 .850 .036 1 72 .851 
Dependent Variable: C1 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * 
Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 
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Cortical 2 
 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia .316 1 .574 .316 1 72 .576 
Tratamento .745 1 .388 .745 1 72 .391 
Dieta 2.842 1 .092 2.842 1 72 .096 
Cirurgia * Tratamento .583 1 .445 .583 1 72 .448 
Cirurgia * Dieta 6.352 1 .012 6.352 1 72 .014 
Tratamento * Dieta .421 1 .517 .421 1 72 .519 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .004 1 .952 .004 1 72 .952 
Dependent Variable: C2 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * Dieta, 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 
 

Cirurgia * Dieta 
Pairwise Comparisons 

(I) Cirurgia*Dieta (J) Cirurgia*Dieta 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error df 
Bonferroni 

Sig. 

95% Wald Confidence 
Interval for Difference 

Lower Upper 

OVX-HIPER OVX-PADRAO 67.7835a 22.61564 1 .016 8.1176 127.4494 

SHAM-HIPER 31.5270 23.46144 1 1.000 -30.3703 93.4243 

SHAM-PADRAO 18.1075 23.79136 1 1.000 -44.6602 80.8752 
OVX-PADRAO OVX-HIPER -67.7835a 22.61564 1 .016 -127.4494 -8.1176 

SHAM-HIPER -36.2565 21.79570 1 .577 -93.7592 21.2462 
SHAM-PADRAO -49.6760 22.15045 1 .150 -108.1146 8.7626 

SHAM-HIPER OVX-HIPER -31.5270 23.46144 1 1.000 -93.4243 30.3703 
OVX-PADRAO 36.2565 21.79570 1 .577 -21.2462 93.7592 
SHAM-PADRAO -13.4195 23.01334 1 1.000 -74.1346 47.2956 

SHAM-PADRAO OVX-HIPER -18.1075 23.79136 1 1.000 -80.8752 44.6602 
OVX-PADRAO 49.6760 22.15045 1 .150 -8.7626 108.1146 
SHAM-HIPER 13.4195 23.01334 1 1.000 -47.2956 74.1346 

Pairwise comparisons of estimated marginal means based on the original scale of dependent variable C2 
a. The mean difference is significant at the .05 level. 
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Cortical 3 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:MassomC3T 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 56.970 1 56.970 .011 .916 
Tratamento 7071.620 1 7071.620 1.404 .240 
Dieta 3544.853 1 3544.853 .704 .404 
Cirurgia * Tratamento 13790.964 1 13790.964 2.738 .102 
Cirurgia * Dieta 764.652 1 764.652 .152 .698 
Tratamento * Dieta 58.670 1 58.670 .012 .914 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 3853.782 1 3853.782 .765 .385 
Error 362707.180 72 5037.600   
Total 3.232E7 80    
Corrected Total 391848.691 79    
a. R Squared = .074 (Adjusted R Squared = -.016) 
 
Colágeno Total 

 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia .023 1 .880 .023 1 72 .880 
Tratamento 9.005 1 .003 9.005 1 72 .004 
Dieta 2.009 1 .156 2.009 1 72 .161 
Cirurgia * Tratamento .000 1 1.000 .000 1 72 1.000 
Cirurgia * Dieta 1.278 1 .258 1.278 1 72 .262 
Tratamento * Dieta .000 1 1.000 .000 1 72 1.000 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 2.967 1 .085 2.967 1 72 .089 
Dependent Variable: ColagenoT 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * 
Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 
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Densidade Mineral óssea da Região Diáfise da tíbia 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:DMOTíbiaC 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 4.500E-5 1 4.500E-5 .337 .563 
Tratamento .001 1 .001 5.762 .019 
Dieta .000 1 .000 .900 .346 
Cirurgia * Tratamento 4.805E-5 1 4.805E-5 .360 .550 
Cirurgia * Dieta 3.920E-5 1 3.920E-5 .294 .589 
Tratamento * Dieta .000 1 .000 1.349 .249 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .000 1 .000 1.583 .212 
Error .010 72 .000   
Total 2.470 80    
Corrected Total .011 79    
a. R Squared = .128 (Adjusted R Squared = .043) 
 
