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RESUMO 

 

HAACH, L. C. A. (2006). Estudo do efeito do ultra-som pulsado de baixa intensidade 

e do exercício físico na manutenção de massa óssea pós-ovariectomia em modelo 

animal. Qualificação (Mestrado) – Interunidades em Bioengenharia EESC / FMRP / 

IQSC, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. 

 

O ultra-som pulsado de baixa intensidade é uma onda mecânica com efeitos 

osteogênicos promissores para o tratamento da osteoporose. Baseada neste efeito, 

a pesquisa tem como objetivo a identificação das mudanças causadas pela 

aplicação do ultra-som em ossos osteopênicos e a comparação com as mudanças 

causadas pelos exercícios físicos. Aplicou-se o protocolo experimental em um 

modelo animal de ratos fêmeas maduras ovariectomizadas. Utilizaram-se 35 ratos 

fêmeas, divididas em 5 grupos: ovariectomia controle (OVX), pseudo ovariectomia 

(PSEUDO-OVX), ovariectomia tratado com ultra-som (US), ovariectomia treinado 

com caminhada (CAMINHADA) e ovariectomia treinado com exercício resistido 

(SALTO). O protocolo de tratamento estendeu-se por 12 semanas, com aplicação 

ultra-sônica diária de 20 minutos (seis vezes por semana) e realização de exercício 

três vezes por semana, sendo 40 minutos para CAMINHADA e três séries de 10 

exercícios para o SALTO. Para a identificação dos efeitos do tratamento de ultra-

som e dos exercícios em ratos fêmeas osteopênicas utilizaram-se os seguintes 

parâmetros: massa corporal, dosagem de fosfatase alcalina, área trabecular, 

histomorfometria e valor de microdureza Vickers. Conclui-se que os três tipos de 

tratamento executados exerceram um efeito preventivo na perda de massa óssea 

pós-ovariectomia quando comparados ao OVX, mas não foram capazes de alcançar 

os valores encontrados no PSEUDO-OVX para os parâmetros analisados. As 

avaliações da quantidade óssea indicaram que o tratamento mais efetivo foi o 

SALTO para este parâmetro. Os resultados do US e CAMINHADA foram 

semelhantes nos parâmetros analisados. 

 

Palavras-chave: ratos; osteoporose; ultra-som; exercício físico; fosfatase alcalina; 

histomorfometria. 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

HAACH, L. C. A. (2006). Study of low-intensity pulsed ultrasound and of the physical 

exercise effect post-ovariectomy bone mass maintenance in an animal model. 

Dissertation – Interunidades em Bioengenharia EESC / FMRP / IQSC, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2006. 

 

The low intensity pulsed ultra-sound is a mechanical wave with promising 

osteogenics effects for the osteoporosis treatment. Based in these effects, the 

research aims the identification of changes caused by ultra-sound application and 

physical exercises in osteopenics bones; and if there are similarity between them. 

Thus, it was applied an experimental protocol in an animal model of mature 

ovariectomized rats. It was used 35 rats, divided in 5 groups: control ovariectomized 

(OVX), pseudo ovariectomized (PSEUDO-OVX), ovariectomized with ultra-sound 

treatment (US), ovariectomized trained with walk (CAMINHADA) and ovariectomized 

trained with resisted exercise (SALTO). The protocol of treatment lasted 12 weeks, 

with the application of ultra-sound daily for 20 minutes (six times per week) and the 

realization of exercises three times per week, with 40 minutes for CAMINHADA and 

three sets of 10 exercises for SALTO. It was used the followed parameters to identify 

the effects of the ultra-sound treatment and the exercises in osteopenic rats: body 

mass, alkaline phosphatasis dosage, trabecular area, histomorphometry and Vickers´ 

microhardness value. The results showed that the three types of applied treatments 

have a preventive effect in the loss of bone mass after ovariectomy when compared 

with OVX. However, they could not reach the found values in PSEUDO-OVX for the 

analysed parameters. The evaluations of bone quantity indicated that the most 

effective treatment was SALTO for this parameter. The results of US and 

CAMINHADA were similar in evaluated parameters. 

 

Keywords: mice; osteoporosis; ultrasound; physical exercise; alkaline phosphatasis; 

histomorphometry. 
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11          IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

 

 A integridade mecânica do osso é preservada pela remodelagem, que 

consiste em um processo contínuo que alterna a reabsorção óssea proporcionada 

pelos osteoclastos com a formação devido à ação dos osteoblastos. Essas 

respostas são regidas por um mecanismo, chamado mecanostato, que adequa a 

massa e a resistência ósseas à requisição mecânica do osso (FROST, 1997). Por 

exemplo, a formação óssea acontece em resposta às tensões mecânicas e é 

dependente do número e da freqüência das deformações aplicadas (TURNER, 

1998; CARVALHO, 2002). 

A perda da massa óssea levando à osteoporose é um processo praticamente 

inevitável do envelhecimento. A osteoporose pós-menopáusica foi reconhecida 

através de estudos epidemiológicos como o maior problema de saúde pública da 

atualidade (WARD, 1995; CHANG, 2004). A prevenção das fraturas osteoporóticas é 

um dos fatores mais importantes na manutenção da qualidade de vida (LIPS, 2005). 

Para LORRAIN (2003) apenas metade das vítimas de fraturas osteoporóticas volta a 
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ter total autonomia. Além dessa visão, a intervenção preventiva também é muito 

importante no ponto de vista sócio-econômico. No Canadá, estima-se que sejam 

gastos $1.3 bilhões por ano para tratamento de acometimentos resultantes da 

osteoporose (LORRAIN, 2003). Projeta-se que as fraturas osteoporóticas no Brasil 

alcancem 600.000 por ano, sendo 400.000 vertebrais e 200.000 femorais 

(CARNEIRO, 2001). Estima-se que o número de fraturas de quadril na população 

mundial cresça de 1.26 milhões em 1990 para 2.6 milhões em 2025 e para 4.5 

milhões em 2050 (GULLBERG, 1997). Para CHANG (2004) a intervenção precoce 

na osteoporose, tanto em mulheres quanto em homens, é a chave para se atingir o 

melhor custo-benefício. 

O profissional fisioterapeuta possui várias ferramentas de trabalho para 

alcançar o objetivo de prevenção da osteoporose e tratamento do quadro 

osteoporótico instalado. Dentre as ferramentas mais importantes encontra-se o 

exercício físico, a estimulação elétrica, o laser e o ultra-som (CARVALHO, 2002). 

Muitos pacientes não toleram bem o tratamento medicamentoso e então tratamentos 

alternativos e não invasivos, como o ultra-som pulsado de baixa intensidade, são 

uma boa escolha para o controle da perda de massa óssea (WARDEN, 2001; 

KODAMA, 2003).  

O ultra-som é uma onda mecânica longitudinal, não audível, com freqüência 

acima de 20 kHz (GUIRRO, 2002). É pela sua natureza mecânica que o ultra-som 

apresenta efeitos sobre a perda de massa óssea, segundo os princípios 

biomecânicos postulados por Wolf em 1870. Estes princípios regem que a carga 

mecânica promove deformação no osso e conseqüentemente gera um estímulo para 

uma resposta óssea local (CARVALHO, 2001). O ultra-som pulsado de baixa 

intensidade por sua vez, também fornece estímulos mecânicos para o osso, com a 
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vantagem de ser em freqüências muito maiores (1,5 MHz) do que aquelas que 

podem ser alcançadas pelo exercício. É amplamente conhecido que o exercício 

praticado em intensidades moderadas pode promover o desenvolvimento do osso, 

aumentando a densidade, a massa óssea, a razão de volume ósseo e a espessura 

trabecular (HUANG, 2002). Para o autor, o aumento de volume ósseo pode estar 

relacionado à secreção de hormônio do crescimento (GH) induzida pelo exercício 

além do efeito de remodelação óssea pela sobrecarga mecânica local. 

Em estudos in vitro foi encontrado que o ultra-som terapêutico estimula a 

síntese da matriz óssea protéica quando utilizado em intensidades próximas de 0,1 

W/cm2 (REHER, 1997). Este mesmo autor encontrou resultados que fornecem bases 

para o uso do ultra-som de baixa intensidade in vivo no tratamento de feridas de 

tecido moles, fraturas e osteoradionecrose. O tratamento da osteoporose também 

pode ser baseado nestes achados, onde há uma estimulação dos fibroblastos e 

osteoblastos com um aumento da síntese de proteínas colagenosas e não-

colagenosas, responsáveis pela formação óssea. Outro estudo in vitro mais recente 

sugere que a estimulação por ultra-som aumenta a superfície de expressão das 

integrinas e causa reorganização da actina além de contribuir na diferenciação 

osteoblástica e inibir a gênese do osteoclasto (YANG, 2005). 

O modelo de ratos fêmeas ovariectomizadas para estudo da perda de massa 

óssea pós-menopáusica é bem aceito pela literatura, sendo o modelo preconizado 

pelo Food and Drug Administration (FDA) para estudos pré-clínicos de drogas para 

prevenção e intervenção da osteoporose (GUIDELINES FOR PRECLINICAL AND 

CLINICAL EVALUATION OF AGENTS USED IN THE PREVENTION OR 

TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS, 1997). Os estudos de 

KODAMA (2003), DANIELSEN (1993) e PENG et al (1997) fornecem suporte para o 
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sucesso deste modelo, demonstrando diferenças significativas no que diz respeito à 

massa óssea entre o grupo submetido a ovariectomia e o grupo intacto.  

 Segundo a FDA, os parâmetros a serem monitorados nos estudos pré-clínicos 

de agentes preventivos ou de intervenção da osteoporose incluem entre outros, a 

análise da arquitetura óssea com a histomorfometria, marcadores sangüíneos e a 

densitometria óssea (GUIDELINES FOR PRECLINICAL AND CLINICAL 

EVALUATION OF AGENTS USED IN THE PREVENTION OR TREATMENT OF 

POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS, 1997). 

 Para a análise dos marcadores sanguíneos (p.ex. fosfatase alcalina) utilizam-

se métodos espectrofotométricos. Esse método baseia-se na determinação da 

radiação eletromagnética absorvida por componentes ou espécies químicas 

presentes em uma amostra, geralmente em solução. Nos métodos colorimétricos, a 

absorção de radiação pela amostra ocorre na faixa de luz visível (aproximadamente 

de 400 a 700 nm). (ATVARS, 2002). 

