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RESUMO 
 

 
LEVY MENDES, A. B. Efeitos da deficiência estrogênica e da atividade física 
sobre a cartilagem articular da cabeça do fêmur de ratas Wistar. [Effects of 
estrogenic deficiency and physical activity on the articular cartilage of the femoral 
head of Wistar rats]. 2011. 99 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

 

 

Vários estudos demonstraram que o estrógeno exerce um papel fundamental 

na manutenção da estrutura da cartilagem articular, e que a deficiência em 

mulheres podem causar um aumento na incidência de degeneração articular. 

Sabe-se também que a atividade física é capaz de trazer benefícios para este 

tipo de tecido, reduzindo os riscos de lesão articular. Contudo, existem poucos 

os trabalhos que relacionam estes dois fatores: deficiência estrogenica e 

atividade física regular. O objetivo deste trabalho é verificar os efeitos da 

deficiência estrogênica sobre a cartilagem articular, suas implicações, e se a 

atividade física regular e moderada é capaz de reverter este processo natural 

de degeneração articular. Foram utilizadas 12 ratas Wistar adultas, divididas 

em quatro grupos de três animais, de modo aleatório e sistematizado, sendo 

eles: ratas controle sedentárias (RCS), ratas controle treinadas (RCT), 

ovariectomizadas sedentárias (ROS) e ovariectomizadas treinadas (ROT). 

Cada grupo foi analisado pelas técnicas de microscopia de luz e microscopia 

eletrônica de transmissão. Os resultados foram obtidos a partir do método 

estereológico. Os valores foram estatisticamente significantes em relação a 

deficiencia estrogenica para os parametros: peso, condicionamento físico, 

densidade numérica de condrócitos, número total de condrócitos, densidade 

de volume dos condrócitos, densidade de volume da matriz extracelular, 

volume total de matriz extracelular e densidade de volume de colágeno. Em 

relação aos efeitos concomitantes da atividade física e da deficiência 

estrogênica, os resultados foram significativamente diferentes em relação a 



 

 

densidade numérica, volume total da cartilagem, volume médio dos 

condrócitos e densidade de volume de colágeno. Estes dados nos levam a 

concluir que a diminuição dos níveis de estrógeno afeta profundamente a 

cartilagem articular da cabeça do fêmur, enquanto a atividade fisica contínua 

é benéfica para esta cartilagem, incluseve quando há deficiência estrogênica. 

 

 

Palavras-Chave: Cartilagem articular. Estrógeno. Ovariectomia. Ratas Wistar. 

Estereologia. 



 

 

ABSTRACT 
 
LEVY MENDES, A. B. Effects of estrogenic deficiency and physical activity on 
the articular cartilage of the femoral head of Wistar rats. [Efeitos da deficiência 
estrogênica e da atividade física sobre a cartilagem articular da cabeça do fêmur de 
ratas Wistar]. 2011. 99 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

 

 

Several studies show that estrogen has an important function in maintaining 

the structure of articular cartilage and that deficiency in women can cause an 

increase in the incidence of joint degeneration. It is also known that physical 

activity can bring benefits to this type of tissue, reducing the risk of joint 

damage. However, there are few works that relate these two factors: 

continuous physical activity and estrogen deficiency. The aim of this study is to 

verify the effects of estrogen deficiency on joint cartilage, its implications, and 

if frequent and moderate physical activity is able to reverse the natural process 

of joint degeneration. A total of 12 adult female rats were divided into four 

groups of three animals in a random and systematic way, as follows: 

sedentary control rats (RCS), trained control rats (RCT), ovariectomized 

sedentary rats (ROS) and trained ovariectomized rats (ROT). Each group was 

analyzed by light microscopy and transmission electron microscopy. Results 

were obtained from the stereological method. The values were statistically 

significant in relation to estrogen deficiency for the parameters: weight, 

physical condition, numerical density of chondrocytes, total number of 

chondrocytes, chondrocyte volume density, volume density of extracellular 

matrix, the total volume of the extracellular matrix and volume density of 

collagen. Regarding the concomitant effects of physical activity and estrogen 

deficiency, the results were significantly different in numerical density, total 

volume of cartilage, mean volume of chondrocytes and volume density of 

collagen. These data take us to conclude that the decrease in estrogen levels 

profoundly affects the articular cartilage of the femoral head, while the 



 

 

continuous physical activity is beneficial to this cartilage, also in estrogen 

deficiency. 
 

 

Key words: Articular cartilage. Estrogen. Ovariectomy. Wistar rats. Stereology 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 

1999 a população idosa acima dos 70 anos somava 6,4 milhões de pessoas (3,9% 

da população total), enquanto em 2009 a população atinge a um efetivo de 9,7 

milhões de idosos, correspondendo a 5,1%. A redução da população de crianças e 

jovens e o consequente aumento da população adulta e idosa estão associados à 

queda continuada dos níveis de fecundidade e ao aumento da esperança de vida 

(MPOG; IBGE, 2010). 

A razão de sexo é um indicador que aponta o equilíbrio dos sexos numa 

população na medida em que há uma divisão proporcional entre homens e 

mulheres. Esta razão define o número de pessoas do sexo masculino para cada 

grupo de 100 pessoas do sexo feminino, e vem declinando ao longo do tempo em 

virtude da sobre mortalidade masculina. Em 2009, havia, para cada 100 mulheres, 

94,8 homens. O aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a 

queda do nível geral da fecundidade resulta nos aumentos absoluto e relativo da 

população idosa. De fato, a esperança média de vida ao nascer no Brasil era, em 

2009, de 73,1 anos de idade. A vida média ao nascer, de 1999 para 2009, obteve 

um incremento de 3,1 anos, com as mulheres em situação bem mais favorável que a 

dos homens (73,9 para 77,0 anos, no caso das mulheres, e 66,3 para 69,4 anos, 

para os homens) (MPOG; IBGE, 2010).  

De acordo com estimativas do DATASUS, em 2007, a população feminina 

brasileira totaliza mais de 98 milhões de mulheres. Nesse universo, cerca de 30 

milhões têm entre 35 e 65 anos, o que significa que 32% das mulheres no Brasil 

estão na faixa etária em que ocorre o climatério (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

O climatério é a fase de transição entre o período reprodutivo e o não 

reprodutivo da vida da mulher, estendendo-se até os 65 anos de idade. Menopausa 

é um marco dessa fase, correspondendo ao último período menstrual, somente 

reconhecida após passados 12 meses da sua ocorrência. A idade média de 

ocorrência da menopausa é 50 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
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O aumento da expectativa de vida e seu impacto sobre a saúde da população 

feminina tornam imperiosa a necessidade da adoção de medidas visando à 

obtenção de melhor qualidade de vida durante e após o climatério. Nesse sentido, o 

combate ao sedentarismo ocupa lugar de destaque por ser um fator facilitador de 

doenças crônico-degenerativas, de elevada morbidade. O combate ao sedentarismo 

melhora a aptidão física e favorece a disposição para viver.  

O impacto social e econômico das doenças osteoarticulares é muito grande, 

uma vez que a osteoartrite é a maior causa de incapacidade e redução da qualidade 

de vida em pessoas idosas (CHRISTGAU et al., 2004). 

Em estudos de Nahoum e Simões (1989) e Halbe et al. (1990) em que são 

descritos alguns sintomas mais freqüentes em mulheres na menopausa, encontram-

se entre as doenças associadas, as doenças osteoaritculares, bem como relato de 

dores articulares. 

A perda da qualidade óssea e a deteriorização da cartilagem articular é 

comumente visualizada após a menopausa (CHANG et al., 2010). Estudo de Høegh-

Andersen et al., 2004, indicou que a ovariectomia pode acelerar a degeneração da 

cartilagem de ratas sedentárias em envelhecimento.  

Em muitos modelos animais, a ovariectomia leva a mudanças osteoartriticas 

na cartilagem (SNIEKERS et al., 2008), e a terapia de reposição hormonal (TRH) 

reduz a degradação da cartilagem (HAM et al., 2002; HØEGH-ANDERSEN et al., 

2004) 

Em 1966, o Dr. Robert Wilson lançou o livro “Feminine Forever”, em que 

valorizava os benefícios da TRH para “salvar as mulheres da tragédia da 

menopausa”. Para o autor, o estrogênio na terapia de reposição hormonal agiria 

como um elixir da juventude, que retardaria o envelhecimento, popularizando o 

conceito de que menopausa é uma doença de deficiência hormonal. Após esta 

publicação popularidade do estrógeno aumentou significativamente, então em 1975 

novos estudos demonstraram os efeitos deletérios da utilização da TRH a longo 

prazo. Pesquisadores descobriram uma associação entre a terapia com estrógenos 

pós menopausa e o câncer de endométrio, sendo que em alguns estudos a taxa 

desta patologia foi quatorze vezes maior em pacientes que utilizaram o estrógeno 



Introdução 

 

23

conjugado por um período de sete anos ou mais do que nas mulheres que nunca 

realizaram a reposição hormonal (HOUCK, 2003).  

Em 2001, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina 

elaboraram o Projeto Diretrizes, que consiste em atenção primária e terapia de 

reposição hormonal (TRH) no climatério, onde são citados os benefícios e riscos 

associados à TRH. Dentre os benefícios pode-se destacar a redução do risco para a 

ocorrência de infarto agudo do miocárdio, da osteoporose e da doença de 

Alzheimer; e dentre os riscos estão aumento da incidência do câncer de endométrio 

e de mama, e de trombose venosa e embolia pulmonar.  

Tendo conhecimento dos benefícios e riscos da TRH, cabe a mulher que se 

encontra no período do climatério decidir se compensa ou não realizar o tratamento. 

Neste enfoque, é importante que hajam medidas alternativas a TRH. Estas medidas 

incluem dieta, atividade física, mudanças de hábitos de vida e mesmo medicação 

não hormonal. 

Cabe lembrar que após a menopausa as mulheres dispõem de cerca de 1/3 

de suas vidas, que podem e devem ser vividos de forma saudável, lúcida, com 

prazer, atividade e produtividade (NAMS, 2007; PAOLETTI; WENGER, 2007; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Após a menopausa, a mulher pode desencadear 

alterações de humor, depressões, disfunções sexuais, osteoporose, redução da 

flexibilidade articular e doenças osteoarticulares, o que repercute no desempenho 

físico, mental e social da mesma. 