Ângulo de fratura 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:AnguloQT 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 350.245 1 350.245 15.769 .000 
Tratamento 31.843 1 31.843 1.434 .235 
Dieta 106.949 1 106.949 4.815 .031 
Cirurgia * Tratamento 27.329 1 27.329 1.230 .271 
Cirurgia * Dieta 52.751 1 52.751 2.375 .128 
Tratamento * Dieta 12.896 1 12.896 .581 .449 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 46.578 1 46.578 2.097 .152 
Error 1599.218 72 22.211   
Total 27934.390 80    
Corrected Total 2227.808 79    
a. R Squared = .282 (Adjusted R Squared = .212) 
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Torque máximo 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:TmáxT 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia .022 1 .022 6.329 .014 
Tratamento .001 1 .001 .177 .676 
Dieta .000 1 .000 .107 .744 
Cirurgia * Tratamento .003 1 .003 .746 .391 
Cirurgia * Dieta .005 1 .005 1.409 .239 
Tratamento * Dieta .008 1 .008 2.223 .140 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .004 1 .004 1.214 .274 
Error .251 72 .003   
Total 3.566 80    
Corrected Total .293 79    
a. R Squared = .145 (Adjusted R Squared = .062) 
 
Densidade mineral óssea da região proximal do fêmur 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:DMOFemurP 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia .011 1 .011 60.303 .000 
Tratamento .002 1 .002 10.626 .002 
Dieta 2.311E-5 1 2.311E-5 .126 .724 
Cirurgia * Tratamento 1.711E-5 1 1.711E-5 .093 .761 
Cirurgia * Dieta 2.531E-5 1 2.531E-5 .138 .711 
Tratamento * Dieta .000 1 .000 2.038 .158 
Cirurgia * Tratamento * Dieta .001 1 .001 3.571 .063 
Error .013 72 .000   
Total 4.607 80    
Corrected Total .027 79    
a. R Squared = .516 (Adjusted R Squared = .469) 
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Força máxima 
 
Força Máxima – Compressão Fêmur 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Likelihood Ratio 
Chi-Square df Sig. F df1 df2 Sig. 

Cirurgia 3.174 1 .075 3.174 1 72 .079 
Tratamento 4.522 1 .033 4.522 1 72 .037 
Dieta 2.024 1 .155 2.024 1 72 .159 
Cirurgia * Tratamento .614 1 .433 .614 1 72 .436 
Cirurgia * Dieta .224 1 .636 .224 1 72 .638 
Tratamento * Dieta .483 1 .487 .483 1 72 .489 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 5.150 1 .023 5.150 1 72 .026 
Dependent Variable: FmaxFemur 
Model: (Intercept), Cirurgia, Tratamento, Dieta, Cirurgia * Tratamento, Cirurgia * Dieta, Tratamento * 
Dieta, Cirurgia * Tratamento * Dieta 
 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:FmaxFemur 

Tratamento Dieta 

(I) 

Cirurgia 

(J) 

Cirurgia 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

ESTEIRA HIPER OVX SHAM -2.559 6.820 .709 -16.155 11.037 

SHAM OVX 2.559 6.820 .709 -11.037 16.155 

PADRAO OVX SHAM -14.491* 6.820 .037 -28.087 -.895 

SHAM OVX 14.491* 6.820 .037 .895 28.087 

SEDEN HIPER OVX SHAM -12.426 6.820 .073 -26.022 1.170 

SHAM OVX 12.426 6.820 .073 -1.170 26.022 

PADRAO OVX SHAM 5.797 6.820 .398 -7.799 19.393 

SHAM OVX -5.797 6.820 .398 -19.393 7.799 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
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Cirurgia * Tratamento * Dieta 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:FmaxFemur 

Cirurgia Dieta 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Tratamento 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX HIPER ESTEIRA SEDEN 9.689 6.820 .160 -3.907 23.285 

SEDEN ESTEIRA -9.689 6.820 .160 -23.285 3.907 

PADRAO ESTEIRA SEDEN -.769 6.820 .911 -14.365 12.827 

SEDEN ESTEIRA .769 6.820 .911 -12.827 14.365 

SHAM HIPER ESTEIRA SEDEN -.178 6.820 .979 -13.774 13.418 

SEDEN ESTEIRA .178 6.820 .979 -13.418 13.774 

PADRAO ESTEIRA SEDEN 19.519* 6.820 .006 5.923 33.115 

SEDEN ESTEIRA -19.519* 6.820 .006 -33.115 -5.923 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:FmaxFemur 