 WARDEN (2001) demonstra o efeito osteogênico do ultra-som pulsado com 

intensidades menores do que 100mW/cm2 (SATA – spatial-averaged temporal-

averaged) por meio de evidências acumuladas em outros estudos, mas ainda há 

uma carência de estudos nesta área para se definir os melhores parâmetros de 

aplicação.  

 Tendo por base as carências referidas acima, o presente estudo visa: 

- Determinação dos efeitos osteogênicos do ultra-som pulsado de baixa 

intensidade sobre o metabolismo ósseo de ratos fêmeas maduras 

ovariectomizadas; 

- Determinação dos efeitos osteogênicos do exercício físico aeróbio do tipo 

caminhada; 
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- Determinação dos efeitos osteogênicos do exercício físico anaeróbio do tipo 

salto resistido. 

- Comparação do método de análise de imagem computadorizada da área 

trabecular com o volume ósseo obtido pela histomorfometria. 
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22        RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

 

 

2.1  Tecido Ósseo e seu Metabolismo 

 

 

Histologicamente o osso é constituído de células (osteoblastos, osteoclastos e 

osteócitos) e de matriz extracelular (35% de componentes orgânicos e 65% de 

componentes inorgânicos). As células são responsáveis pela contínua formação e 

reabsorção óssea (remodelagem). A matriz extracelular é composta na sua maioria 

por uma proteína chamada de colágeno (90%) e por 10% de glicoproteínas, 

mucopolissacarídeos ácidos e lipídeos. Sais de cálcio e fosfato se depositam na 

matriz colagenosa e formam os cristais de hidroxiapatita (MAHAN, 2001). A 

tenacidade e a resistência do tecido ósseo são dadas pela associação 

colágeno/hidroxiapatita. Sem o cálcio o osso mantém a sua forma, mas torna-se 
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flexível como o tendão. Por outro lado, sem o colágeno o osso continua mantendo a 

sua forma, mas se torna extremamente quebradiço. 

A massa óssea do esqueleto de um indivíduo maduro é composta 

principalmente de osso cortical (75% - osso compacto). Entretanto o osso trabecular 

contribui com a resistência do esqueleto particularmente na coluna, quadril e porção 

distal do rádio, todos locais comuns de fraturas osteoporóticas (RIGGS, 1998; WHO, 

1994).  

A distribuição de massa óssea se dá de acordo com a distribuição quantitativa 

de carregamentos mecânicos. Para esses carregamentos serem efetivos na 

adaptação óssea eles necessitam ser axiais à estrutura óssea, em compressão ou 

tração. Um dos principais requisitos para a formação óssea é a força da gravidade 

(PAPLER, 1997). 

A adaptação óssea é um processo que requer que as células ósseas detectem 

sinais mecânicos in situ e integre esses sinais em mudanças apropriadas da 

arquitetura óssea. (TURNER, 1998). Segundo Turner (1998) a conversão desta força 

biofísica em resposta celular – mecanotransdução óssea – é realizada da seguinte 

forma: 

1) Mecano-acoplamento: transdução de uma força mecânica aplicada ao osso 

em um sinal mecânico local percebido por um osteócito (célula sensitiva); 

2) Acoplamento bioquímico: transdução de um sinal mecânico local em um sinal 

bioquímico e finalmente, em expressão gênica ou ativação protéica; 

3) Transmissão do sinal de uma célula sensitiva a uma célula efetuadora 

(osteoblasto ou osteoclasto); 

4) Resposta da célula efetuadora: ocorre em nível tecidual, reabsorvendo ou 

formando tecido ósseo. 
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Este processo de adaptação óssea ocorre somente na presença de 

carregamento dinâmico e o aumento na duração deste carregamento não implica em 

proporcional aumento da massa óssea; a massa óssea só aumenta até atingir o seu 

limiar (TURNER, 1998). Para FROST (1997) na sua teoria do mecanostato, os 

hormônios podem alterar alguns limiares celulares de carregamento mecânico. A 

equação matemática que rege a adaptação óssea sob condições de carregamento 

poderia ser escrita da seguinte forma (TURNER, 1998): 

 

( )∑
=

+∝
k

j
jj ENS

1
1log                                                                                  (1), 

 

onde: k = número de condições de carregamento diárias 

 N = número de ciclos para cada condição de carregamento 

 E = estímulo tensional (produto da deformação principal pico-a-pico [ ε ] pela 

freqüência de carregamento [ f ]) 

As deformações que ocorrem no tecido ósseo causam efeitos piezoelétricos e 

essa tensão causa um fluxo de fluídos que por sua vez resulta em campos elétricos, 

esses campos elétricos são chamados de potenciais de “fluxo” (Figura 2.1) 

(TURNER). Aparentemente o efeito tecidual mais importante na fisiologia óssea é o 

fluxo de fluídos, pois culturas celulares sugerem que os efeitos de cisalhamento 

causados pelo fluxo possam ser mais eficazes na estimulação de osteoblastos do 

que os campos elétricos (TURNER, 1998). 
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Figura 2.1 – Potenciais de “fluxo” causados pela força de flexão na estrutura óssea. (TURNER, 

1998). 

 

 A remodelagem ocorre em maior parte no osso trabecular por dois motivos 

principais: 1) o osso trabecular suporta o massa corporal e está em uma área onde 

ocorre maior carga tensorial e 2) a relação superfície/volume é substancialmente 

maior no osso trabecular quando comparado ao osso cortical. Por isso, as doenças 

do remodelamento ósseo são detectadas primariamente no osso trabecular 

(WASNICH, 1987; RIGGS, 1988; WHO, 1994). 
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2.2  Osteoporose 

 

 

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) define osteoporose como 

uma doença esquelética sistêmica caracterizada por diminuição da massa óssea e 

deterioração microarquitetural do tecido ósseo, com conseqüente aumento da 

fragilidade óssea e susceptibilidade á fratura. A osteoporose é a alteração 

metabólica mais freqüente acometendo os ossos, caracterizando-se pela diminuição 

lenta e progressiva da massa óssea (PIPPA, 1996; WILLS, 1998). 

 A OMS também define que na osteoporose a densidade mineral óssea está 

2,5 desvios padrão abaixo dos valores da normalidade. Deste modo é classificada 

pelos seus graus de severidade: normal, osteopenia, osteoporose e osteoporose 

severa (Figura 2.2). Usando medições padrão de densidade óssea do quadril o osso 

normal apresenta valores maiores que 833 mg/cm2, o osso osteopênico está entre 

833 e 648mg/cm2, a osteoporose apresenta valores menores que 648mg/cm2, e a 

osteoporose severa é quando alguma fratura por fragilidade já ocorreu. (OTT, 2006).  

 

 

Figura 2.2 – Ilustrações do osso trabecular em diversos estados de conservação: Da esquerda para a 

direita: osso normal, osso osteopênico, osso osteoporótico e osso com osteoporose severa. (fonte: 

http://courses.washington.edu/bonephys/opop/opop.html) 
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 A osteoporose também pode ser classificada de acordo com a sua patogenia: 

nutricional, endocrinológica, bioquímica, pós-menopáusica, induzida por esteróide, 

idiopática juvenil, tirotáxica entre outras. Frost (1997) propôs uma classificação 

baseada nas causas vital-biomecânicas da osteoporose, pois seria um erro definir 

osteoporose como qualquer tipo de massa óssea diminuída. As definições propostas 

pelo autor são: 

• Osteoporose verdadeira: também chamada de osteoporose sintomática. É 

uma osteopenia irreversível onde qualquer tipo de exercício causa dor óssea 

e/ou fraturas espontâneas. Nesses indivíduos as fratura atingem muito mais a 

coluna vertebral do que os ossos da extremidade. É decorrente de uma 

desordem no mecanostato. 

• Osteopenia fisiológica: também chamada de osteoporose senil ou 

osteoporose fisiológica. Indivíduo não apresenta dor e nem fraturas durante 

atividades normais. Os ossos mais afetados por fraturas são os da 

extremidade, e geralmente elas só ocorrem após quedas. É causada pela 

diminuição da força muscular e da atividade física apesar do mecanostato 

funcionar adequadamente. Afeta principalmente três grupos de pessoas: as 

saudáveis, mas cronicamente inativas em qualquer idade; as mulheres pós-

menopáusicas saudáveis (inclui 90% aproximadamente das mulheres pós-

menopáusicas); e pessoas em qualquer idade com doença crônica debilitante 

(por exemplo, asma, alcoolismo e doenças cardíacas). 

• Situação combinada: é uma combinação variável de características das 

condições citadas acima.  
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• Osteopenias transitórias: também chamada de osteodistrofia pós-traumática e 

osteoporose por desuso. É reversível e ocorre localmente, geralmente após 

uma fratura severa ou outra lesão. 

A osteoporose ocorre quando os osteoclastos criam uma cavidade 

excessivamente profunda que não consegue ser preenchida suficientemente ou 

quando os osteoblastos não conseguem preencher uma cavidade de reabsorção 

normal (PAPLER, 1997; BEMBEN, 1999). 

 

 

2.2.1 Diagnóstico da Osteoporose 

 

 

O diagnóstico precoce da osteoporose é importante para a eficiência do 

tratamento. O exame de raio-x convencional foi utilizado como exame diagnóstico 

por muito tempo, mas apresentava o inconveniente de somente detectar a 

osteoporose após 30% de perda de massa óssea (PAPLER, 1997). 

A ultra-sonografia também é utilizada para avaliar a perda óssea. Em estudo 

realizado por Guimarães (1997) observou-se que é possível avaliar a qualidade 

óssea e fornecer indicações que podem caracterizar o risco aumentado de 

fragilidade óssea, porém não é possível de realizar o diagnóstico de osteoporose por 

essa técnica. 

O método diagnóstico atualmente mais utilizado é a densitometria duo-

energética (dual energy x-ray absorptiometry – DEXA). Esta técnica apresenta alta 

precisão (probabilidade de erro entre 0,5 – 2%) e sensibilidade com menor dose de 
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radiação, rapidez para a realização do exame (3 – 7 minutos) e melhor resolução de 

imagens (WILLS, 1998). 