A prática atividade física promove benefícios imediatos (regularização dos 

níveis de glicose sanguínea, de adrenalina e noradrenalina, assim como da 

quantidade e qualidade do sono) e de longo prazo (melhora do condicionamento 

cardiovascular, flexibilidade, resistência, potencia e força muscular, equilíbrio, 

coordenação e velocidade de movimento) (CARVALHO et al., 1995; GOBBI, 1997). 

A atividade física nestes casos pode ser essencial, pois além de prevenir 

fraturas, e melhorar a condição fisiológica de quem pratica, também ajuda na 

recuperação da auto-estima, e como fator de integração social. 

O sedentarismo, associado a uma alimentação não balanceada, é apontado 

como a principal causa de ganho de peso. O exercício combinado à restrição 

energética promove redução no peso corporal, maximizando a perda de gordura e 
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minimizando a perda de massa magra. A prática regular de exercício físico resulta 

em muitos benefícios para o organismo, melhorando a capacidade cardiovascular e 

respiratória, promovendo o ganho de massa óssea, a diminuição da pressão arterial 

em hipertensas, a melhora na tolerância à glicose e na ação da insulina. Portanto, as 

mulheres devem ser encorajadas a realizar atividade física regularmente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 Assim sendo, a realização de trabalhos que demonstrem os efeitos do 

exercício físico em mulheres com deficiência estrogênica, seja ela caracterizada por 

menopausa, menopausa precoce ou ovariectomia, é importante para compreender 

as respostas dos tecidos orgânicos a este fator.  

A utilização de modelos animais para estudos deste tipo esta consagrada na 

literatura. Ratas ovariectomizadas são o modelo animal mais comumente utilizado 

para estudar os efeitos da menopausa, pois dividem muitas características clinicas 

com o modelo humano de pós menopausa (KALU, 1991; THORNDIKE; TURNER, 

1998; CHANG et al., 2010) 

O objetivo central do presente estudo é verificar a influencia da atividade 

física sobre a cartilagem articular da cabeça do fêmur de ratas ovariectomizadas. 

Para tanto, foram utilizadas ratas Wistar, foram submetidas à ovariectomia aos 6 

meses de idade, ou seja, um modelo experimental deficiente em estrógeno; e a 

atividade física de corrida em esteira durante três meses (dos 6 aos 9 meses).  
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2 OBJETIVOS 
 

 

O presente estudo visa analisar os seguintes aspectos da cartilagem hialina 

da cabeça do fêmur de ratas Wistar: 

 

 

 Efeitos da deficiência de estrógenos sobre a cartilagem articular; 

 Efeitos do exercício físico de corrida sobre a cartilagem articular normal; 

 Efeitos do exercício físico de corrida sobre a cartilagem articular na vigência 

de deficiência estrogênica.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capitulo será realizada uma breve revisão da literatura, a fim de 

mencionar aspectos de relevância para a compreensão deste estudo. Desta maneira 

serão abordados os seguintes temas: estrutura da cartilagem articular, efeitos da 

deficiência estrogênica sobre a cartilagem articular e efeitos da atividade física sobre 

a cartilagem articular. 

 

 

3.1 ESTRUTURA DA CARTILAGEM ARTICULAR 

 

 

A cartilagem articular, que é hialina, é um tipo de tecido conjuntivo altamente 

especializado que reveste as superfícies das articulações e tem funções 

biomecânicas de absorção de choques e distribuição de peso, proporcionando um 

baixo coeficiente de atrito (LEVANON; STEIN, 1991; RASCH, 1991; HARDINGHAM 

et al., 1992; HEISE; TOLEDO, 1993; TRATTNIG, 1997; ALBERTS et al., 1999; 

HUBER et al., 2000). É constituída por células (condroblastos e condrócitos) e matriz 

extracelular (BURSTEIN et al., 2000).  

Na cartilagem articular distinguem-se cinco zonas: zona de repouso, onde 

existe cartilagem hialina sem qualquer alteração morfológica; zona de proliferação, 

onde os condrócitos se dividem, formando fileiras paralelas de células achatadas; 

zona de cartilagem hipertrófica, com condrócitos muito volumosos, onde a matriz fica 

reduzida a tabiques delgados, entre as células hipertróficas, e onde os condrócitos 

entram em apoptose; zona de cartilagem calcificada, onde ocorre a calcificação dos 

delgados tabiques de matriz cartilaginosa e termina a apoptose dos condrócitos; e 

por fim, a zona de calcificação, onde aparece o tecido ósseo (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). 

Os condrócitos têm um papel importante na adaptação e regulação do tecido 
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cartilagíneo (WU; HERZOG, 2002). São células responsáveis pelo controle do 

equilíbrio da síntese e degradação induzidas pelo estresse de proteoglicanas (PGs) 

e fibrilas colágenas na matriz extracelular, controladas pelas citocinas e fatores de 

crescimento (MAROUDAS, 1976; MC DEVITT; MUIR, 1976; KARVONEN et al., 

1994; HANDA et al., 1997; WALDSCHMIDT et al., 1997; SMITH et al., 2000; 

MATYAS et al., 2002; BURDAN et al., 2009). Também podem alterar a organização 

do tecido pela mudança de forma e alinhamento das moléculas da matriz (LANE; 

BUCKWALTER, 1993; SMITH et al., 2000). A resposta celular varia com a duração e 

a intensidade do estímulo (SMITH et al., 2000). 

Os condrócitos respondem às mudanças na composição da matriz 

extracelular através de sinais mecânicos, elétricos e físico-químicos, regulando o 

equilíbrio entre anabolismo e catabolismo e a remodelação interna da matriz 

(HARDINGHAM et al., 1992; MOW et al., 1992; KARVONEN et al., 1994; 

TRATTNIG, 1997; HUBER et al., 2000; POOLE et al., 2001). Estudos realizados por 

Loening et al. (2000) sugerem que a apoptose dos condrócitos pode preceder os 

danos na matriz extracelular. 

A matriz extracelular cartilagínea por sua vez é formada por rede de fibrilas de 

colágeno tipo II, VI, IX, X e Xl, e substância fundamental amorfa (composta de água, 

solutos orgânicos e inorgânicos, e PGs) (HARDINGHAM et al., 1992; VOGEL, 1994; 

TRATTNIG, 1997; HUBER et al., 2000; BURDAN et al., 2009). É um meio de 

transporte para moléculas hidrossolúveis e íons, funcionando como barreira para 

microorganismos, além de ser altamente hidrofílica (MC DEVITT; MUIR, 1976; 

GRODZINSKY, 1983; MUIR, 1983; KJELLÉN; LINDAHL, 1991; HARDINGHAM et 

al., 1992; GRECA, 1996; STEVENS; LOWE, 1997; HUBER et al., 2000). 

A proporção entre os principais componentes da matriz determina as 

propriedades biológicas e mecânicas de resistência, compressão, extensibilidade e 

torção do tecido (ALBERTS et al., 1999; CULAV et al., 1999; HUBER et al., 2000). 

De maneira que para que a cartilagem articular exerça tais propriedades 

efetivamente é necessária a integridade dos seus componentes extracelulares 

(LEVANON; STEIN, 1991; HARDINGHAM et al., 1992) e da interação célula-matriz 

extracelular (HUBER et al., 2000). 

Os PGs são macromoléculas complexas constituídas por um esqueleto 

protéico, ligado covalentemente a uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanas 
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(GAGs) (HASCALL; HASCALL, 1981; HASCALL; KIMURA, 1982; VAN KUPPEVELT 

et al., 1984; RUOSLAHTI; YAMAGUCHI, 1991; WIGHT et al., 1991; YANAGISHITA, 

1993; BRANDAN, 1994; MICHELLACCI, 1996; NISHIMURA et al., 1996; HUBER et 

al., 2000; GOMES, 2001). Estas macromoléculas são importantes na hidratação da 

matriz e estabilização da rede colágena, que por sua vez influenciam na resistência 

a forças compressivas e atuam como filtro regulando a passagem de moléculas 

através do meio extracelular (MAROUDAS 1976; PALMOSKI; BRANDT 1981; MUIR, 

1983; O’CONNOR et al., 1988; WIGHT et al., 1991; HARDINGHAM et al., 1992; 

SÄÄMÄMEN et al., 1994; ALBERTS et al., 1999; CULAV et al., 1999; HUBER et al., 

2000). 

O tipo principal de PG da cartilagem hialina localiza-se retido entre as fibras 

de colágeno da cartilagem formando a estrutura supramolecular da matriz 

extracelular responsável pela resistência, com mínima deformação, em articulações 

de descarga de peso (MALEMUD, 1991; YANAGISHITA, 1993; CHAMBERS et al., 

2001). 

A combinação dos PGs da matriz, a orientação das fibrilas colágenas e a 

forma dos condrócitos estão intimamente relacionados e adaptados para otimizar a 

estabilidade mecânica e a capacidade de suportar cargas (WU; HERZOG, 2002). 

Variações na concentração de PGs e tipos de colágeno têm uma influência 

direta no comportamento mecânico da cartilagem articular (O’CONNOR et al., 1988) 

e a alteração e/ou remoção de qualquer um destes componentes pode levar à lesão 

da cartilagem (VASAN, 1983). 

Desse modo, a cartilagem depende totalmente da integridade da rede 

macromolecular que forma a matriz extracelular, sendo o colágeno responsável pela 

resistência à deformação e os PGs atuando frente às forças de compressão 

(ROUGHLEY; WHITE, 1980; SCHMIDT et al., 1990). 

As variações de síntese são programadas e são benéficas por natureza. 

Estas ocorrem para adaptar o tecido desde o período fetal até adulto para suportar 

mais carga, e para o caso de agressões mecânicas e químicas às quais o tecido 

estará exposto durante a vida (ROUGHLEY, 2001). 
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3.2 EFEITOS DA DEFICIÊNCIA ESTROGENICA SOBRE A CARTILAGEM 

ARTICULAR 

 

 

O estrógeno é responsável pelo crescimento ósseo, maturação esquelética, e 

agregação mineral óssea (GRUMBACH, 2000), e ainda inibe a síntese de matriz na 

placa de crescimento (JANSSON et al., 1983; HUNZIKER et al., 1987; WEISE et al., 

2001). 