Cirurgia Tratamento (I) Dieta (J) Dieta 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX ESTEIRA HIPER PADRAO -1.072 6.820 .876 -14.668 12.524 

PADRAO HIPER 1.072 6.820 .876 -12.524 14.668 

SEDEN HIPER PADRAO -11.530 6.820 .095 -25.126 2.066 

PADRAO HIPER 11.530 6.820 .095 -2.066 25.126 

SHAM ESTEIRA HIPER PADRAO -13.004 6.820 .061 -26.600 .592 

PADRAO HIPER 13.004 6.820 .061 -.592 26.600 

SEDEN HIPER PADRAO 6.693 6.820 .330 -6.903 20.289 

PADRAO HIPER -6.693 6.820 .330 -20.289 6.903 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Rigidez 
 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:RigidezFemur 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Cirurgia 48552.629 1 48552.629 19.767 .000 
Tratamento 5356.592 1 5356.592 2.181 .144 
Dieta 284.409 1 284.409 .116 .735 
Cirurgia * Tratamento 767.189 1 767.189 .312 .578 
Cirurgia * Dieta 397.654 1 397.654 .162 .689 
Tratamento * Dieta 433.287 1 433.287 .176 .676 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 12394.723 1 12394.723 5.046 .028 
Error 176845.345 72 2456.185   
Total 5794300.937 80    
Corrected Total 245031.827 79    
a. R Squared = .278 (Adjusted R Squared = .208) 
 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 
 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:RigidezFemur 

Tratamento Dieta 
(I) 
Cirurgia 

(J) 
Cirurgia 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

ESTEIRA HIPER OVX SHAM -72.431* 22.164 .002 -116.614 -28.248 

SHAM OVX 72.431* 22.164 .002 28.248 116.614 

PADRAO OVX SHAM -13.724 22.164 .538 -57.907 30.459 

SHAM OVX 13.724 22.164 .538 -30.459 57.907 
SEDEN HIPER OVX SHAM -35.029 22.164 .118 -79.212 9.154 

SHAM OVX 35.029 22.164 .118 -9.154 79.212 
PADRAO OVX SHAM -75.900* 22.164 .001 -120.083 -31.717 

SHAM OVX 75.900* 22.164 .001 31.717 120.083 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Cirurgia * Tratamento * Dieta 
 

Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:RigidezFemur 

Cirurgia Dieta 
(I) 
Tratamento 

(J) 
Tratamento 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

OVX HIPER ESTEIRA SEDEN 2.319 22.164 .917 -41.864 46.502 

SEDEN ESTEIRA -2.319 22.164 .917 -46.502 41.864 

PADRAO ESTEIRA SEDEN 42.799 22.164 .057 -1.384 86.982 

SEDEN ESTEIRA -42.799 22.164 .057 -86.982 1.384 
SHAM HIPER ESTEIRA SEDEN 39.721 22.164 .077 -4.462 83.904 

SEDEN ESTEIRA -39.721 22.164 .077 -83.904 4.462 
PADRAO ESTEIRA SEDEN -19.377 22.164 .385 -63.560 24.806 

SEDEN ESTEIRA 19.377 22.164 .385 -24.806 63.560 
Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
Cirurgia * Tratamento * Dieta 

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:RigidezFemur 

Cirurgia Tratamento (I) Dieta (J) Dieta 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

OVX ESTEIRA HIPER PADRAO -20.928 22.164 .348 -65.111 23.255 

PADRAO HIPER 20.928 22.164 .348 -23.255 65.111 

SEDEN HIPER PADRAO 19.552 22.164 .381 -24.631 63.735 

PADRAO HIPER -19.552 22.164 .381 -63.735 24.631 
SHAM ESTEIRA HIPER PADRAO 37.779 22.164 .093 -6.404 81.962 

PADRAO HIPER -37.779 22.164 .093 -81.962 6.404 
SEDEN HIPER PADRAO -21.319 22.164 .339 -65.502 22.864 

PADRAO HIPER 21.319 22.164 .339 -22.864 65.502 
Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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ANEXO A – Aprovação na comissão de ética em experimentação animal 
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ANEXO B – Depósito de pedido de patente: 
“Equipamento de ensaio de torção por alta velocidade e ensaio de 
torção por impacto”  BR n. 10 2013 005052-0, 01 mar. 2013. 
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