A histomorfometria é muito eficiente no diagnóstico da osteoporose, pois 

utiliza parâmetros bem delimitados e possui a visão histológica e morfométrica do 

osso. Porém essa técnica apresenta o inconveniente de ser invasiva, necessitando a 

realização de biópsia. A microtomografia computadorizada surge também no intuito 

de resolver este problema, pois com ela é possível ter a imagem tridimensional do 

osso in vivo, mas esta técnica ainda está sendo desenvolvida e requer altos custos 

para a sua realização. 

 

 

2.2.2 Protocolos Experimentais de Osteoporose 

 

 

 Os protocolos experimentais em modelos animais para o tratamento da 

osteoporose são realizados especialmente em modelos de ratos fêmeas maduras 

ovariectomizadas. Trinta (30) dias são suficientes para iniciar o quadro osteopênico 

em ratos fêmeas maduras ovariectomizadas, inclusive com perda de trabecular 

ósseo (CARVALHO, 2004). 

 

2.2.3 Tratamento farmacológico 

 

 

O tratamento para a manutenção da massa óssea envolve medicamentos 

inibidores da reabsorção óssea (estrógenos/progestágenos, calcitonina, 
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bifosfonados), estimuladores da formação óssea (vitamina D, fluoreto de sódio e 

andrógenos) e substâncias adjuvantes (cálcio, diuréticos, tiazidios) (SZEJNFELD, 

1997). Estes tratamentos geralmente resultam em redução da perda de massa 

óssea, mas em pouco ganho real dessa massa. 

 A efetividade dos tratamentos farmacológicos é limitada, principalmente no 

que diz respeito à proteção do colo femoral (ALBERTAZZI, 2005). Para Frost (1997) 

a maioria dos agentes não mecânicos (hormônios, minerais, vitaminas entre outros.) 

pode ajudar nas respostas ósseas ao carregamento mecânico, mas não podem 

substituí-lo. 

 Alguns tratamentos medicamentosos envolvem certo grau de risco para o 

paciente, como por exemplo, o aumento do risco de desenvolver câncer de mama 

gerado pela reposição de estrógenos (FONTANA, 1999).  

 

 

2.2.4 Tratamentos alternativos 

 

 

 A necessidade de se encontrar terapias alternativas no tratamento da 

osteoporose é grande, pois o tratamento farmacológico possui lacunas na sua 

eficiência. Além da terapia por ultra-som e da terapia por exercícios físicos que serão 

tratados em outro capítulo, podem ser citadas as seguintes terapias alternativas: 

- Terapia por vibração 

 Estímulos muito abaixo do limiar prejudicial ao tecido ósseo podem 

eficientemente aumentar a massa óssea desde que aplicado em altas freqüências 

(TORVINEN, 2003). Em estudo conduzido por Rubin (2001) a densidade do osso 
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trabecular aumentou 34% em ovelhas submetidas ao protocolo de vibração 

(vibração com 30Hz de freqüência e 0,3g de amplitude) em comparação com os 

animais do grupo controle. 

 Apesar de evidências anteriores demonstrarem que cargas vibratórias são 

capazes de gerar estímulos osteogênicos, aumentar a capacidade muscular e o 

equilíbrio corporal em modelos animais, Torvinen (2003) não foi capaz de reproduzir 

estes efeitos em humanos. 

- Terapia de compressão intermitente 

 A hipótese que sustenta a terapia de compressão intermitente é que os canais 

venosos dos ossos longos atuam como vias secundárias para a restauração do 

fluxo, uma vez que as veias profundas e superficiais estão colabadas pela 

compressão (MORRIS, 2005). Resultados preliminares publicados por Albertazzi 

(2005) indicam que possa haver um aumento da DMO do colo femoral após 1 ano 

de terapia de compressão pneumática (60 mm Hg) intermitente da perna em 

conjunto com suplementação de cálcio e vitamina D. Este mesmo estudo sugere que 

a terapia por compressão tenha um maior efeito sobre a DMO em mulheres 

sedentárias em comparação com as fisicamente ativas. 

 Para Albertazzi (2005) após a compressão há uma diminuição da massa de 

gordura e um aumento da massa muscular, simulando o exercício físico. Os efeitos 

colaterais mais relatados são: enxaqueca, dor de cabeça, indigestão, vômito, gripe, 

tosse, infecção pulmonar, dor nas costas, hipercolesterolemia e dor aguda na perna 

direita. (ALBERTAZZI, 2005). 
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2.3  Ultra-som Pulsado de Baixa Intensidade no 

Tratamento da Osteoporose 

 

 

O som se propaga através de uma rede iônica, fazendo-a vibrar. Essa 

vibração gera regiões de pressão e rarefação (a primeira ocorre quando as 

partículas retornam a posição inicial e a segunda quando elas saem da posição 

original). As ondas que fazem as partículas vibrarem na direção de propagação são 

as ondas longitudinais, e é nessa categoria que se encaixa o ultra-som (US) e a 

maioria das ondas utilizadas na área médica. 

 O ultra-som possui várias aplicações no campo da biomedicina com grandes 

variações na intensidade de aplicação (YANG, 2005). Pode ser usado com 

propósitos cirúrgicos e/ou terapêuticos com intensidade elevada (até 300 W/cm2) 

causando aquecimento tecidual (YANG, 2005) e com intensidades mais baixas para 

a realização de exames diagnósticos (1 a 50 mW/cm2) (DOAN, 1999). Níveis de 

baixa intensidade são considerados não-térmicos e não-destrutivos e podem 

acelerar a cicatrização de fraturas. (YANG, 2005). Para Doan (1999) o US 

terapêutico é a maneira mais simples de produzir angiogênese terapêutica. 

 Da mesma maneira que a intensidade do US rege o calor produzido no tecido, 

a freqüência rege a profundidade alcançada por ele. Em freqüências mais baixas, 

como 45 kHz, o volume tecidual tratado se encontra no campo distante (DOAN, 

1999). 

 O aparelho que gera o ultra-som é formado basicamente por um gerador de 

corrente elétrica e uma cerâmica piezoelétrica. A piezoeletricidade é a característica 

que alguns materiais têm de variar as suas dimensões físicas ao serem atingidos por 
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uma corrente elétrica. Essas variações dimensionais geram então uma onda 

acústica, que penetra no local em que o cabeçote do aparelho está acoplado. 

 O osso também é um material piezoelétrico, que ao ser atingido por uma onda 

mecânica (por exemplo, o ultra-som) gera campos elétricos. Esses campos elétricos 

demonstram ter efeitos no metabolismo celular local. Para GUIRRO (2002), existem 

evidências da estimulação da síntese protéica no osso induzida pelos estímulos 

ultrasônicos. Esses estímulos mecânicos são capazes de aumentar o metabolismo e 

ajudar o remodelamento ósseo (KODAMA, 2003).  

 Por ser uma onda mecânica, o ultra-som pode interagir mais efetivamente 

com as propriedades elásticas do material ósseo do que ondas eletromagnéticas. 

(YANG, 2005). Também por sua característica mecânica o US é capaz de gerar 

estímulos ao osso capazes de desencadear a mecanotransdução óssea, resultando 

na ativação dos osteoblastos para formação óssea. Esta propriedade é que norteia 

as tentativas de uso do US para manutenção e/ou ganho de massa óssea. Na 

Tabela 2.1 pode-se encontrar alguns dos autores que trabalharam para elucidar os 

caminhos celulares pelo qual a aplicação de US pode ter efeito no metabolismo 

ósseo. 

 Além de estudos da aplicabilidade do US na regeneração óssea também há 

estudos da compatibilidade do US com fixadores bioabsorvíveis. HANDOLIN (2005) 

investigou a compatibilidade do US pulsado de baixa intensidade com a fixação  

bioabsorvível - SR-PLLA de fraturas ósseas e comprovou a existência de uma boa 

compatibilidade entre eles. O autor também investigou os efeitos do US na 

densidade mineral óssea em fraturas do maléolo lateral fixadas com o SR-PLLA e 

não encontrou diferença significativa entre os grupos experimentais apesar de o 



Revisão Bibliográfica 

 

 

30

grupo tratado com US apresentar uma leve tendência a uma formação de calo ósseo 

mais rápida.   

Tabela 2.1 – Pesquisa dos efeitos celulares da aplicação do ultra-som em diferentes freqüências e 

intensidades e seus respectivos autores. 

AUTOR 

FREQUENCIA (MHz) 

- INTENSIDADE DO 

ULTRA-SOM 

(mW/cm2) 

EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO US

RYABY et al (1991) ----- 
----- 

Sugere que ocorra um: 
- Aumento do influxo de Ca2+ 
tanto nas células ósseas quanto 
cartilagenosas; 
- Aumento da síntese de TGF-β 
- Elevação da atividade da 
adenilato ciclase nos 
osteoblastos 

KOKUBU et al. (1999). 1,5 - 30 Aumento da expressão do RNA 
mensageiro (RNAm) da 
ciclooxigenase-2 e por 
conseqüência aumento da 
prostaglandina E2. 

DOAN et al (1999) 1 - 0,1, 0,4, 0,7 e 1,0 - Aumento da síntese de DNA 
(proliferação celular); 
- Aumento na produção de 
colágeno; 
- Aumento da síntese de 
proteínas não-colagenosas nos 
osteoblastos. 

HADJIARGYROU et al. 
(2002) 

----- 
----- 

Sugere que ocorra:  
Maiores níveis de RNAm 
osteopontin 

YANG et al (2005) 1,0 - 62,5, 125 e 250 - Sugere um papel da integrina 
na transdução da pressão 
acústica que causa a 
reorganização do citoesqueleto 
da actina; 
- Aumento da diferenciação 
osteoblástica; 
- Inibição da osteoclastogênese; 
- Aumento do conteúdo de 
colágeno no osso. 
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 WIMSATT (2000) aplicou US em pombos com as asas imobilizadas por 

bandagens. O seu intuito era impedir as contraturas musculares ocasionadas pelo 

uso da bandagem além de prevenir a perda de massa óssea. A imobilização 

persistiu por 28 dias e US era aplicado duas vezes por semana. O US foi capaz de 

prevenir e reverter a perda de extensão da asa, mas não teve nenhum efeito na 

perda de massa óssea. 