Os efeitos do estrógeno são mediados através de vários caminhos (TAKANO 

et al., 2007). Ele liga diretamente dois receptores intracelulares – estrógeno 

receptores alfa (ER-α) e beta (ER-β) – e então um complexo hormônio-receptor, 

assim como o ERK/MAPK e p38/MAPK, interagem com o DNA para regular a 

transcrição do gene (LINDBERG et al., 2001; EKSTEIN et al., 2005; NILSSON et al., 

2005). Os receptores alfa e beta de estrógeno foram encontrados em diversos 

tecidos articulares, incluindo a cartilagem, osso, ligamentos e sinóvia (LIU et al., 

1996; SCIORE et al., 1998; USHIYAMA et al., 1999; BRAIDMAN et al., 2001; 

DIETRICH et al., 2006) indicando a responsividade ao estrógeno. Na cartilagem da 

placa de crescimento, o ER-α e ER-β exercem efeitos opostos na regulação do 

crescimento longitudinal do osso: o primeiro acelera este processo e contribui para o 

esforço de crescimento durante a puberdade, e o segundo o reprime (LINDBERG et 

al., 2001; CHAGIN et al., 2004; NILSSON et al., 2005).  

Atualmente, a maioria das evidencias sugerem que a deficiência de estrógeno 

é desfavorável para a saúde da cartilagem (GOKHALE et al., 2004; SNIEKERS et 

al., 2008; ROMAN-BLAS et al., 2009). 

Os esteróides sexuais, como estrógeno e andrógeno, são reguladores 

importantes do hormônio do crescimento (GH), particularmente durante a puberdade 

(VAN DER EERDEN et al., 2003). 

O estrógeno aumenta a secreção de GH pela glândula hipófise; e o GH e o 

subseqüente aumento na produção local de IGF-1 atuam no crescimento ósseo 

(EASTELL, 2005; NILSSON; BARON, 2005). Isto também tem efeitos 

antiapoptóticos nos condrócitos, células osteoblásticas, e mioblastos (GRUBER et 

al., 2000; SEGARD et al., 2003).  
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De acordo com Rosner et al. (1986), a deficiência de estrógeno esta 

associada com a aceleração da perda de massa óssea em mulheres pós 

menopausa, mas o estrógeno também atua na maior parte da regulação do 

crescimento cartilaginoso, ou seja a cartilagem é um tecido hormônio sexual-

sensível. Achados de Nasatzky et al. (1994) confirmam que na placa de crescimento 

de condrócitos, o 17β-estradiol inibe a proliferação celular e estimula a síntese de 

RNA, a incorporação de SO4, e a produção de colágeno, dependendo da 

concentração de 17β-estradiol e da amostra utilizada. Estes dados sugerem que a 

deficiência de estrógeno em fêmeas pode influenciar o metabolismo da cartilagem, 

indicando ainda uma conexão entre a osteoartrite e a função ovariana, tendo o 

estrógeno um efeito protetor contra a osteoartrite (TSAI; LIU, 1992). 

A osteoartrite é um grupo heterogêneo de doenças sobrepostas da cartilagem 

com etiologias e caminhos patogênicos distintos no qual fatores biomecânicos 

sistêmicos e locais contribuem para seu desenvolvimento (POOLE et al., 2007; 

HERRERO-BEAMONT et al., 2009). Sabe-se que é uma degeneração articular, que 

resulta em mudanças estruturais dos tecidos articulares, como a cartilagem articular, 

o osso subcondral e a sinóvia. Ela pode levar a uma completa perda de superfície 

articular assim como à exposição do osso subcondral (SNIEKERS et al., 2008). 

Apesar de estudos indicarem que a prevalência da osteoartrite é maior em 

homens após os cinqüenta anos de idade (WILSON et al., 1990; PEYRON; 

ALTMAN, 1992), a maior incidência desta doença antes dos cinquenta anos ocorre 

em mulheres (PEYRON; ALTMAN, 1992; OLIVERIA et al., 1995; FELSON et al., 

2000; WLUKA et al., 2000). Esta prevalência aumenta com a idade em ambos os 

sexos, mas em mulheres a prevalência de osteoartrite aumenta dramaticamente por 

volta dos cinqüenta anos (LAWRENCE et al., 1966; HERNBORG; NILSSON, 1973; 

WILSON et al., 1990). Isto coincide com o inicio da menopausa.  

A ovariectomia é um procedimento estabelecido na literatura que visa simular 

a condição hormonal de mulheres pós menopausa, e é usada como modelo para 

estudos de osteoporose e também das mudanças osteoartriticas após a 

ovariectomia (SNIEKERS et al., 2008). 

Turner et al. (1997) estudaram as propriedades mecânicas da cartilagem 

após a ovariectomia em ovelhas. Eles constataram que apesar de ter aparência 

normal, a cartilagem articular dos animais ovariectomizados apresentavam 
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integridade estrutural inferior (menor módulo compressivo e menor módulo elástico) 

quando comparado com os animais controle, indicando uma piora das propriedades 

mecânicas. Ainda de acordo com este estudo, os animais ovariectomizados tratados 

com 17β-estradiol (reposição hormonal) mantiveram a integridade estrutural, ou seja, 

as propriedades do material cartilaginoso nos animais tratados com estradiol 

mantiveram-se iguais as do grupo controle. Cake et al. (2005) verificaram mudanças 

na composição e histologia da cartilagem articular de ovelhas ovariectomizadas. 

Foram observadas a diminuição na espessura da cartilagem articular tíbio-femoral, o 

aumento da neovascularização da camada calcificada da cartilagem, e grande 

pontuação histopatológica, indicando um distúrbio no conteúdo e/ou organização 

estrutural de proteoglicanas e reunião macromolecular do colágeno. 

De acordo com Claassen et al. (2002), que estudaram as mudanças na 

composição da matriz cartilagínea em quadris de mini porcos após a ovariectomia, a 

cartilagem continha mais glicosaminoglicanas sulfatadas (GAG’s) – assim como 

observado com o aumento de idade, do que em animais controle. Verificaram 

também que o conteúdo de colágeno também foi afetado, sendo que nos animais 

operados houve importante diminuição deste componente quando comparado com 

os animais não operados.  

 Em estudo com coelhos, a ovariectomia aumentou as anormalidades 

osteoartríticas de joelhos não operados, e também intensificou os efeitos da 

patologia em joelhos onde a osteoartrite foi induzida experimentalmente por uma 

transecção do ligamento anterior (CALVO et al., 2007). Isto também pode ser 

observado em experimento semelhante realizado em ovelhas, onde a ovariectomia 

foi combinada com a retirada do menisco lateral, resultando na diminuição de 

proteoglicanas ainda mais do que apenas com a retirada do menisco lateral 

(PARKER et al., 2003). 

O estudo de Takano et al. (2007) demonstrou que a deficiência de estrógeno 

também conduz a uma diminuição no número de condrócitos, que foi resultado de 

uma tendência para a apoptose e diminuição da proliferação celular. A função 

primária do estrógeno poderia ser a capacidade de proliferação celular na cinética 

celular (WEISE et al., 2001). A ovariectomia dos roedores deve reprimir as ações do 

estrógeno sobre todas as vias – ER-α, ER-β, e eixo GH-IGF-1 (TAKANO et al., 

2007).  
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Foram identificados receptores de estrógeno em condrócitos articulares de 

vários animais e em humanos. Além de efeitos diretos, o estrógeno pode afetar 

também a homeostase da cartilagem articular modulando a expressão/ produção de 

moléculas diferentes, assim como vários fatores de crescimento, citoquinas 

inflamatórias, matriz de metaloproteinases e espécies de reações oxidativas 

(TANKÓ et al., 2008).  

Em trabalho avaliando os efeitos da idade e da menopausa sobre o peso do 

disco intervertebral, Gambacciani et al. (2007) concluíram que após a menopausa o 

espaço do disco intervertebral demonstra uma diminuição progressiva que, na maior 

parte das vezes, ocorre nos primeiros cinco a dez anos pós menopausa, sugerindo 

desta maneira que a diminuição de estrógeno pode mudar rapidamente o 

metabolismo do tecido conjuntivo nos discos intervertebrais. 

Os efeitos diretos e indiretos do estrógeno na cartilagem articular confirmam a 

importância da terapia com estrógeno para a manutenção não apenas do osso mas 

também da saúde da cartilagem em mulheres na pós-menopausa (TANKÓ et al., 

2008).   

Portanto, o estrógeno é um fator que se presume afetar a regulação do 

turnover das cartilagens. Este suposto papel do estrógeno é acentuado pelo fato de 

a prevalência de osteoartrite em mulheres na menopausa ser maior que em homens 

(HØEGH-ANDERSEN et al., 2004). 

 

 

3.3 EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A CARTILAGEM ARTICULAR 

 

 

As forças mecânicas tem sido consideradas há muito tempo como 

reguladoras de tecidos musculoesqueléticos, e podem ser o fator de 

desenvolvimento mais importante responsável pela homeostase da articulação. A 

transmissão de forças mecânicas requer a participação de múltiplos componentes 

articulares, incluindo osso, músculos, cartilagem articular e tendões e ligamentos 

(SUN, 2010). 
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A atividade física alonga a musculatura que envolve e suporta a articulação e 

assim reduz muito os riscos de lesão articular. Também previne a aderência da 

articulação, aumentando e mantendo a sua mobilidade; e ainda, a atividade física 

freqüente combate a obesidade, que é um fator de risco para o desenvolvimento de 

lesões articulares. Por fim, como as cartilagens não são irrigadas ou inervadas, as 

células da cartilagem são nutridas apenas pela difusão de substancias do líquido 

sinovial através da matriz cartilagínea. A atividade física promove este processo 

(HALL et al.,1991). 

A manutenção das propriedades biológicas, da estrutura e função da 

cartilagem articular dependem do movimento e da descarga de peso sobre ela 

(PALMOSKI et al., 1980; KIVIRANTA et al., 1987; AROKOSKI et al., 1993; VAN DEN 

HOOGEN et al., 1998; BEAUPRÉ et al., 2000). Alguns estudos mostram que em 

animais jovens a carga contribui para o desenvolvimento e em adultos para a 

conservação da matriz extracelular (SÄÄMÄNEN et al., 1994). 

Pesquisas evidenciaram que os tecidos componentes da articulação (osso, 

músculo, cartilagem e ligamentos) são sensíveis a magnitude, duração e natureza 

do estimulo mecânico (SUN, 2010). Embora a articulação mantenha sua 

homeostase dentro da atividade fisiológica das cargas mecânicas, a baixa carga ou 

a sobrecarga apresentam efeitos catabólicos, particularmente para os componentes 

da cartilagem articular (ARENDT; DICK, 1995; LEVY et al., 1996; JONES et al., 

2001). 

