
 
ERRATA 

Página Parágrafo Linha Onde se Lê Leia-se 
10 T 1 osteoartose osteoartrose 
12 1 21 decrease increase 
25 1 2 após a menopausa. após a menopausa induzida pela 

ooforectomia. 
28 2 10 matrix matriz 
37 2 1 análise da espessura das camadas análise da espessura das zonas 
37 2 3 volumes dos núcleos da cartilagem articular volumes dos núcleos  dos condrócitos 

da cartilagem articular 
37 3 2 fora foram 
39 2 4 Foram contados os núcleos Utilizando objetiva de 10X, foram 

contados os núcloes 
39 2 5 2 campos no côndilo, medial 2 campos no côndilo medial 
39 3 1 Foram feitas medidas Utilizando objetiva de 40X, foram 

feitas medidas 
40 1 6 referência será obtido  referência foi obtido 
40 1 7 colágenas será registrado  colágenas foi registrado 
40 1 7 a seguinte equação será utilizada a seguinte equação foi utilizada 
42 2 1 ANOVA ara ANOVA para 
42 2 7 quantidade de matriz e condrócitos quantidade de matriz e colágeno 
60 Legenda da 

tabela 
1 ** Significante em relação ao GOS ** Significante em relação ao GC 

60 Legenda da 
tabela 

2 *** Significante em relação ao GOS *** Significante em relação ao GC 

71 1 15 correlação relação 
72 4 1 O exercício não impediu a s  alterações O exercício não impediu as  

alterações 
72 4 2 volume nuclear dos condrócitos nos animais 

do  GOT (29%) 
volume nuclear dos condrócitos  da 
zona média, referente aos valores 
bicondilares nos animais do  GOT 
(29%) 

76 7 Todo 
parágrafo 

A deprivação de estrógenos produziu uma 
diminuição do volume dos núcleos dos 
condrócitos das zonas superficial e média da 
cartilagem articular dos côndilos lateral e 
medial. O exercício também não influenciou 
este dado. 
 

A deprivação de estrógenos 
produziu diminuição do volume 
dos núcleos dos condrócitos da 
zona superficial da cartilagem 
articular quando se consideram 
os dois côndilos em conjunto. O 
mesmo ocorreu na zona média. 
O exercício mais a deprivação 
de estrógenos não influenciaram 
este dado, considerando cada 
côndilo isoladamente.  
Entretanto, os valores 
bicondilares mostram que estes 
fatores produziram diminuição 
do volume dos núcleos dos 
condrócitos da zona média.  

 
76 8 Todo 

parágrafo 
A ooforectomia não produziu efeito no volume 
nuclear dos condrócitos da cartilagem. Porém 
o exercício provocou uma diminuição do 
volume nuclear dos condrócitos da zona 
profunda da cartilagem articular do côndilo 
lateral da tíbia. 
 

A deprivação de estrógenos 
isoladamente não produziu 
efeito no volume nuclear dos 
condrócitos da zona profunda da 
cartilagem articular. Porém, o 
exercício mais a deprivação de 
estrógenos provocaram  uma 
diminuição do volume nuclear 
dos condrócitos desta zona do 
côndilo lateral da tíbia. 

 

 