 A aplicabilidade do US no tratamento da radionecrose pelos seus efeitos 

sobre a hipóxia, hipovascularização e diminuição das células (DOAN, 1999) também 

pode ser aproveitada no tratamento da osteoporose. Em estudo realizado por Doan 

(1999) a proliferação celular aconteceu nas maiores intensidades quando o US de 1 

MHz foi utilizado (osteoblastos – 34% em 0,7 W/cm2 e 52% em 1 W/cm2). Ao 

contrário, a produção de colágeno ocorreu nas menores intensidades (55% em 0,1 

W/cm2 e 38% em 0,4 W/cm2) e a síntese de proteínas não colagenosas só foi 

significante em 0,4 W/cm2 para os osteoblastos. 

 O estudo conduzido por WARDEN (2001) não encontrou nenhuma reversão 

do estado osteoporótico do osso tratado com US nos parâmetros utilizados. Para o 

autor, a explicação está no fato da intensidade aplicada (30mW/cm2) exercer um 

carregamento de 2mg/cm2, estando abaixo do limiar de formação óssea. Outra razão 

pode estar na freqüência de carregamento (1kHz) que pode ter sido percebida pelas 

células ósseas como um carregamento estático.  

 CRISCI (2002) avaliou os efeitos do US pulsado de baixa intensidade na 

axotomia do nervo ciático em ratos e obteve resultados positivos quanto à rápida 

regeneração desses nervos nos animais tratados. 
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2.4 Exercícios físicos no Tratamento da Osteoporose 

 

 

 A atividade física e a ingestão de cálcio são as duas determinantes 

modificáveis da densidade mineral óssea (DMO) (CHAN, 2004). Para Chan (2004), o 

exercício físico coadunado com a ingestão de cálcio tem mais efeito na densidade 

corporal total de mulheres pós-menopáusicas e na taxa de redução de massa óssea 

de áreas como o colo femoral e quadril do que em outras áreas como as vértebras 

L2-L4. 

 O exercício moderado pode promover o desenvolvimento do osso, 

aumentando a densidade, a massa óssea, a razão de volume ósseo e a espessura 

trabecular. (HUANG, 2002). Com exceção de traumas e saltos de alturas, são os 

músculos e não a massa corporal que põem as maiores sobrecargas sobre os ossos 

(FROST, 1997). Em estudo com ratos machos e intactos Huang (2002) observou um 

aumento do volume trabecular (BV/TV) e da espessura trabecular (Tb.Th) no grupo 

exercitado (38,8% ± 9,1 e 108 µm ± 29,1 respectivamente) em relação ao grupo 

controle (26,8% ± 3,5 e 89,6 µm ± 11,4 respectivamente).  

 O aumento da densidade mineral óssea se deve a diminuição da reabsorção 

óssea e não ao aumento na formação óssea conforme evidenciado pela falta de 

mudança nos níveis de osteocalcina sérica e IGF-I em resposta ao exercício 

(KOHRT, 1995). Corroborando com este achado, Yamazaki (2004) encontrou 

respostas positivas na densidade mineral óssea à caminhada moderada em 

mulheres pós-menopáusicas. Para o autor, o mecanismo deste ganho se baseia na 

supressão do turnover ósseo evidenciado pela queda dos níveis de fosfatase 

alcalina sérica nos indivíduos exercitados. 
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 A escolha do tipo do exercício é muito importante para o sucesso do protocolo 

experimental. Os exercícios podem ser do tipo aeróbio ou anaeróbio (resistido). 

Entende-se por exercício aeróbio aquele que tem predominância energética mantida 

por vias metabólicas aeróbias, isto é, que consomem oxigênio. Para Huang (2002) a 

intensidade de 70% do VO2 máx na caminhada é a melhor opção para efeitos 

cardiovasculares, mas talvez não seja a melhor opção para efeitos esqueléticos. 

 Da mesma forma o diagnóstico do tipo de osteoporose dever ser feito com 

cautela antes de se indicar o exercício físico. Indivíduos com osteopenia fisiológica 

devem ser fortemente incentivados à prática de exercício físico, pois aumenta a 

força muscular e potencializa uma resposta óssea normal. Porém o exercício físico é 

contra indicado na osteoporose verdadeira podendo resultar até em fraturas 

vertebrais. (FROST, 1997). Embora exercícios de alta intensidade sejam 

aconselhados a atletas jovens, exercícios aeróbicos moderados, isto é, caminhada, 

são uma maneira segura e eficiente para manter a saúde em mulheres idosas com 

osteoporose (YAMAZAKI, 2004). 

 Resultados encontrados por Kohrt (1995) indicam que a combinação do 

exercício resistido com a terapia de reposição hormonal pode ser eficiente na 

prevenção e no tratamento da osteoporose.  

 Dalsky (1988) realizou um estudo com 35 mulheres menopáusicas saudáveis 

com idade entre 55 a 70 anos. Concomitantemente ao exercício (caminhada, jogging 

e subida de escada em 70 – 90% do VO2máx por 50-60 minutos) houve a ingestão 

diária de 1500 mg de cálcio. Nos primeiros 9 meses de treinamento houve um 

aumento de 5,2% no conteúdo mineral do grupo exercitado enquanto que no grupo 

não-exercitado não houve nenhuma alteração. Ao 22º mês de treinamento o grupo 

exercitado obteve a taxa de conteúdo mineral 6,1% acima do nível basal, mas após 
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13 meses de destreinamento essa taxa caiu para apenas 1,1% acima do nível basal. 

Em outro estudo realizado com protocolo de exercício na população idosa com 

suplementação de cálcio obteve-se o aumento de 1,14% no conteúdo mineral no 

antebraço distal, enquanto que outros locais pesquisados (coluna lombar) não 

apresentaram diferença significativa. (MCMURDO, 1997) 

 De maneira geral os exercícios para prevenção de perda óssea em mulheres 

pós-menopáusicas diminuem o ritmo da perda óssea da coluna lombar e 

provavelmente do colo femoral. (WALLACE, 2000) 
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33      MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
 

 

 

3.1  Descrição Geral do Protocolo Experimental 

 

 

 Os protocolos experimentais foram realizados no Laboratório de Fisiologia do 

Exercício do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). A Figura 3.1 exibe um fluxograma dos procedimentos adotados. 

 Ratos fêmeas da linhagem Wistar, em número de 35 provenientes do Biotério 

Central da UFSCar com idade aproximada de dois meses. Os animais foram 

divididos em 5 grupos contendo 7 animais. Cada grupo foi acondicionado em duas 

gaiolas sendo que cada gaiola continha no máximo 4 animais. As gaiolas foram 

mantidas em sala com exaustor de ar, ciclo de luz controlado (12 horas claro e 12 

horas escuro) (Figura 3.2) e com livre acesso à água e alimento. 
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MATERIAL: 35 RATAS DA RAÇA WISTAR 
COM IDADE APROXIMADA DE 2 MESES

METODOLOGIA

SUBDIVISÃO DAS RATAS EM 5 GRUPOS

IDENTIFICAÇÃO COM ÁCIDO PÍCRICO

PESAGEM SEMANAL  
DOS ANIMAIS ADAPATAÇÃO 

(3 SEMANAS)
ACOMPANHAMENTO DA 
INGESTA ALIMENTAR

OVARIECTOMIA BILATERAL (EXCETO NO 
GRUPO PSEUDO-OVARIECTOMIA)

PROTOCOLO DE  
EXERCÍCIO RESISTIDO

PROTOCOLO DE ULTRA-SOM

SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS

12 SEMANAS

PROTOCOLO DE  
EXERCÍCIO AERÓBIO 

COLETA SANGÜÍNEA:  
DOSAGEM DE FOSFATASE  

ALCALINA FÊMUR DIREITO:  
HISTOMORFOMETRIA TÍBIA DIREITA: 

 TESTE DE MICRODUREZA

Figura 3.1 – Roteiro simplificado do procedimento experimental realizado. 
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Figura 3.2 – Local de acondicionamento dos animais. A figura da esquerda exibe uma visão geral do 

biotério e a figura da direita demonstra as condições físicas de cada gaiola. 

 

 A divisão dos grupos experimentais foi balizada pela massa corporal (Figura 

3.3) dos animais, para haver uma homogeneidade dentro dos grupos experimentais 

e facilitar a implantação dos protocolos de exercício: 

• GRUPO I: 7 animais com média de peso corporal de 204,7g. 

• GRUPO II: 7 animais com média de peso corporal de 204,3g. 

• GRUPO III: 7 animais com média de peso corporal de 198,4g. 

• GRUPO IV: 7 animais com média de peso corporal de 180,9g. 

• GRUPO V: 7 animais com média de peso corporal de 171,6g. 

 Os animais foram identificados visando controle com uma numeração de 1 a 7 

dentro de cada grupo experimental. Essa identificação foi feita com ácido pícrico 

utilizando a seguinte rota experimental (Figura 3.3 e Figura 3.4): 

• ANIMAL 1: identificação na cabeça; 

• ANIMAL 2: identificação na pata dianteira direita; 

• ANIMAL 3: identificação na lateral direita do abdômen; 

• ANIMAL 4: identificação na pata traseira direita; 
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• ANIMAL 5: identificação na pata dianteira esquerda; 

• ANIMAL 6: identificação na lateral esquerda do abdômen; 

• ANIMAL 7: identificação na pata traseira esquerda. 

 

 

Figura 3.3 – Figura da esquerda: processo de pesagem realizada semanalmente para controle do 

aumento de peso dos grupos. Figura da direita: marcação dos animais com ácido pícrico para 

identificação do indivíduo dentro do grupo. 

 

 

 

Figura 3.4 – Esquema da localização da marcação com ácido pícrico para a identificação dos animais 

dentro do grupo experimental. 
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3.2  Controle da massa corporal e da ingestão alimentar 

 

 

Os animais foram semanalmente pesados de maneira individual utilizando-se 

balança digital. A primeira coleta de dados relativos à massa corporal foi realizada 

no início do experimento, no momento da separação dos grupos e a última pesagem 

aconteceu no dia do sacrifício dos animais. 

A pesagem da sobra de ração para o controle da ingestão alimentar aconteceu 

três vezes por semana. Para tais procedimentos utilizou-se balança digital da marca 

Gehaka, modelo BG 1000. 

 

  

3.3 Procedimento Cirúrgico – Ovariectomia Bilateral 

 

 

 A realização da cirurgia foi baseada nos princípios éticos da experimentação 

animal (COBEA, 1991), sob condições padrão de assepsia e anestesia geral. 