Em geral, a redução do estresse e da tensão diminui a função de síntese 

celular e a organização da matriz cartilagínea, enquanto que o aumento destas 

forças leva ao aumento das suas funções. Se estas forças estiverem acima de níveis 

críticos podem levar a ruptura e degeneração do tecido (LANE; BUKWALTER, 1993; 

JORTIKKA et al., 1997; MATYAS et at., 2002). 

Estudos mostraram que o estresse mecânico excessivo pode causar um dano 

direto a matriz extracelular da cartilagem articular e alterar o equilíbrio nos 

condrócitos favorecendo a atividade catabolica em detrimento do anabolismo (SUN, 

2010). 

Os exercícios forçados causam desagregação da cartilagem em animais 

adultos jovens e diminuição dos PGs (AROKOSKI et al., 1993). Ocorre um aumento 
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do fluxo de água levando à ruptura da matriz, diminuindo a integridade da cartilagem 

e aumentando a susceptibilidade às alterações degenerativas (SAH et al., 1992; 

BUCKWALTER, 1995; EGRI; BATTISTELLA; YOSHINARI, 1999). Estudos de Pap et 

al. (1998) demonstraram que o esforço excessivo leva ao aumento da produção e da 

atividade das enzimas que degradam os PGs ocorrendo degradação da matriz com 

diminuição dos componentes extracelulares (PGs e condroitina- 4 e 6 sulfato). 

Da mesma maneira que o excesso de carga é prejudicial à cartilagem 

articular, a carga reduzida, que ocorre normalmente como resultado da imobilização 

causada por lesões medulares ou mesmo secundária ao tratamento de uma lesão 

musculoesquelética (MCCARTHY; OAKLEY, 2002; JONES; AMENDOLA, 2007) ou 

ainda resultado de uma doença articular como a artrite (FONTAINE; HEO; BATHON; 

2004) também criam respostas catabólicas dentro da cartilagem articular. 

A imobilização prolongada in vivo causa diminuição da espessura da 

cartilagem (JURVELIN et al., 1986; HAAPALA et al., 1999), amolecimento tecidual 

(JUVERLIN et al., 1986; HAAPALA et al., 2000) e reduz o conteúdo de PGs 

(HAAPALA et al., 1996; HAAPALA et al., 1999), levando a fribrilação, ulceração e 

erosão da matriz cartilagínea (EVANS et al., 1960; HAGIWARA et al., 2009). 

Segundo Kiviranta et al. (1988), a realização de exercícios moderados 

melhora as propriedades biomecânicas e biológicas da cartilagem articular. 

Vários experimentos descrevem que o exercício de carga moderada na 

cartilagem hialina de articulações de joelhos de cães, ratos e coelhos causa 

aumento da síntese e concentração de PGs e GAGs (PALMOSKI; BRANDT, 1981; 

KIVIRANTA et al., 1987; KIVIRANTA et al., 1988; SÄÄMÄNEN et al., 1988; LAMMI et 

al., 1993; VAN DEN HOOGEN et al., 1998), aumento do volume da cartilagem 

(JONES et al., 2000) e adaptação da mesma ao esforço (LAMMI et al., 1993), além 

de estimular o condrócito a produzir os elementos que compõem a matriz 

extracelular (BIHARI-VARGA et al., 1984; VISSER et al., 1994; EGRI; 

BATTISTELLA; YOSHINARI, 1999). 

Segundo Otterness et al. (1998), o exercício moderado age como um 

condroprotetor, mantendo o conteúdo de PGs da matriz extracelular em animais 

jovens, e a falta do exercício pode levar a diminuição destes elementos. Cargas 

constantes são importantes para manutenção da saúde da cartilagem (SAH et al., 
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1991; SAH et al., 1992; KIM et al., 1994; BUCKWALTER, 1995). 

Em experimentos realizados com animais adultos jovens com sobrecarga 

progressiva observou-se adaptação da cartilagem articular a esta carga pelo 

aumento da concentração de PGs e da espessura da cartilagem sem alterações na 

sua integridade (KIVIRANTA et al., 1987; KIVIRANTA et al., 1992; AROKOSKI et al., 

1993; LANE; BUCKWALTER, 1993; SÄÄMÄNEN et al., 1994; VISSER et al., 1998). 

Experimento realizado por Espanha et al. (2001), com ratos adultos, 

demonstrou que o exercício moderado modifica levemente a cartilagem de ratos 

adultos. Uma reparação da matriz extracelular ocorreu nos estágios iniciais no grupo 

exercitado. Após longa duração (8 semanas) não houve uma diferença significativa 

entre este e o grupo controle. 

A corrida causa estresse repetitivo nos membros inferiores, pois os pés 

sofrem um impacto de 600 a 1200 vezes o peso corporal, com uma força de reação 

ao solo de 2 a 4 vezes o peso do corpo humano. O impacto pode ser atenuado pelo 

calçado ou ser transmitido diretamente para os membros inferiores (DOWZER et al., 

1998). A ação de correr é diferente da de caminhar, pelo fato de que possui um 

período de não contacto (ou fase de vôo) e uma fase de suporte onde apenas um 

dos pés está em contacto com o solo (LESS, 2001).  
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O protocolo experimental foi submetido e aprovado pela Comissão de Bioética 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – USP. 

 

 

4.1 PREPARAÇÃO DOS ANIMAIS PARA INICIO DO EXPERIMENTO 

 

 

Os animais dos grupos ROS e ROT foram submetidos à cirurgia de 

ovariectomia bilateral realizada por médico veterinário, no Laboratório de Anatomia 

da FMVZ-USP, aos 6 meses de idade. Para tanto, as ratas foram pesadas e 

anestesiadas com injeção intraperitoneal de Cloridrato de Ketamina (75 mg/kg) e 

Diazepan (5 mg/kg) (WIXSON et al., 1987). Após a antissepsia da região ventral do 

abdômen, os animais foram posicionados em decúbito dorsal e uma pequena 

incisão foi realizada na região pré-umbilical de cada rata. As vísceras pélvicas e 

abdominais foram afastadas, os ovários e tubas uterinas foram tracionados e 

suturados. Por fim, foi realizada a remoção bilateral dos ovários e subseqüente 

fechamento da parede abdominal (PATTULO, 2001; SHINODA et al., 2002). Durante 

a recuperação anestésica os animais foram mantidos aquecidos e em observação 

por cerca de quatro horas. 

Para evitar qualquer tipo de inflamação e sofrimento destes animais no pós-

operatório, foi administrado por via subcutânea o antiinflamatório e analgésico 

Flunixina-Meglumina (2,5 mg/kg), uma vez ao dia por 3 dias consecutivos 

(FLECKNELL, 1999). 

As ratas ficaram alojadas conforme descrito anteriormente, em observação 

até a recuperação total, e após este período a atividade física foi iniciada 

(SAKAKURA et al., 2001, SHINODA et al., 2002). 

Conforme observado na literatura, a duração do ciclo estrogênico de ratas 

ocorre em torno de quatro dias e é caracterizado por quatro fases (diestro, proestro, 

estro e metaestro) (MARCONDES et al., 2002; MARTINS et al., 2005). Por tanto, 

para a confirmação de êxito na castração das ratas dos grupos ROS e ROT, foi 

realizado exame de citologia vaginal (SHINODA et al., 2002). Para confirmação final 

dos níveis plasmáticos de estradiol, foi realizado exame laboratorial de dosagem do 

estradiol através do método de radioimunoensaio em laboratório especializado 

(Rhesus e Provet) para os animais dos grupos ovariectomizados. 
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Tabela 1 – Teste de esforço máximo (TEM) realizado com todas as ratas participantes da pesquisa – 
São Paulo – 2008 

TESTE DE ESFORÇO MÁXIMO (TEM) 

Tempo (min.) 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 ... 

Velocidade (m/s) 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 ... 

 

Os TEMs foram realizados a cada 4 semanas em todos os grupos, com o 

objetivo de ajustar uma nova velocidade para o treinamento. Após o primeiro TEM, 

os animais dos grupos RCT e ROT foram submetidos a três meses de treinamento 

em esteira, 5 dias por semana, com carga progressiva até 60% daquela conseguida 

no teste de esforço. Na primeira semana após o teste, os animais correram por 30 

minutos, aumentando este tempo em 10 minutos por semana até chegar a 60 

minutos na quarta semana (Tabela 2), onde ao final da mesma, outro TEM foi 

realizado para ajustar a intensidade do exercício pelas próximas 4 semanas 

Os animais dos grupos RCS e ROS foram submetidos à atividade física 

apenas uma vez por semana durante 10 minutos, durante as doze semanas do 

experimento, com velocidade de 30% de seu respectivo TEM. Esta é a menor 

velocidade capaz de proporcionar o mínimo de atividade física, apenas para não 

perderem sua capacidade de realizá-la (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Tempo de atividade física realizado por semana para cada grupo – São Paulo - 2008 

 GRUPO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

TEMPO DE CORRIDA 
(MIN) 

RCS 10 .. .. .. 
RCT  30 40 50 60 
ROS 10 .. .. .. 
ROT 30 40 50 60 

Nota: .. não se aplica dado numérico 
 
 Terminado o período de treinamento, os animais foram eutanasiados e a 

cabeça do fêmur evidenciada e retirada. O protocolo de eutanásia dos animais foi 

submetido à Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.3 PREPARAÇÃO DO MATERIAL 
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Após a última sessão de corrida, os animais de todos os grupos foram 

pesados e anestesiados com injeção intraperitonial de Cloridrato de Ketamina (75 

mg/kg) e Diazepan (5 mg/kg) (WIXSON et al., 1987), e os corações evidenciados por 

meio de toracotomia. Foi então realizada a punção sanguínea do ventriculo 

esquerdo para posterior exame laboratorial dos niveis plasmaticos de estradiol. 

O ventrículo esquerdo foi perfundido com solução salina tamponada fosfatada 

(PBS, Sigma®, USA) a 0,1M e pH 7,4 e heparina a 2% (Roche®, BRA) para a 

lavagem do sistema arterial e venoso. Posteriormente, foi realizada perfusão com 

solução fixadora (Karnovsky modificado - glutaraldeído a 3% [Merck®] e formaldeído 

a 1% [Sigma®] em tampão cacodilato de sódio [EMS®] à 0,125M e ph 7,4 à 10%).  

Foram retiradas as articulações dos quadris esquerdos de todos os animais. 