 A anestesia para o procedimento cirúrgico de retirada dos ovários foi feita 

com injeção intramuscular de anestésico (0,2ml de quetamina) juntamente com um 

relaxante muscular (0,2 ml de xilasina). Os locais de incisão foram esterilizados com 

álcool iodado 5%. Foram realizadas incisões bilaterais, na distância de 1 cm, 

aproximadamente abaixo da última costela (Figura 3.5). Após ultrapassar toda a 

camada muscular foi possível ter acesso ao ovário que se encontrava envolto em 

uma vasta camada de gordura (Figura 3.6). Com o auxílio do fio para sutura 
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reabsorvível foi feito uma laçada na tuba uterina (Figura 3.7), de modo a isolar o 

ovário e evitar hemorragia. Após o perfeito isolamento do ovário, o mesmo foi 

retirado com o bisturi e tesoura cirúrgica (Figura 3.7). Introduziu-se a tuba uterina 

com a gordura que a envolve novamente na cavidade abdominal, e suturou-se a 

camada muscular e dérmica com fio não-reabsorvível. Este procedimento foi 

realizado no lado direito e esquerdo de cada animal de todos os grupos de estudo, 

com exceção do grupo denominado pseudo ovariectomia. 

 No grupo pseudo ovariectomia os animais foram submetidos ao mesmo 

estresse cirúrgico dos demais grupos. Eles tiveram os ovários expostos, mas não foi 

realizada a laçada na tuba uterina e nem a extirpação dos ovários, caracterizando 

assim a não realização da ovariectomia. 

 

 

Figura 3.5 - Local de incisão, na distância de 1 cm, aproximadamente abaixo da última costela. 

Escala 1:2 
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Figura 3.6 - Exposição da gordura visceral ovariana (1) com a tuba uterina (2) e o ovário (3). A barra 

vertical na tuba uterina mostra o local da laçada para impedir hemorragia. Escala 3:1 

  

 Após as intervenções os grupos ficaram denominados da seguinte forma: 

− GRUPO I ou GRUPO OVX: controle sedentário, submetido à ovariectomia e não 

tratado com ultra-som; 

− GRUPO II ou GRUPO PSEUDO-OVX: controle sedentário, não submetido à 

ovariectomia e não tratado com ultra-som; 

− GRUPO III ou GRUPO US: submetido à ovariectomia e tratado com ultra-som 

pulsado de baixa intensidade; 

− GRUPO IV ou GRUPO CAMINHADA: submetido à ovariectomia e exercitado 

aerobicamente (caminhada moderada); 

− GRUPO V ou GRUPO SALTO: submetido à ovariectomia e exercitado com treino 

resistido (salto). 
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Figura 3.7 - Retirada do ovário após a laçada da tuba uterina. Escala 1:2 

 

 

3.4  Protocolo de tratamento com ultra-som pulsado de 

baixa intensidade 

 

 

 A execução da terapia com ultra-som pulsado de baixa intensidade foi 

realizada com o aparelho de ultra-som de patente requerida (P.I 0402649-7 de 

01/07/2004 – Processo de tratamento de osteoporose não invasivo e sem regime 

medicamentoso - Figura 3.8). Este aparelho de ultra-som utiliza transdutor de 

titanato zirconato de chumbo (PZT) e área de 3,88 cm2, produzindo ondas com as 

seguintes características: 

• Freqüência Fundamental: 1,5 MHz  

•  Freqüência de pulso: 1 KHz 

• Potência: 140 mW; 
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• Intensidade: 40 mW/cm2. 

• Largura de pulso: 200 µs 

 

 

Figura 3.8 – Aparelho de ultra-som pulsado de baixa intensidade para tratamento de osteoporose 

não invasivo e sem regime medicamentoso. Escala 5:1. 

 

 Durante a aplicação do ultra-som o animal permaneceu em um tubo de 

contenção (idealizado no Laboratório de Fisiologia do Exercício – UFSCar conforme 

a Figura 3.9), no qual as patas traseiras do animal permaneceram abduzidas para o 

exterior do tubo. Um gel de acoplamento foi utilizado para a transmissão da onda 

ultra-sônica ao corpo do animal. A aplicação foi realizada de forma estacionária por 

20 minutos na lateral da extremidade distal femoral e proximal tibial (joelho direito) 

(Figura 3.10).  

 O protocolo de tratamento foi de 12 semanas, conforme indicado por Warden 

(2001), ocorrendo seis vezes por semana, no período matutino com duração de 20 

minutos. A aferição do aparelho foi realizada semanalmente, no dia que o tratamento 

não era realizado. 
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Figura 3.9 – Tubo de contenção utilizado para auxiliar o tratamento com ultra-som e a tricotomia. A 

figura evidencia um animal do interior do tubo com a pata traseira direita imobilizada para a tricotomia.   

Escala 1:5. 

 

 

Figura 3.10– Aplicação de ultra-som pulsado de baixa intensidade na pata traseira direita do animal 

com o auxílio do tubo de contenção. Escala 1:5 
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3.5  Protocolo de exercício aeróbio - Caminhada 

 

 

O protocolo de exercício consistiu de caminhada de intensidade moderada em 

esteira ergométrica adaptada para experimentação animal (Figura 3.11) e está de 

acordo com os protocolos aplicados no Laboratório de Fisiologia do Exercício da 

UFSCar (BANNITZ, 2005).  Os animais foram exercitados três vezes por semana no 

período matutino. O treinamento subdividiu-se em duas etapas: 

• ETAPA 1: foi realizado o condicionamento do animal ao exercício na esteira 

ergométrica. Iniciou-se esta etapa 3 semanas antes da cirurgia, com um 

período de treinamento 3 vezes por semana. Os exercícios foram realizados 

de forma crescente até que se atingisse a velocidade de 14 m/min por um 

período de 40 minutos. 

• ETAPA 2: consistiu do treinamento pós-operatório (iniciado no quinto dia pós-

operatório, para que os animais estivessem com uma cicatrização 

satisfatória). O protocolo de treinamento foi de 12 semanas, com treino 3 

vezes na semana por um período de 40 minutos. As 12 semanas foram 

subdivididas de acordo com as velocidades de exercícios: 4 semanas iniciais 

caminhada a 14 m/min, 4 semanas intermediárias caminhada a 15 m/min e 4 

semanas finais caminhada a 16 m/min. 
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Figura 3.11 – Esteira ergométrica para a realização de exercício aeróbio do tipo caminhada adaptada 

para roedores. 

 

 

3.6   Protocolo de exercício resistido 

 

 

 O protocolo de exercício resistido consistiu de sessões de treinamento de 

salto em água com uma carga acoplada ao animal por intermédio de uma roupa 

especial (Figura 3.12). Foi utilizado um cilindro de PVC com fundo, o qual foi 

preenchido com água na temperatura de 29ºC ± 1. A água era trocada após o treino 

de cada 4 animais. O protocolo escolhido está de acordo com as normas do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA, 1991). 

 Os animais eram soltos na superfície da água e o peso dos anéis metálicos 

(anilhas) fazia com que eles não conseguissem nadar, afundando. Ao chegar ao 

fundo do tubo confeccionado com PVC o animal saltava até a superfície da água em 
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busca de ar. Após o animal realizar a quantidade de saltos estipuladas no dia, ele 

era recolhido do fundo do tubo. 

 

 

Figura 3.12 – Anilhas atadas ao animal com o auxílio de colete 

 

 Os animais também foram submetidos a um período de adaptação ao 

exercício de 3 semanas, 3 vezes por semana. Neste período de adaptação a meta 

foi capacitar o animal a realizar 4 séries de 10 saltos carregando 50% do seu peso 

corporal com uma coluna de água de 30cm. No quinto dia pós-ovariectomia iniciou-

se o protocolo de exercício resistido de acordo com a seguinte divisão: 

• 1ª e 2ª semanas: 4 séries de 10 saltos carregando 50% da massa corporal e 

altura da coluna de água de 35cm; 

• 3ª até 6ª semana: 4 séries de 10 saltos carregando 60% da massa corporal e 

altura da coluna de água de 35cm até a 4ª semana e 40cm na 5ª e 6ª 

semanas; 
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• 7ª até 10ª semana: 4 séries de 10 saltos carregando 70% da massa corporal 

e altura da coluna de água de 40cm; 

• 11ª e 12ª semanas: 4 séries de saltos carregando 80% da massa corporal e 

altura da coluna de água de 40cm. 

Deve ser levada em consideração a atenuação do esforço do animal 

promovida pela força empuxo. Esta força tem seu valor entre 5 - 10% da massa total 

submersa, variando de acordo com as propriedades de cada material submerso. 

 

 

3.7  Procedimento da eutanásia 

 

 

 Os animais foram eutanasiados pelo método da decapitação com guilhotina, 

conforme a Figura 3.13. Com o intuito de gerar o mínimo de estresse ao animal, foi 

administrado éter por inalação como sedativo leve antes da decapitação. 

 A coleta de sangue para dosagem de fosfatase alcalina foi feita 

imediatamente após a decapitação do animal, com o auxílio de um funil (Figura 3.14) 

e de um tubo identificado para armazenamento com tampa. 

 Realizou-se uma incisão abdominal em forma de V para expor totalmente as 

vísceras do animal e assim, possibilitar a completa retirada da gordura visceral para 

a pesagem (Figura 3.15). 
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Figura 3.13 - Guilhotina para decapitação. 

 

Figura 3.14 – Funil utilizado para a coleta sangüínea e a sua montagem sobre o tubo de ensaio 

identificado. 

 

   Posteriormente, o fêmur e a tíbia direitos foram dissecados cirurgicamente 

de toda a musculatura, pesados e medidos individualmente. Cada osso foi estocado 
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em reservatório próprio devidamente identificado submerso em solução salina 

(0,9%) e mantido congelado em freezer. 

 

  

Figura 3.15 - Dissecação das gorduras abdominais. A gordura abdominal é o material branco 

apontado pela pinça em ambas as fotos. Escala 1:3 

 

 

3.8  Procedimentos para o exame de dosagem de fosfatase 

alcalina 

 

 

 A dosagem da fosfatase alcalina foi feita por sistema colorimétrico utilizando-

se a metodologia de Bessey-Lowry modificado. Para tal finalidade utilizou-se o kit 

Fosfatases da Doles Reagentes e Equipamentos para Laboratórios Ltda. A 

preparação das amostras e as leituras foram realizadas no Laboratório de Química 

Aplicada do Centro Universitário Paulista (UNICEP – São Carlos). 
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 A preparação do plasma para a dosagem de fosfatase alcalina seguiu o 

procedimento descrito na bula do kit Fosfatases (Doles®) (Figura 3.16). Para iniciar 

a dosagem de fosfatase alcalina é necessário adicionar na amostra um substrato, o 

p-Nitrofenilfosfato, que é um sal ciclohexilamina. Este sal é hidrolisado sob a ação 

das fosfatases liberando o p-Nitrofenol e para o p-Nitrofenol liberado tornar-se 

amarelo, se faz necessário adicionar soda à reação fazendo com que o meio se 

torne alcalino. Então, quanto mais fosfatase presente na amostra, maior a formação 

de p-Nitrofenol e conseqüentemente mais amarela se tornará a reação. 

 Duas reações diferentes foram realizadas na amostra, uma denominada teste 

(T) e outra denominada branco da amostra (B). A reação T forneceu a leitura da 

reação na amostra e a reação B forneceu a informação de quanto foi a influência da 

cor dos reagentes, do substrato e do plasma na leitura da reação T; isto é, no B não 

ocorreu nenhuma reação química. Esta leitura (B) serve para minimizar as 

diferenças de cor entre os diversos plasmas. As seqüências das reações estão 

ilustradas na Tabela 3.1. 

 

ARMAZENAR EM 
EPPENDORF A -20  C

ESTUFA A 37  C POR 30 MINUTOS

CENTRÍFUGA A 3000 RPM POR 15 
MINUTOS

COLETA DO SANGUE

PIPETAR SOBRENADANTE

 

Figura 3.16– Roteiro de preparação do plasma para a dosagem de fosfatase alcalina segundo as 

instruções do kit Fosfatases da Doles®. 
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 Para a leitura das absorvâncias das reações utilizou-se o Espectrofotômetro 

Digital UV-VIS Q798U da Quimis® Aparelhos Científicos Ltda, na faixa de 

comprimento de onda 410 nm. 

 

Tabela 3.1 - Etapas da reação para preparo da amostra para a leitura. 

 B (branco) T (teste) 

Substrato 0,2 ml 0,2 ml 

Tampão pH 10,3 1 gota 1 gota 

Colocar em banho-maria a 37ºC por 2 minutos. 

Plasma - 25 µl 

Incubar a 37ºC durante 10 minutos. 

Hidróxido de Sódio 0,1M 2,5 ml 2,5 ml 

Plasma 25 µl - 

 

  A calibração do espectrofotômetro foi feita no intervalo entre cada grupo 

experimental. Esta calibração baseou-se no zero de absorvância (0% de absorção 

do feixe de luz) que é a reação utilizada no preparo da amostra, mas sem a 

presença do plasma (branco de tara) e no zero de transmitância (100% de absorção 

do feixe de luz) que é a parede negra do aparelho. Foram feitas 3 reações e um 

branco para cada amostra. A fim de obter o valor real da amostra em unidade 

internacional (U.I/L) foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

(2) 

 

absorvância T – absorvância B = absorvância R 
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(3) 

 

(4) 

 

 

Onde: 

Absorvância T: valor lido da reação da amostra; 

Absorvância B: valor lido do branco da amostra; 

Absorvância R: valor real da reação da amostra; 

Absorvância P: valor lido para a solução padrão. 

 

 

3.9  Exame de histomorfometria 

 

 

 A finalidade desse exame foi observar parâmetros de massa óssea e 

microarquitetura trabecular, como: tamanho e espessura das trabéculas ósseas e 

volume de osso trabecular. Dentre os parâmetros histomorfométricos observados, 

cita-se: volume trabecular - BV/TV (%), volume medular Ma.V/TV%, espessura 

trabecular Tb.Th (µm), separação trabecular Tb.Sp (µm), número trabecular Tb.N 

(/mm).  

 O protocolo de preparação de tecido ósseo calcificado para histologia e a 

histomorfometria propriamente dita, foram realizados no Laboratório de 

Fisiopatologia renal da Faculdade de Medicina – USP – SP, que tem como 

responsável a Dra. Vanda Jorgetti. Para realização da histomorfometria, utilizou-se 

Fosfatase alcalina (U.I/L) = absorvância R x Fator F 

Fator F = 150 / absorvância P 
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microscópio (Nikon, Labophot-2A), cursor, placa digitalizadora e software 

Osteomeasure (Osteometrics, Inc.).  

 A extremidade distal femoral foi isolada e teve o seu osso cortical da parte 

anterior retirado a fim de expor a trama trabecular. Os fragmentos restantes foram 

então fixados em Etanol 70% e processados de acordo com as seguintes etapas: 

1- Etanol 70% por 3 dias; 

2- Etanol 100% por 3 dias; 

3- Tolueno por 1 dia; 

4- Solução A (75% de metilmetacrilato C16H22O4 + 25% de dibutilftalato C5H8O2) por 

3 dias; 

5- Solução A + 1% de peróxido de benzoíla (Sigma C14H10O4) por 3 dias; 

6- Solução A + 2,5% de peróxido de benzoíla por 3 dias; 

7- Polimerização do metilmetacrilato do fragmento em estufa à 37oC; 

8- Obtenção de 12 cortes histológicos seriados de 5 µm de cada bloco em 

micrótomo de impacto (Junk K, Carl Zeiss, Alemanha) com navalha de tungstênio. 

Distribuição dos cortes em 6 lâminas com dois cortes em cada uma; 

9- Azul de Toluidina 0,1% (pH 6,4) para corar a amostra. 

 Com as lâminas preparadas analisa-se então a região de interesse que se 

encontra acima da cartilagem de crescimento (aproximadamente um campo do 

microscópio) e se dispõem horizontalmente de uma cortical até a outra contralateral 

como exemplificado na Figura 3.17 . Se ao atingir a cortical contralateral não tiver 20 

campos ósseos mensurados, subir um campo do microscópio e avançar 

horizontalmente até atingir 20 campos mensurados. 
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Figura 3.17 – Região de interesse para a análise histomorfométrica no interior do retângulo vermelho. 

A seta azul inferior mostra a localização da cartilagem de crescimento que é um dos pontos de 

localização da região de interesse (NICOLAU, 2001). 

 

 

3.10  Medida de área trabecular com o auxílio do 

Software Motic® 

 

 

As análises foram realizadas com software Motic Images Advanced versão 3.2 

(Motic China Group., Ltda) do laboratório de Transformações de Fases do 

Departamento de Engenharia de Materiais, aeronáutica e automobilística. O software 

Motic® apresenta ferramentas de processamento para a quantificação de imagens 

biológicas. 

Utiliza-se na medida de área trabecular pelo software Motic® a mesma lâmina 

preparada para os ensaios de histomorfometria, inclusive com a mesma região de 
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interesse para as medidas. Mas como foram medidos apenas 3 campos visuais em 

cada lâmina (lente de aumento em 20x) despreza-se o campo imediatamente abaixo 

da cartilagem de crescimento, e mensura-se o próximo campo e os campos 

imediatamente laterais da direita e da esquerda (Figura 3.18). 

Em cada campo obtido delimita-se a área trabecular manualmente com o 

auxílio do mouse (Figura 3.19). Após essa delimitação, o software calcula o valor 

para esta área. Considera-se a área trabecular de cada lâmina como sendo a 

somatória das áreas dos três campos medidos. 
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Figura 3.18 – Desenho esquemático do fêmur em corte longitudinal. Os quadrados vermelhos 

indicam os 3 campos visuais mensurados com o software Motic®. 
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Figura 3.19 – Campo de mensuração da área trabecular do osso de um indivíduo tratado com ultra-

som. Presença de quatro trabéculas distintas e a soma da área delas resulta na área total do campo. 

Figura apresentada pelo software Motic®. 

 

 

3.11  Avaliação do valor de microdureza Vickers 

 

 

A região de escolha para a avaliação do valor de microdureza Vickers foi o 

platô tibial. As amostras tibiais previamente dissecadas de toda musculatura foram 

inseridas em resina acrílica e conservadas em geladeira por 12 horas para a 

secagem da resina . A superfície de ensaio (platô tibial) foi lixada e polida até que 

todo osso cortical fosse retirado e ocorresse a exposição do osso trabecular (Figura 

3.20).  
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Figura 3.20 – Corpos de prova para a realização da medida de microdureza Vickers. Trama 

trabecular no platô tibial está exposta. 

 

 O ensaio de dureza deu-se com penetrador de diamante Vickers (Figura 3.21) 

(Microdurômetro VMHT Mot Leica®). Foi aplicada uma carga (F) de 15 gf em um 

período de 15 segundos. Foram realizadas 3 impressões em cada amostra. Para a 

determinação do valor de dureza mensuraram-se as duas diagonais (d1 e d2) 

imediatamente após a impressão. A partir dos valores das diagonais, o 

microdurômetro forneceu o valor de microdureza Vickers para cada identação. O 

valor Vickers de cada amostra foi determinado pela média aritmética dos valores 

encontrados nas três impressões. 
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Figura 3.21 - Esquema da impressão pelo indentador Vickers. (fonte: 

http://www.gordonengland.co.uk/)
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44    RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

 

 

4.1  Controle da massa corporal e ingestão alimentar 

 

 

 Os grupos experimentais foram divididos de acordo com a massa corporal 

dos indivíduos para que cada grupo experimental ficasse mais homogêneo e a 

execução dos protocolos de exercício ocorresse com mais facilidade (Tabela 4.1). 

Comparando-se estatisticamente (Teste t) o peso inicial dos grupos tem-se que não 

há diferença significativa apenas entre o grupo OVX e PSEUDO-OVX e entre o 

grupo OVX e US; os restantes dos grupos apresentam um p<0,05 entre eles. O peso 

ao final do experimento mostrou uma homogenia maior entre os grupos, onde houve 

diferença significativa apenas entre os grupos OVX e SALTO, PSEUDO-OVX e US e 

PSEUDO OVX e SALTO. Na tabulação desses dados, a porcentagem de aumento 

de peso foi calculada a partir do peso inicial de cada grupo (Figura 4.1) 
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 Na Figura 4.2 pode-se observar que o grupo US iniciou com a média de peso 

corpóreo (198,43 g ± 4,5) acima daquela dos grupos exercitados (180,43 g ± 2,8 e 

172,29 g ± 4,6 para CAMINHADA e SALTO respectivamente) apresentando 

diferença significativa com p<0,0001 com ambos os grupos exercitados. Ao término 

do experimento, a média de peso corporal do grupo US (293,00 g ± 17,3) não 

apresentou diferença significativa com nenhum dos grupos exercitados (p = 0,2889 e 

p = 0,2915 para CAMINHADA e SALTO respectivamente). 