Foram escolhidas para este estudo, as patas traseiras, pois, são as que mantêm a 

propulsão durante a marcha. Foi utilizada a cartilagem da região da cabeça do fêmur 

por ser um local comum de degeneração devido à relação com a descarga do peso 

corporal em várias espécies (ADAMS, 1989; KÄÄB et al., 1998). Os músculos das 

regiões anterior e posterior do quadril foram dissecados, expondo a articulação. A 

cápsula foi então aberta, o ligamento redondo da cabeça do fêmur seccionado, e 

esta separada e isolada por meio de uma secção ao nível da parte distal do colo do 

fêmur. As peças foram lavadas em Cacodilato, e processadas em Resina Araldite®, 

formando pequenos blocos.  

A fim de definir a espessura de corte seriada dos blocos obtidos, foram 

retiradas 5 secções seriadas de 2µm de espessura, de cada grupo. Os cortes foram 

coletados em lâminas histológicas (para exame à microscopia de luz) e corados com 

azul de toluidina, a fim de evidenciar a matriz extracelular e os condrócitos presentes 

na cartilagem hialina da cabeça do fêmur, e posteriormente cobertas com uma gota 

de araldite (502 Polyscience Inc®), montados sob lamínula e observadas ao 

microscópio Leica® DMR com câmera Leica® DC 300F, e software de análise Leica 

Qwin® (Leica Microsystem Imaging Solution Ltd, Cambridge, UK). Uma área foi 

escolhida sistemática, uniforme e aleatoriamente para promover a análise dos 

núcleos dos condrócitos. Esta foi delimitada por uma área teste (At) de 

aproximadamente 13.189 µm2, constituída por linhas de inclusão e exclusão, sendo 

considerados apenas os perfis que estavam dentro da área teste e que não tocavam 

nas linhas de exclusão (GUNDERSEN, 1977).  

 Desta forma, o eixo maior do núcleo dos condrócitos “permitdos” (dentro da 
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4.4 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA 

 

 

A análise estereológica foi realizada em duas etapas: microscopia de luz - 

imagens digitalizadas, de maneira semi-automática, com programa de imagem onde 

foram estimados densidade numérica de condrócitos (Nv), volume total da cartilagem 

(V ref), número total de condrócitos (N), densidade de volume de condrócitos (Vv 

(cond)) e densidade de volume da matriz (VV (mat)), volume total de matriz (Vmat.) e 

volume médio dos condrócitos ( Nv ) de todos os grupos; e microscopia eletrônica de 

transmissão – a partir de imagens capturadas foi analisada a densidade de volume 

de colágeno presentes em cada grupo. 

 

 

4.4.1 Densidade Numérica (N v) 
 

 
Para a estimativa da densidade numérica, o método do disector físico foi 

empregado.  O método consiste em amostrar dois cortes seqüenciais, chamados de 

referencia e “look-up”, e verificar os perfis presentes no primeiro e não no segundo, 

utilizando-se do mesmo sistema com linhas de inclusão e exclusão “unbiased 

counting frame” descrito por Gundersen (1977) (Figura 5). Neste estudo, foi 

realizado também o método “two way” disector, em que a “look up” vira referência e 

vice versa. Este método permite estimar a densidade numérica (Nv) de condrócitos 

dentro de um volume conhecido (STERIO, 1984; GUNDERSEN, 1988; MAYHEW; 

GUNDERSEN, 1996; HOWARD; REED, 2005). 
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O calculo de N v é feito pela soma de perfis celulares (ΣQ¯), dividido pela 

somatória dos volumes do disector (V (dis)). O volume de cada disector representa a 

área teste (A t = 13188,9 µm2) pela altura do disector (t), 1,3µm, 1,8 µm, 1,6 e 1,9 µm 

para os grupos RCS, RCT, ROS e ROT respectivamente (Equações 1 e 2). 
 

V (dis) = t x A t 

 

        Equação 1       Equação 2 

 

 

4.4.2 Volume Total da Cartilagem (V ref) 
 
 
Para a quantificação do volume total da cartilagem, foi utilizado o principio de 

Cavalieri. Cavalieri (1598-1647) mostrou que o volume de qualquer objeto V(obj) pode 

ser estimado a partir de secções paralelas separadas por uma distancia conhecida 

(T), pela soma das áreas de todas as secções obtidas do objeto (Σa) multiplicada 

por T (Equação 3). Existe apenas uma condição que deve ser seguida, a de que a 

posição da primeira fatia deve ser aleatória no objeto. 

 

 

V(obj) = T x Σa  

Equação 3 

 
T= distancia entre as secções 

Σa = Somatória das áreas de todas as secções obtidas do objeto 

  

 Os eixos longos das cabeças femorais de todos os grupos foram mensuradas 

com paquímetro digital Digimess®.  A primeira fatia foi obtida aleatoriamente, a partir 

de uma tabela de números aleatórios ou “randon numbers” (Figura 6), dentro do 

intervalo 1-k. 

 

N v = ΣQ /Σ V (dis) 
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Figura 7 – Estimativa do volume total da cartilagem. Fotomicrografia do fêmur, com 
sobreposição de um sistema teste composto por pontos eqüidistantes 
entre si. Em A: cartilagem; B: osso. Neste exemplo, apenas 5 pontos que 
tocam a cartilagem. Coloração: Azul de Toluidina. Aumento: 10X. Scale 
bar: 100µm 

 

O coeficiente de erro (CE(V ref)) para Cavalieri foi estimado a partir do “noise  

effect”,  “variance SURS”, e “total variance of ΣP” (Equação 5, 6, 7 e 8) 

(GUNDERSEN, 1999; NYENGAARD, 1999). 

 

Noise = (0,0724 x (b/√a) x √n x ΣP) 

Equação 5 

 
(b/√a) = estimativa do formato da estrutura 

n = número de secções 

ΣP = somatória de pontos 

 

Varsurs (Σa) = (3x (A-Noise) – 4B + C/ 240 

Equação 6 

 
A = Somatória de pontos de A x A 

B = Somatória de pontos de A x (A + 1) 

C = Somatória de pontos de A x (A + 2) 

 

Total Variance ΣP = Noise + Varsurs (Σa)

Equação 7 
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CE(V ref)  = √Total Variance ΣP⁄
Equação 8 

 

 

4.4.3 Número Total de Condrócitos (N) 
 

 

 A estimativa do número total de condrócitos foi feita a partir do produto da 

densidade numérica (N v) – estimado pelo disector físico, pelo volume total da 

cartilagem (V ref) – estimado pelo principio de Cavalieri (GUNDERSEN, 1986) 

(Equação 9), e o coeficiente de erro (CE(N)) (Equação 10) deve ser entre 5-10% 

(PAKKENBERG; GUNDERSEN, 1989; BRAENDGAARD et al., 1990; MAYHEW; 

OLSEN, 1991; STERIO, 1894; RIBEIRO, DAVIS; GABELLA, 2004; GAGLIARDO et 

al., 2005). 

 

CE(N) = 1/ √ΣQ  

 

        Equação 9            Equação 10 

 

 

4.4.4 Densidade de Volume dos Condrócitos (VV (cond)) e Densidade de Volume 
da Matriz Extracelular (VV ( mat)). 
 
 
 Densidade de volume é a fração do volume total ocupado pelos 

condrócitos e/ou pela matriz extracelular e do volume total da referência (RIBEIRO, 

2006). A fim de estimar Vv, um sistema teste de pontos eqüidistantes, foi colocado 

aleatoriamente sobre a fotomicrografia das secções de referência utilizadas para a 

estimativa da densidade numérica, e em seguida, o número total dos pontos que 

tocaram o espaço referência – cartilagem (P(rs)), foi contado, assim como o número 

total dos pontos que tocaram os condrócitos (P(cond)) e a matriz extracelular (P(mat)) 

(Equações 11 e 12) (Figura 8). A estimativa da densidade de volume vai de 0 a 1, 

N =  Nv x V (ref) 
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porém é expressa geralmente em porcentagem (HOWARD; REED, 2005; RIBEIRO; 

2006). 

 

 

 Vv(mat, rs) =ΣP(mat)/ΣP(rs) 

 

        Equação 11           Equação 12 

 

 

Figura 8 – Estimativa da densidade de volume de condrócitos e de matriz extracelular 
(Vv(cond)) e Vv(mat)). Quadrante da cabeça femoral com sobreposição de um 
sistema teste composto por pontos eqüidistantes entre si. Em A: 
cartilagem; B: osso. Neste exemplo os pontos que tocam a cartilagem 
(ΣP(rs)) somam 60; pontos que caem sobre condrócitos (ΣP(cond)) somam 6, 
pontos que tocam a matriz (ΣP(mat)), somam 54. Pontos sobre o osso e fora 
da amostra foram desconsiderados. Aumento: 40X 

 

 

4.4.5 Volume Total de Matriz Extracelular (Vmat.) 
 
 

Uma vez conhecida a densidade de volume da matriz extracelular e o volume 

referência, e sabendo-se que a cartilagem é composta de condrócitos e matriz, foi 

possível estimar o volume total da matriz extracelular (Equação 13). 
 

Vmat = Vv (mat) x V(ref)

Equação 13 

 

Vv(cond, rs) =ΣP(cond)/ΣP(rs) 
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4.4.6 Volume Médio dos Condrócitos ( Nv ) 

 
 

O volume médio dos condrócitos foi estimado indiretamente através da 

relação entre densidade de volume e da densidade numérica (Equação 14) 

(HOWARD; REED, 2005).  

 

 

Nv = V v(cond) / N v

Equação 14 

 

 
 
4.4.7 Densidade de Volume de Colágeno (Vv(col)) 

 

 

Das mesmas amostras foram retirados cortes ultra finos para analise em 

microscópio de transmissão. Nestes cortes foi avaliada a densidade de volume de 

colágeno existente na cartilagem, utilizando um sistema teste de pontos 

eqüidistantes, colocado sobre a fotomicrografia de transmissão, e em seguida o 

número total de pontos que tocaram o espaço referência – total (P(tot)), foi contado, 

assim como o número total dos pontos que tocaram as fibras colágenas (P(col)) 

(Equação15) (Figura 9). 

 

 

        Equação 15 

 

Vv(col) =ΣP(col)/ΣP(tot)
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5 RESULTADOS  
 

 

Neste capítulo, os resultados serão expostos subdivididos em quatro itens: 

dosagem dos níveis de estradiol; pesagem dos animais; desempenho físico e 

análise estereológica. 