  

Tabela 4.1 – Média do peso inicial e final com seus desvios padrão e a variação entre eles (%) 

 MÉDIA DO PESO 

INICIAL (G) ± DP 

MÉDIA DO PESO 

FINAL (G) ± DP 

VARIAÇÃO 

(%) 

OVX 204,71 ± 14,0 322,86 ± 37,1 57,7 

PSEUDO 

OVX 

204,29 ± 2,9 314,29 ± 14,1 53,8 

US 198,43 ± 4,5 293,00 ± 17,3 47,7 

CAMINHADA 180,43 ± 2,8 306,86 ± 28,1 70,1 

SALTO 172,29 ± 4,6 281,57 ± 21,2 63,4 

  

 O grupo US foi o grupo que apresentou menor variação da massa corporal 

entre o primeiro e o último dia de pesagem (47,7%). Quando a dissecação dos 

animais foi realizada, observou-se também que o grupo US apresentava menor 

volume de gordura abdominal. Estes achados talvez possam ser explicados pelo 

estresse da manipulação diária.  WARDEN (2001) encontrou menores aumentos de 

massa corporal no grupo ovariectomizado que eram manipulados diariamente 

(aumento de 19,8%) do que no grupo controle (aumento de 28,6%). Para o autor, 
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essa diferença se deve ao estresse que induziu uma redução na ingestão alimentar 

e não ao tratamento por US. 

 Os grupos exercitados (CAMINHADA e SALTO) são os que apresentam 

maiores diferenças percentuais entre o peso inicial e o final (70,1% e 63,4% 

respectivamente). Uma explicação plausível para tal fenômeno pode ser baseada no 

ganho de massa muscular em detrimento dos grupos não exercitados. A massa 

muscular é mais pesada que a massa gordurosa. Contrário ao resultado obtido, 

Huang (2002) observou que o exercício moderado (10 semanas de protocolo em 5 

dias/semana por um período de 1 hora diária em 70% VO2máx) diminui a massa 

corporal. Essa diminuição da massa corporal baseia-se no pequeno aumento na 

taxa metabólica basal pós-exercício que gera um aumento no gasto energético. 
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Figura 4.1 – Porcentagem do aumento de peso a partir do peso médio inicial de cada grupo. 
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Figura 4.2 – Evolução semanal da média dos pesos corporais dos grupos experimentais. 

 

 Os grupos US e SALTO foram os que obtiveram maiores valores de sobra de 

ração, isto é, esses foram os grupos com menor ingestão alimentar durante todo o 

protocolo experimental (Figura 4.3). Esses dados corroboram com o menor ganho de 

massa corporal evidenciado no grupo tratado com ultra-som e com a hipótese de 

ganho de massa muscular no grupo SALTO. O grupo submetido à pseudo 

ovariectomia apresentou uma maior ingestão alimentar, porém com pouco ganho de 

massa corporal evidenciando um metabolismo basal inalterado. O mesmo não 

acontece com o grupo OVX que obteve maiores ganhos de massa comparado com o 

PSEUDO-OVX , porém com consumo alimentar virtualmente menor. 
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Figura 4.3 – Evolução semanal das sobras de rações não ingeridas em cada grupo. 

 

 

4.2  Valores do exame de dosagem de Fosfatase Alcalina 

 

 

 Os grupos experimentais mantiveram praticamente a mesma média de 

valores para a fosfatase alcalina (Tabela 4.2 e Figura 4.4), com exceção do grupo 

US (197,55 U.I/l ± 27,551) que além de ser o grupo com maior taxa de formação 

óssea é o grupo que apresenta diferença significativa com os grupos OVX e 

PSEUDO OVX (teste de Tukey Kramer, p = 0,0096 e 0,0187 respectivamente). Em 

seu estudo, Yang (2005) mostra que a estimulação com US de intensidade 125 

mW/cm2 em culturas celulares por um período de dez dias aumenta a atividade da 

fosfatase alcalina em aproximadamente 30% comparado ao controle. Neste presente 
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estudo a intensidade de aplicação do US foi de 40 mW/cm2 in vivo e o aumento da 

atividade de fosfatase alcalina em comparação com o controle foi de 29,3% 

aproximadamente. Como os osteoblastos diferenciados exibem alta atividade de 

fosfatase alcalina, sugere-se que a estimulação por US em longo prazo em 

intensidades adequadas aumenta a diferenciação e maturação dos osteoblastos 

(YANG, 2005). 

 Comparando-se o grupo US e CAMINHADA obteve-se um baixo valor para o 

p (p = 0,0528), mas não entrando na faixa de diferença significativa. As 

comparações entre os grupos restantes não revelam nenhuma diferença entre eles. 

 

Tabela 4.2 – Média, desvio padrão, erro padrão e mediana dos valores de fosfatase alcalina (UI/l) 

para todos os grupos experimentais. 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 152,81 10,757 4,811 152,42 

PSEUDO OVX 147,80 25,956 11,608 143,87 

US 197,55 27,551 12,321 208,71 

CAMINHADA 159,16 25,859 11,565 160,64 

SALTO 183,48 38,191 17,079 187,74 

 

 Somente com a dosagem da taxa de formação óssea (indicado pela fosfatase 

alcalina) não se pode ter certeza do estado da remodelação óssea, pois o aumento 

de formação óssea pode estar acompanhado de um aumento na reabsorção óssea. 

Na impossibilidade de realizar a dosagem de um marcador de reabsorção óssea, 
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como o PTH, a verificação do estado de remodelagem óssea foi feita comparando-

se as áreas trabeculares e correlacionando-as com os valores de fosfatase alcalina. 
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Figura 4.4 – Média e desvio padrão dos valores de fosfatase alcalina para todos os grupos 

experimentais (colunas com letras iguais são diferentes estatisticamente – teste de Tukey Kramer). 

 

 

4.3  Área Trabecular avaliada pelo Software Motic 

 

 

 O grupo SALTO obteve valor para área semelhante ao grupo PSEUDO OVX 

(59488 µm2 ± 32706 e 70097 µm2 ± 22750 respectivamente) (Tabela 4.3 e Figura 

4.5), sendo eles os maiores valores de área encontrados. Os grupos US (42923 µm2 

± 19922) e CAMINHADA (39573 µm2 ± 26772) não obtiveram diferença significativa 

ao grupo OVX (21591 µm2 ± 24441) por causa do grande desvio padrão dos grupos, 



Resultado e Discussão 

 

67

mas ainda assim foi possível observar que esses grupos (US e CAMINHADA) têm 

uma tendência a apresentar uma maior área trabecular do que o grupo OVX. 

 A causa de o desvio padrão ter sido grande em cada grupo se deve ao fato de 

que foi mensurado um pequeno número de campos em cada lâmina (3 campos). 

Como esses campos se encontravam na área central do osso foi encontrada a 

presença de “vazios” em alguns dos campos. Então a presença de valores nulos no 

grupo ocasionou esse elevado desvio padrão.  

 

Tabela 4.3 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana da área trabecular avaliada pelo software 

Motic® (µm2). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 21591 24441 9237,9 10700 

PSEUDO OVX 70097 22750 8598,6 81470 

US 42923 19922 7529,7 45,421 

CAMINHADA 39573 26772 10119 41725 

SALTO 59488 32706 12362 59046 

 

 Segundo a Figura 4.6, a frase: quanto mais elevada a taxa de formação óssea 

maior será a área trabecular não pode ser considerada verdadeira, pois o maior 

valor de formação óssea mensurada pela fosfatase alcalina (US) não correspondeu 

à maior área trabecular mensurada pelo Motic® (PSEUDO OVX). Uma explicação 

plausível para tal fenômeno é que foi mensurada a fosfatase alcalina sangüínea e 

não a fosfatase alcalina óssea. Assim sendo ela está sujeita a vários outros fatores 

metabólicos que podem alterar a sua concentração, como por exemplo, o estresse. 
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Figura 4.5 - Média e desvio padrão da área trabecular motic® (letras iguais simbolizam existência de 

diferença significativa pelo teste de Tukey-Kramer). 
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Figura 4.6 – Comparação entre os valores obtidos de fosfatase alcalina e área trabecular mensurada 

com o Motic®. 
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4.4  Avaliação Histomorfométrica 

 

 

4.4.1  Área Total (T.Ar) 

 

 

 Este parâmetro representa a área total do corte histológico que foi medida por 

lâmina. A ausência de diferença significativa (p= 0,1138, teste ANOVA) representa 

que todos os indivíduos tiveram a mesma quantidade de área mensurada (Tabela 

4.4 e Figura 4.7), tornando válida a comparação dos outros parâmetros avaliados 

pela histomorfometria. 

 

Tabela 4.4 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana da área total - T. Ar (mm2). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 3,145 0,0267 0,0101 3,141 

PSEUDO OVX 3,093 0,0521 0,0197 3,105 

US 3,127 0,0219 0,0082 3,143 

CAMINHADA 3,148 0,0476 0,018 3,175 

SALTO 3,125 0,0453 0,0171 3,141 
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Figura 4.7 – Média e desvio padrão da área total - T. Ar. 

 

 

4.4.2  Separação trabecular (Tb.Sp) 

 

 

 O grupo OVX apresentou maior valor para a separação trabecular - Tb.Sp 

(257,23 µm ±108,98) significando que este grupo possui trabéculas mais esparsas, 

pois a separação trabecular - Tb.Sp é a distância entre os pontos médios das 

trabéculas ósseas. Esses dados corroboram com os achados de Warden (2001) 

onde os valores da separação trabecular – Tb.Sp no grupo submetido à 

ovariectomia foi dois quintos maior do que os valores encontrados no grupo 

submetido à pseudo ovariectomia. Apesar do grande desvio padrão apresentado, o 
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grupo OVX apresenta diferença significativa com todos os outros grupos 

experimentais (teste de Tukey-Kramer) (Tabela 4.5 e Figura 4.8).  