 

 

5.1 DOSAGEM DOS NÍVEIS DE ESTRADIOL 

 

 

Para confirmação final dos níveis plasmáticos de estradiol das ratas 

ovariectomizadas (ROS e ROT), foi realizado exame laboratorial de dosagem do 

estradiol através do Método de Radioimunoensaio (Tabela 3) em laboratório 

especializado (Rhesus e Provet). 

 

Tabela 3 – Níveis de estradiol (pg/ml) dos grupos ROS e ROT - São Paulo – 2009 

 DOSAGEM DOS NÍVEIS DE ESTRADIOL 
GRUPO 1 2 3 
ROS 21,39 13,35 16,37 
ROT 20,35 19,35 10,15 
Valores de referência (pg/ml) em ratos: proestro – superior a 15; proestro/estro – de 25 a 100; 
gestação – inferior a 50; fêmea castrada – inferior a 50; macho – inferior a 18. 

 

O valor de referencia adotado foi o para fêmea castrada, inferior a 50 pg/ml, 

por tanto houve a confirmação de sucesso na cirurgia de ovariectomia realizada para 

estes animais. 

 

 

5.2 PESAGEM DOS ANIMAIS 

 

 

As médias dos pesos corpóreos dos animais foram calculadas para os grupos 

RCS (ratas controle sedentárias), RCT (ratas controle treinadas), ROS (ratas 

ovariectomizadas sedentárias) e ROT (ratas ovariectomizadas Treinadas), em um 
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total de quatro medições – antes de cada TEM (teste de esforço máximo, em um 

total de três) e pré eutanásia (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1– Médias obtidas nas diferentes pesagens antes de cada teste de esforço 
máximo e eutanásia 

 

O grupo RCS obteve média de 239,6g (8,17) no peso corpóreo no primeiro 

teste; 235,6g (10,52) no segundo teste; 241,6g (15,9) no terceiro teste e 243,6g 

(17,74) no dia da eutanásia. 

O grupo RCT obteve média de 257,4g (15,75) no peso corpóreo no primeiro 

teste; 254,4g (19,62) no segundo teste; 241,2g (19,91) no terceiro teste e 257,2g 

(14,08) no dia da eutanásia. 

O grupo ROS obteve média de 240,2g (26,19) no primeiro teste; 257,6g 

(39,78) no segundo teste; 276,2g (47,25) no terceiro teste e 278,4g (50,54) no dia da 

eutanásia. 

O grupo ROT obteve média de 250,4g (29,57) no primeiro teste; 257,6g 

(20,51) no segundo teste; 262,4g (24,63) no terceiro teste e 271,6g (26,66) no dia da 

eutanásia. 

A comparação entre os grupos sedentários (RCS e ROS) e os grupos 

treinados (RCT X ROT) não apresentou significância estatística em relação ao peso 

corpóreo ao longo do experimento, ou seja, a atividade física não alterou 

significativamente o peso corpóreo dos animais. Já entre os grupos controle (RCS e 

RCT) e grupos ovariectomizados (ROS e ROT) houve significância estatística 

(P<0,05), sendo o peso corpóreo médio dos animais dos grupos ovariectomizados 
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maior que o dos grupos controle, isto é, a ovariectomia se apresentou como um fator 

que altera significativamente o peso corpóreo (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Pesos corpóreos dos animais (g) apresentador por médias ±desvio padrão e significância 
estatística (*) - São Paulo – 2009 

 PESAGEM 
GRUPOS 1 2 3 4 
RCS 239,6 ±8,17 235,6 ±10,52 241,6 ±15,19 243,6 ±17,74 
RCT 257,4 ±15,75 254,4 ±19,62 241,2 ±19,91 257,2 ±14,80 
ROS 240,0 ±26,19* 257,6 ±39,78 276,2 ±47,25 278,4 ±50,54*
ROT 250,4 ±29,57* 257,6 ±20,51 262,4 ±24,63 271,6 ±26,66*
Médias seguidas por (*) na mesma linha diferem significantemente (P < 0,05) 

 

 

5.3 DESEMPENHO FÍSICO 

 

 

A partir dos TEM, puderam ser calculadas as médias das velocidades 

máximas alcançadas nos grupos RCS (ratas controle sedentárias), RCT (ratas 

controle treinadas), ROS (ratas ovariectomizadas sedentárias) e ROT (ratas 

ovariectomizadas treinadas). 

O grupo RCS apresentou velocidade média de 0,28m/s (0,07) no primeiro 

TEM, 0,26 m/s (0,03) no segundo TEM e 0,23 m/s (0,07) no terceiro TEM. 

 O grupo RCT apresentou velocidade média de 0,19m/s (0,04) no primeiro 

TEM, 0,28m/s (0,07) no segundo TEM e 0,33m/s (0,08) no terceiro TEM. 

O grupo ROS apresentou velocidade média de 0,19m/s (0,07) no primeiro 

TEM, 0,23m/s (0,07) no segundo TEM e 0,23m/s (0,07) no terceiro TEM. 

O grupo ROT apresentou velocidade média de 0,19m/s (0,04) no primeiro 

TEM, 0,34m/s (0,08) no segundo TEM e 0,26m/s (0,03) no terceiro TEM. 

O grupo RCS apresentou queda em seu desempenho físico ao longo do 

experimento. O grupo RCT apresentou melhora significativa do primeiro para o 

segundo TEM e do primeiro para o terceiro TEM. O grupo ROS não apresentou 

melhora significativa, enquanto o ROT apresentou melhora significativa entre o 

primeiro e o segundo TEM, tendo uma queda de desempenho no ultimo TEM 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Velocidade máxima média obtida nos diferentes testes de esforço máximo 
nos grupos RCS, RCT, ROS e ROT. 

 

A comparação entre os grupos sedentários (RCS X ROS) e os grupos 

treinados (RCT X ROT) não apresentou significância estatística em relação ao peso 

corpóreo ao longo do experimento, ou seja, a atividade física não alterou 

significativamente o peso corpóreo dos animais. Já entre os grupos controle (RCS e 

RCT) e grupos ovariectomizados (ROS e ROT) houve significância estatística 

(P<0,05), sendo o peso corpóreo médio dos animais dos grupos ovariectomizados 

maior que o dos grupos controle, isto é, a ovariectomia se apresentou como um fator 

que altera significativamente o peso corpóreo (Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Valores das velocidades médias (m/s) ±desvio padrão por testes de esforço máximo 

(TEM) e significância estatística – São Paulo – 2008. 

 TEM 
GRUPOS 1° 2° 3° 
RCS 0,28 ±0,07 0,26 ±0,03 0,23 ±0,07 
RCT 0,19 ±0,04 0,28 ±0,07 0,33 ±0,08 
ROS 0,19 ±0,07*/** 0,23 ±0,07* 0,23±0,07** 
ROT 0,19 ±0,04*** 0,34 ±0,08*** 0,26 ±0,03 
Médias seguidas por (*), (**) e (***) na mesma linha diferem significantemente (P < 0,05) 

 

 

5.4 ANÁLISE ESTEREOLOGICA 
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Neste item foram considerados densidade celular (Nv), volume total da 

cartilagem (V ref), número total de condrócitos (N), densidade de volume celular (Vv 

cond.) e densidade de volume da matriz (Vv mat.), volume celular indireto dos 

condrócitos ( Nv ), volume de matriz (Vmat.) e densidade de volume de colágeno 

(Vv(col)), e foram apresentados em subitens, para melhor compreensão. Ao final, os 

resultados encontram-se apresentados sistematicamente na tabela 6. 

 

 

5.4.1 Densidade Numérica (N V) 
 

 

A densidade numérica de células cartilagíneas (Nv) obtida em mm-3, no grupo 

RCS foi de 194.026,95 mm-3 (0,04), no grupo RCT de 118.713,98 mm-3 (0,11), no 

grupo ROS de 122.889,60 mm-3 (0,03) e no grupo ROT de 117.747,12 mm-3 (0,01). 

Os valores para os animais do grupo RCS foram altamente significantes em relação 

aos demais grupos (RCT, ROS e ROT) (P<0,000). Os animais dos grupos RCT, 

ROS e ROT não diferiram significantemente quando comparados (Gráfico 3 – A). 

 

 

5.4.2 Volume Total da Cartilagem (V ref) 
 

 

O volume total da cartilagem no grupo RCS foi 2,92 mm3 (0,03), no grupo 

RCT de 3,71 mm3 (0,06), no grupo ROS de 3,37 mm3 (0,05), e no grupo ROT de 

3,56 mm3 (0,14). O coeficiente de erro (CE(V ref) ) para a quantificação do volume total 

foi de 4,8% (RCS), 4,0% (grupo RCT), 4,1% (grupo ROS) e 4,1% (ROT).  

O grupo RCT apresentou volume total significativamente maior que o grupo 

RCS (P<0,05). Os grupos ovariectomizados (ROS e ROT) não apresentaram 

significância estatística quando comparados entre si ou com os demais grupos (RCS 

e RCT) (Gráfico 3 – B).  

 

5.4.3 Número Total de Condrócitos (N) 
 

O número total de condrócitos do grupo RCS foi de 589.242 (0,04), no grupo 
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RCT de 420.377 (0,11), no grupo ROS de 422.328 (0,07) e no grupo ROT de 

486.445 (0,01). O coeficiente de erro (CE(N)) foi de 4,7%, 5,4% e 5,5% e 5,1% 

respectivamente para os grupos RCS, RCT, ROS e ROT.  

Os valores para os animais do grupo RCS foram altamente significantes em 

relação aos demais grupos (RCT, ROS e ROT) (P<0,001). Os animais dos grupos 

RCT, ROS e ROT não diferiram significantemente quando comparados (Gráfico 3 – 

C). 

 

 

5.4.4 Densidade de Volume dos Condrócitos (VV (cond)) e Densidade de Volume 
da Matriz Extracelular (VV (mat)). 

 

 

A densidade de volume condrócitos (Vv (cond)) foi de 18,1% (0,27) no grupo 

RCS, de 15,2% (0,03) no grupo RCT, 9,2% (0,04) no grupo ROS e 10,8% (0,05) no 

grupo ROT. O grupo RCS apresentou densidade de volume de condrócitos 

altamente maior que os grupos ROS e ROT nas comparações dois a dois (P<0,008). 

Já os grupos ROS e ROT não diferiram significativamente entre si. Por fim, o grupo 

RCT não diferiu significantemente em relação aos outros grupos (Gráfico 4 – A).  

A densidade de volume de matriz extracelular (Vv (mat)) foi de 81,9% (0,06) no 

grupo RCS, de 84,8% (0,005) no grupo RCT, 90,8% (0,004) no grupo ROS e 89,2% 

(0,06) no grupo ROT. O grupo RCS foi significativamente menor quando comparado 

com os grupos ROS e ROT na comparação dois a dois (P<0,008). Já o grupo RCT 

não apresentou significância estatística em relação aos grupos RCS, ROS e ROT 

(Gráfico 4 – B). 

 

 

5.4.5 Volume Total de Matriz Extracelular (Vmat) 
 

  

O volume de matriz extracelular foi de 2,44mm3 (0,08) no grupo RCS, de 3 

mm3 (0,005) no grupo RCT, 3,12 mm3 (0,05) no grupo ROS e 3,68 mm3 (0,01) no 

grupo ROT. O grupo RCS apresentou o volume de matriz extracelular menor que os 

demais grupos, sendo esta diferença altamente significante (P<0,000). Já o grupo 
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ROT apresentou volume de matriz maior que os grupos RCS, RCT e ROS, sendo 

esta diferença altamente significante (P<0,000). Os grupos RCT e ROS não 

apresentaram diferença estatística entre si (Gráfico 4 – C).  

 

 

5.4.6 Volume Médio dos Condrócitos ( Nv ) 
 

 

O volume celular médio de condrócitos no grupo RCS foi de 927µm3 (0,23), no 

grupo RCT de 1.288,41 µm3 (0,1), no grupo ROS de 745,77 µm3 (0,05) e no grupo 

ROT de 913,22 µm3 (0,04). Na comparação entre os grupos, o grupo RCT foi 

significativamente maior que os grupos RCS, ROS e ROT na comparação de pares 

(P<0,005). Os grupos RCS, ROS e ROT não foram significantemente diferentes 

(Gráfico 5 – A).  

 

 

5.4.7 Densidade de Volume de Colágeno (Vv(col))  
 

 

A média da densidade de volume de colágeno do grupo RCS foi de 77% 

(0,02), no grupo RCT foi de 69,13 (0,01), do grupo ROS foi de 89,4% (0,01) e do 

grupo ROT foi de 65,47% (0,01). Todos os grupos apresentaram alta diferença 

estatística entre si (P<0,000) na comparação dois a dois, sendo que a maior 

densidade de volume de colágeno foi encontrada no grupo ROS, seguida 

decrescentemente pelos grupos RCS, RCT e ROT (Gráfico 5 – B).  
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Tabela 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 (A - C) – (A) Densidade numérica de condrócitos (NV) da cartilagem articular da cabeça 

femoral de três animais de cada um dos grupos (RCS, RCT, ROS e ROT). 
Significativo para o grupo RCS em relação aos demais (P<0,000), não 
significativo para os grupos RCT, ROS, ROT. (B) Volume total da cartilagem 
(Vref) para os mesmos três animais de cada grupo. Presença de significância 
estatística para o grupo RCT quando comparado ao grupo RCS (P<0,05). Não 
houve significância estatística na comparação entre os grupos 
ovariectomizados (ROS e ROT) entre si e entre os outros grupos (RCS e RCT). 
(C) Número total de condrócitos (N) para os mesmos três animais de cada 
grupo. Significância estatística para o grupo RCS em relação aos demais 
grupos (P<0,001). Demais grupos não apresentaram significância estatística. 
As barras horizontais indicam as médias entre os grupos e os pontos indicam 
os valores individuais dentro de cada grupo 
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Gráfico 4 (A - C) – (A) Densidade de volume de condrócitos (VV (cond)) da cartilagem da cabeça femoral 
de três animais de cada um dos grupos (RCS, RCT, ROS e ROT). Significativo 
para o grupo RCS em relação aos grupos ovariectomizados (ROS e ROT) 
(P<0,008), e não significativo quando comparado com o grupo RCT. Demais 
comparações não apresentaram diferença significativa. (B) Densidade de 
volume de matriz extracelular (VV(mat)) para os mesmos três animais de cada 
grupo. Presença de significância estatística para o grupo RCS em relação aos 
grupos ovariectomizados (ROS e ROT) (P<0,008), e não significativo quando 
comparado com o grupo RCT. Demais comparações não apresentaram 
diferença significativa. (C) Volume total de matriz extracelular (Vmat) para os 
mesmos três animais de cada grupo. Significância estatística presente nos 
grupos RCS e ROT na comparação entre grupos (P<0,000). Os grupos RCT e 
ROS não apresentam diferença entre si. As barras horizontais indicam as 
médias entre os grupos e os pontos indicam os valores individuais dentro de 
cada grupo 
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Gráfico 5 (A-B) – (A) Volume médio de condrócitos ( Nv ) da cartilagem da cabeça femoral de três 

animais de cada um dos grupos (RCS, RCT, ROS e ROT). O grupo RCT 
significativamente maior na comparação de pares (P<0,005). Demais grupos não 
apresentam significância estatística entre si. (B) Densidade de volume de 
colágeno (Vv(col)) para os mesmos três animais de cada grupo. Todos os animais 
diferiram significantemente entre si (P<0,000). 
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Gráfico 5(A-B) – Densidade de volume médio de condrócitos (); Densidade de volume de colágeno 
(VV(col)) da cartilagem da cabeça femoral de ratas Wistar por grupos 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A discussão dos dados encontrados nesta pesquisa será realizada em 

subtópicos, apresentados na mesma ordem em que aparecem no capítulo 

resultados: dosagem dos níveis de estradiol; pesagem dos animais; desempenho 

físico e análise estereológica. 

 

 

6.1 DOSAGEM DOS NÍVEIS DE ESTRADIOL 

 

 

Fez-se necessária a dosagem dos níveis de estradiol nesta pesquisa a fim de 

confirmar que a ovariectomia realizada nas ratas dos grupos ROS e ROT foi bem 

sucedida, atendendo aos propósitos de depreciação estrogênica objetivados neste 

estudo. 

Observando os valores de referencia sugeridos para fêmeas castradas 

(inferior a 50 pg/ml) e os valores obtidos no exame de cada animal dos grupos ROS 

e ROT, pode-se admitir que os animais utilizados neste estudo estavam de acordo 

com a proposta da pesquisa. 

 

 

6.2 PESAGEM DOS ANIMAIS 

 

 

Os valores obtidos referem-se a variação do peso corpóreo ao longo de 12 

semanas. Nota-se que os grupos RCS e RCT perderam peso entre a primeira e a 

segunda pesagem (1,6% e 1,1% respectivamente), já os animais do grupo ROS e 

ROT ganharam peso no mesmo período (7,3% e 2,8% pela ordem). Entre a segunda 

e a terceira pesagem, apenas o grupo RCT perdeu peso (5,1%), enquanto os grupos 

RCS, ROS e ROT ganharam respectivamente 2,5%, 7,2% e 1,8%. Na última 

pesagem, pode-se observar que todos os grupos ganharam peso na ordem de 0,8%, 

6,6%, 0,7% e 3,5% por grupo (RCS, RCT, ROS e ROT). 
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É importante observar que comparando os valores obtidos para este 

parâmetro no inicio e o fim do experimento, os grupos RCS, ROS e ROT ganharam 

peso no percentil de 1,6%, 16% e 8,4%, respectivamente, enquanto o grupo RTC 

perdeu quase 1% de seu peso corpóreo. Deste modo, o grupo ROS foi o que 

ganhou mais peso ao longo do experimento. Em geral, é sabido que os hormônios 

esteróides têm um enorme impacto sobre o desenvolvimento da síndrome 

metabólica (aumento de massa corporal, de fatores inflamatórios, pró-coagulantes e 

obesidade) (PASQUALI; VICENNATI, 2008). Vários estudos documentaram que a 

ovariectomia de ratas conduz a um aumento no consumo de comida e ganho de 

peso, enquanto o tratamento com estradiol elimina estes efeitos (LANDAU; 

ZUCKER, 1976; LAUDENSLAGER et al., 1980; WADE et al., 1985; RICHARD et al., 

1987; SHINODA et al., 2002). Wade et al. (1985) e Richard et al. (1987) observaram 

que a deposição de gordura aumentou após a remoção do estrógeno circulante em 

fêmeas ovariectomizadas, enquanto o tratamento com estradiol reduziu este 

acumulo.  

Sabe-se ainda que a deficiência de estrogênio desempenha um papel no 

controle da homeostase energética no sexo feminino (SIMPSON et al., 2005) 

estando envolvido nas alterações da distribuição da gordura corporal, a mobilização 

de ácidos graxos e a capacidade de absorção de glicose nos diferentes tecidos 

(TOTH et al., 2000; JONES et al., 2007). Segundo Picard et al. (2000), o ganho de 

peso induzido pela ovariectomia é atribuido a um maior conteudo corporal de 

gordura viceral nestas ratas. 

Alguns estudos também observaram que a ovariectomia causa uma 

resistencia global a insulina (BAILEY; AHMED-SOROUR, 1980) e que o treinamento 

diminui a deposição de gordura e aumenta a sensibilidade a insulina (JAMES et al., 

1984; SAENGSIRISUWAN et al., 2008). Segundo Latour et al. (2001) o treinamento 

físico melhora a resposta à insulina estimulada pela glicose  e aumentou a 

concentração do transporte de glicose no músculo esquelético em ratas 

ovariectomizadas.  

Esta pesquisa também demonstrou que a falta de treinamento físico propiciou 

um ganho de peso maior nos animais do grupo ROS do que nos animais do grupo 

ROT. Estudos demonstraram que o treinamento em ratos (machos e fêmeas) diminui 

a deposição de gordura (OSCAI, 1973; MAZZEO; HORVATH, 1986; 

BOGOSLAVSKY, 2006). Segundo Oliveira; Fisberg (2003), animais sedentários 
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ganham mais peso por ingerirem uma quantidade de calorias maior que aquela que 

o corpo utiliza. Os exercícios físicos tem função de aumentar o gasto energético 

levando ao desequilíbrio calórico negativo ou a manutenção do metabolismo basal o 

que contribui para a perda de peso corporal (OPAS, 2003). 