 

Tabela 4.5 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana do parâmetro separação trabecular - 

Tb.Sp (µm). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 257.23 108.98 41.190 216.4 

PSEUDO OVX 86.517 15.720 5.942 84.049 

US 143.59 46.056 17.408 122.31 

CAMINHADA 160.71 33.853 12.795 160.37 

SALTO 120.94 22.604 8.544 111.47 

 

 Dentre os grupos ovariectomizados, o SALTO foi aquele que obteve menor 

valor de separação trabecular - Tb.Sp (120,94 µm ± 22,604), seguido pelo US 

(143,59 µm ± 46,056), fazendo com que esses grupos sejam os com maior 

concentração trabecular o que contribui com a qualidade da arquitetura óssea 
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Figura 4.8 - Gráfico da média e desvio padrão entre os grupos para o parâmetro separação 

trabecular - Tb. Sp. (letras iguais simbolizam diferença significativa entre as colunas). 

 

 

4.4.3  Número trabecular (Tb.N) 

 

 

 O grupo PSEUDO OVX é o que apresenta maior número trabecular - Tb. N 

(6,202/mm ±0,4875) enquanto que o grupo OVX apresenta o menor valor (3,394/mm 

±1,011) (Tabela 4.6 e Figura 4.9). Em estudo conduzido por WARDEN (2001) a 

ovariectomia resultou em uma diminuição de três sétimos no valor do número 

trabecular – Tb.N em comparação com o grupo sham de ovariectomia. No presente 

estudo, os grupos US, CAMINHADA e SALTO são estatisticamente iguais. 
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 Sendo o número trabecular - Tb.N a representação da quantidade numérica 

de trabéculas encontradas por milímetro de amostra, pode-se afirmar que dentre os 

grupos tratados, o US apresentou uma maior tendência a manter a qualidade óssea 

pós-ovariectomia. Juntamente com a espessura trabecular -Tb.Th e com a 

separação trabecular - Tb.Sp, o número trabecular - Tb.N é um índice 

histomorfométrico que expressa a arquitetura e a conectividade do osso trabecular. 

 

Tabela 4.6 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana do parâmetro número trabecular Tb. N 

(/mm). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 3,394 1,011 0,3822 3,478 

PSEUDO OVX 6,202 0,4875 0,1842 6,386 

US 4,940 0,9201 0,3478 5,331 

CAMINHADA 4,495 0,7219 0,2729 4,484 

SALTO 4,938 0,5380 0,2034 4,802 
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Figura 4.9 - Média e desvio padrão para o parâmetro número trabecular - Tb. N. (letras iguais 

significam diferença significativa entre as colunas). 

 

 

4.4.4  Volume trabecular (BV/TV) 

 

 

 O grupo SALTO conseguiu manter o volume trabecular – BV/TV (41,132% 

±6,335) nos mesmos níveis do que o grupo PSEUDO OVX (46,859% ±6,032). 

(Tabela 4.7 e Figura 4.10). WARDEN (2001) encontrou uma diferença de três 

sétimos a mais para o valor de volume trabecular – BV/TV no grupo submetido a 

pseudo-ovariectomia em detrimento do grupo pseudo ovariectomizado. 

 Os grupos US e CAMINHADA (32,646% ±4,917 e 29,796% ±4,207) tiveram 

um volume trabecular - BV/TV significativamente maior do que o do grupo OVX 
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(21,712% ±6,916). Nem sempre uma boa quantidade de massa óssea (volume 

trabecular normal) significa uma boa resistência óssea (JORGETTI, 2003). Esses 

valores apresentam uma correlação aos achados de Huang (2002), onde o valor do 

volume trabecular - BV/TV do grupo caminhada é de 38,8% ± 9,1 e o grupo controle 

é de 26,8% ±3,5 (protocolo com ratos machos sem nenhum tipo de indução de perda 

de massa óssea). Uma hipótese para o aumento da porcentagem de volume ósseo 

nos grupos exercitados é a secreção de hormônio do crescimento (GH) induzida 

pelo exercício e os efeitos de remodelação da sobrecarga mecânica local (HUANG, 

2002).  

 Em estudo conduzido por Carvalho (2004), seções histológicas de fêmures 

proximais tratados com US pulsado de baixa intensidade por 20 dias (20 min/dia) 

indicaram qualitativamente um aumento de osso neoformado em comparação com o 

grupo não tratado. 

 Os valores obtidos pela histomorfometria no quesito volume trabecular - 

BV/TB corroboram com os valores de área trabecular mensurados com auxílio do 

software Motic® (Figura 4.11). A realização das leituras de área realizadas com o 

software Motic® apresenta algumas limitações quando comparadas à realização das 

leituras histomorfométricas. Uma das limitações mais importantes é que a 

delimitação da área a ser calculada é realizada manualmente nos dois métodos 

(histomorfometria e software Motic®), mas o software Motic® não se detém apenas 

à região de interesse visualizada. Isto significa que qualquer escape na delimitação 

trabecular para fora do campo de visão será calculado como área trabecular. A 

histomorfometria por sua vez detém-se ao campo de visão selecionado, 

desprezando qualquer escape que por ventura possa acontecer. 
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Tabela 4.7 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana do parâmetro BV/TV (%). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 21,712 6,916 2,614 23,901 

PSEUDO OVX 46,859 6,032 2,280 46,328 

US 32,646 4,917 1,859 35,098 

CAMINHADA 29,796 4,207 1,590 29,276 

SALTO 41,132 6,335 2,395 40,252 

 

 As limitações do método empregado com o software Motic não influenciaram 

estatisticamente nas medidas trabeculares, isso significa que a utilização do Motic 

para análise de área trabecular em cortes histológicos ósseos é eficiente na 

substituição da medida do volume trabecular - BV/TV pela histomorfometria, e faz 

com que este parâmetro possa ser mais utilizado, uma vez que o acesso à 

histomorfometria é limitado. 
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Figura 4.10 - Média e desvio padrão dos grupos experimentais no parâmetro volume trabecular - 

BV/TV (letras iguais correspondem à colunas com diferença significativa - Teste de Tukey Kramer) 
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Figura 4.11 – Regressão linear para os parâmetros volume trabecular - BV/TV e área trabecular. 
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4.4.5  Espessura trabecular (Tb.Th) 

 

 

 Os animais que realizaram exercício resistido (SALTO) foram os que tiveram 

maior média de espessura trabecular – Tb.Th (83, 6 µm ±13,1) seguido pelo grupo 

PSEUDO OVX (75,7 µm ±9) (Tabela 4.8 e Figura 4.12). 

 

Tabela 4.8 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana do parâmetro espessura trabecular - Tb.Th 

(µm) 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 63,535 6,170 2,332 62,999 

PSEUDO OVX 75,674 9,055 3,423 72,549 

US 66,681 5,043 1,906 65,291 

CAMINHADA 66,790 7,353 2,779 65,779 

SALTO 83,615 13,092 4,948 79,763 

 

 Para JORGETTI (2003) a diminuição da espessura trabecular - Tb.Th e o 

grau de perfuração das mesmas, com conseqüente desarranjo de sua 

microarquitetura, são responsáveis pela menor capacidade do osso em suportar 

cargas. De acordo com esta afirmação, os grupos US, CAMINHADA e OVX 

apresentam uma menor capacidade de suportar cargas do que os grupos PSEUDO 

OVX e SALTO. Segundo este parâmetro histomorfométrico, a melhor maneira de 

preservar a qualidade óssea é realizando exercícios resistidos. 
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Figura 4.12 - Média e desvio padrão dos grupos experimentais no parâmetro espessura trabecular -  

Tb.Th (letras iguais correspondem à colunas com diferença significativa - Teste de Tukey Kramer) 

 

 

4.5  Resultados da microdureza Vickers 

 

 

O valor de microdureza de um material é a propriedade que reflete a 

resistência do material à deformação plástica. Isto é, quanto maior o valor de 

microdureza (neste caso, microdureza Vickers) maior é a dificuldade em se deixar 

uma impressão na superfície deste material.  

O grupo US diferiu estatisticamente de ambos os grupos exercitados, obtendo 

um valor de microdureza Vickers menor do que qualquer outro dos grupos 

experimentais. (Tabela 4.9 e Figura 4.13). Contudo, há a hipótese que este baixo 
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valor da microdureza no grupo US se deva ao fato da existência de osso 

neoformado na região. No osso neoformado a hidroxiapatita contida nele não está 

completamente cristalizada. 

Tabela 4.9 - Média, desvio padrão, erro padrão e mediana do parâmetro microdureza Vickers do osso 

trabecular (kgf/mm2). 

GRUPO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

ERRO 

PADRÃO 
MEDIANA 

OVX 35,763 3,608 1,364 35,360 

PSEUDO OVX 40,06 3,481 1,316 40,880 

US 35,277 4,165 1,574 36,060 

CAMINHADA 41,706 5,558 2,101 42,900 

SALTO 39,789 2,909 1,100 39,320 
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Figura 4.13 - Média e desvio padrão dos grupos experimentais no parâmetro microdureza Vickers 

(letras iguais correspondem à colunas com diferença significativa - Teste de Tukey Kramer).



Conclusão 

 

81

 

 

 

 

 

 

55    CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 

 

 

 Com a realização deste trabalho experimental foi possível chegar as 

seguintes conclusões: 

• O tratamento com ultra-som leva a uma maior diferenciação e maturação dos 

osteoblastos (evidenciada pela dosagem de fosfatase alcalina) do que os dois tipos 

de exercícios; 

• O tratamento com ultra-som pulsado de baixa intensidade tem efeitos 

similares ao exercício aeróbico do tipo caminhada na prevenção de perda de 

massa óssea pós-menopáusica em modelo animal de ratas ovariectomizadas; 

• O tratamento que surte melhor resultado na prevenção dos efeitos causados 

pela ovariectomia em protocolo experimental realizado em ratos fêmeas maduras é 

o exercício do tipo resistido;  

• Indivíduos ovariectomizados exercitados (de forma aeróbia e anaeróbia) 

apresentam maior resistência à deformação plástica nos ossos do que indivíduos 

ovariectomizados tratados com ultra-som pulsado de baixa intensidade em um 

protocolo de 12 semanas; 
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• O método de análise da área trabecular com o software Motic® apresenta 

uma relação linear com os resultados de BV/TV analisados pelo método 

histomorfométricos. 
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