Em estudo de Zoth et al. (2010) com ratas ovariectomizadas que receberam 

tratamento com 17β-Estradiol  e realizaram treinamento físico de corrida em esteira, 

demonstrou que o treinamento físico por si só baixou conteúdo corporal de gordura 

visceral dos animais ovariectomizados em 18% e quando combinado com o 17β-

Estradiol foi de até 34%. Além disso, as ratas treinadas apresentaram praticamente 

o mesmo conteúdo corporal de gordura visceral comparado com as ratas 

sedentárias intactas. Isso indica que o treinamento físico tem uma forte influência na 

redução acúmulo de gordura corporal após uma diminuição nos níveis de 

estrogênio.  

 
 

6.3 DESEMPENHO FÍSICO 

 

 

Quando observamos, através da velocidade máxima em testes de esforço, o 

desempenho físico dos animais utilizados neste estudo, notamos que o grupo RCS 

manteve-se em queda do inicio ao fim do experimento, sendo que ao final seu 

desempenho foi 17,86% menor; enquanto o grupo RCT manteve-se em constante 

melhora da capacidade física (73,6% a mais do que no inicio). Já os grupos ROS e 

ROT apresentaram menor regularidade em seu desempenho. O grupo ROS 

apresentou-se 21% melhor no segundo teste comparado com o primeiro, e manteve 

este resultado até o final do experimento, por outro lado, o grupo ROT apresentou 

melhora de 78,9% entre o primeiro TEM e o segundo, diminuindo seu rendimento 

em 23% no terceiro TEM. Ainda assim, comparando o inicio e o fim do experimento, 

o rendimento deste grupo foi de 36,8%. 

Estes dados sugerem que a falta de treinamento piora ou apenas mantém o 

condicionamento físico como visto nos grupos sedentários (RCS e ROS), enquanto 

o treinamento constante é capaz de promover bom condicionamento independente 

da condição hormonal, observado nos grupos treinados (RCT e ROT); e ainda, que 
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a deficiência de estrógeno prejudica o condicionamento físico mesmo em ratas 

treinadas, visto na comparação dos grupos RCT e ROT (MERCURO et al., 2006). 

De acordo com Sowers e La Pietra (1995) a diminuição dos níveis de 

estrogênio, em conjunto com outras mudanças hormonais, afetam mulheres de 

muitas maneiras indesejadas, especialmente as sedentárias. Adicionada ao ganho 

de peso, a menopausa pode induzir a uma fase de rápida diminuição na densidade 

mineral óssea, condição aeróbica, força muscular e equilíbrio. Este declínio pode 

levar a inabilidade de estar em movimento e viver independentemente com a 

aproximação da velhice. A atividade física pode ajudar a mulher a fazer a transição 

para a menopausa mais facilmente e ajudá-las a preservar a boa habilidade 

funcional (ACSM, 1998). 

 

 

6.4 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA 

 

 

A discussão da análise estereológica será realizada em subitens, seguindo a 

mesma ordem em que aparecem ao longo do texto.  

 

 

6.4.1 Densidade Numérica (N v) 
 

 

A densidade numérica de condrócitos apresentada nos animais do grupo RCS 

foi significantemente maior do que nos grupos ROS, RCT e ROT (57,8%, 63,4 e 

64,7). Estes dados sugerem que o treinamento e a carência de estrógeno diminuem 

a densidade numérica destes animais. Por outro lado, o volume da cartilagem das 

ratas do grupo RCS é significativamente menor do que o averiguado no grupo RCT, 

como será visto a seguir, o que pode levar a uma aparente impressão de maior 

densidade de condrócitos. Já em relação ao déficit de estrógeno, o volume da 

cartilagem quase não sofreu alteração, como será visto mais adiante, portanto o 

estrógeno desempenha um papel importante na celularidade da cartilagem.  

Outro dado importante é que quando comparados, os grupos RCT e ROT, 

estes apresentaram diferença de apenas 1% no valor da densidade numérica, o que 



Discussão 

 

73

pode ser considerado como manutenção deste parâmetro, ou seja, o estrógeno não 

influencia a densidade celular em ratas treinadas. Por fim, o treinamento físico em 

ratas com deficiência estrogênica (ROT x ROS) diminuiu a densidade de condrócitos 

em 4,3%. 

 
 

6.4.2 Volume Total da Cartilagem (V ref) 
 

 

Neste estudo foram observadas variações de volume da cartilagem articular 

entre os grupos analisados, sendo a diferença significativa entre o grupo RCT e RCS 

(27,1%), onde o grupo treinado apresentou maior volume em relação ao sedentário. 

Este dado sugere que o treinamento físico é benéfico para o aumento do volume da 

cartilagem. Corroborando com a suposição acerca dos benefícios da atividade física, 

o grupo ROT também parece ter se favorecido com o tratamento, uma vez que 

apresentou volume semelhante ao grupo controle treinado, e maior do que o do 

grupo sedentário com as mesmas condições de deficiência estrogênica (5,47%). 

Em adultos com idades entre 26 e 61 anos que realizam treinamento físico, a 

força muscular de membros inferiores está positivamente associada a mudanças no 

volume total da cartilagem do joelho (FOLEY et al., 2007). A atividade física é 

benéfica para o aumento do volume da cartilagem e para a diminuição do 

aparecimento de lesões (URQUHART et al., 2010). Fatores que podem estar 

relacionados ao aumento de volume da cartilagem articular são: o aumento do 

conteúdo de glicosaminoglicanas (GAG’s) em indivíduos tratados com treinamento 

físico (ROOS; DAHLBERG, 2005), e a co-ativação muscular como parâmetro 

mecânico (KERSTING et al., 2005). 

Segundo Ding et al. (2003) os homens apresentam volume de cartilagem 

substancialmente maior do que as mulheres, sendo estas diferenças mais 

marcantes após os 50 anos de idade. Em mulheres a prevalência de osteoartrite 

aumenta dramaticamente por volta dos cinqüenta anos (LAWRENCE et al., 1966; 

HERNBORG; NILSSON, 1973; WILSON et al., 1990). Ambos dados coincidem com 

o inicio da menopausa, ou seja, a diminuição de volume articular pode estar 

associado ao aparecimento de osteoartrite em mulheres pós-menopausa. 
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Entre tanto, outras pesquisas acerca do volume da cartilagem dos côndilos 

mandibulares de ratas adultas, utilizando cultura celular com e sem administração de 

17β-Estradiol, demonstraram que o estrógeno diminui a espessura da cartilagem 

pela inibição da proliferação de condrócitos, e aumenta a maturação destas células 

(TALWAR et al., 2006). Isto também pode ser observado quando comparados os 

grupos sedentários ovariectomizados e intactos, onde os primeiros apresentaram 

volume 15,52% maior. 

Corroborando com estes dados, o trabalho de Yamashiro e Takano-

Yamamoto (1998) demonstrou que a ovariectomia aumenta significantemente a 

espessura total da placa de crescimento da cartilagem distal do fêmur em ratas 

jovens e em envelhecimento, sendo que a deficiência de estrógeno quase dobrou a 

espessura camada proliferativa na epífise de crescimento da cartilagem femoral. 

 

  

6.4.3 Número Total de Condrócitos (N) 
 
 

Em estudo de Takano et al. (2008) com três grupos de coelhas (controle, 

ovariectomizadas e que recebera altas doses de estrógeno) demonstrou que tanto a 

deficiência estrogênica quanto as altas doses do hormônio fizeram o número de 

condrócitos diminuir, sendo este resultado mais expressivo nas fêmeas tratadas com 

o excesso de hormônio. Outro dado apresentado foi o de que as coelhas que 

receberam excesso de estrógeno tiveram uma diminuição em sua capacidade de 

proliferação celular e aumento da apoptose de condrócitos, enquanto a ovariectomia 

apenas diminuiu a capacidade de proliferação celular. Com tudo, o autor sugere que 

tanto a baixa quanto a alta concentração de estrogeno atuam diminuindo o número 

de condrócitos em comparação com o controle. Em outro estudo Takano et al. 

(2007) demonstrou que a deficiência de estrógeno também conduz a uma 

diminuição no número de condrócitos, que foi resultado de uma tendência para a 

apoptose e diminuição da proliferação celular. Em um sistema de cultura de células, 

o 17beta-estradiol diminuiu a proliferação de condrócitos durante o crescimento 

logarítmico e a confluência (TALWAR et al., 2006).  
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O presente estudo corrobora com os achados destes trabalhos, uma vez que 

o número celular do grupo RCS foi significantemente maior do que o apresentado 

pelo grupo ROS (39,5%), demonstrando que a deficiencia estrogenica atua 

negativamente sobre os condrócitos. 

Foi observado ainda que o treinamento atuou diminuindo o numero total de 

condrócitos, uma vez que o grupo controle sedentário (RCS) apresentou diferença 

significante de 40,1% a mais de células na cartilagem articular do que o grupo 

treinado (RCT). Esta diminuição celular poderia estar sendo causada pelo estresse 

da corrida (BOGOSLAVSKY, 2006); porém sem prejuizo para a cartilagem articular, 

pois o volume articular destes animais é maior do que do grupo sedentário (visto 

anteriormente), indicando que mesmo em menor número estas células atuam mais 

efetivamente do que as do grupo que não praticou atividade física. 

Por outro lado, é importante observar que no presente estudo, a atividade 

física aliada a presença de estrógeno (grupo RCT) teve efeito mais deletério no 

quesito celularidade do que a deficiencia estrogenica associada a atividade física 

(grupo ROT) – 15,7% maior do que no segundo, ou seja, apesar de a atividade física 

diminuir a quantidade de células da cartilagem, em ratas ovariectomizadas a 

atividade física promoveu certa manutenção destas células. 

Com estes dois dados podemos sugerir que aparentemente o que diminui o 

número celular na cartilagem é a associação entre exercício e estrogeno, e não 

apenas a atividade física isoladamente. 

Por fim, a atividade física em ratas com deficiencia estrogenica é 

aparentemente favoravel para a manutenção do número de condrócitos, 15,1% 

maior em ratas ativas. Indicando desta maneira que mulheres na pós menopausa 

são beneficiadas ao realizar atividade física. 

 

 

6.4.4 Densidade de Volume de Condrócito (Vv (cond)) e Densidade de volume de 
Matriz Extracelular (Vv (mat)) 

 

 

A densidade de volume de condrócitos apresentou alta diferença significativa 

em relação à deficiência estrogênica. Pode-se observar que o grupo intacto (RCS) 
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mostrou uma densidade de volume celular 97,8% maior que o grupo 

ovariectomizado (ROS). 

Esta diferença era esperada, uma vez que o volume referencia do grupo RCS 

foi menor do que o do grupo ROS.  

Neste trabalho, o treinamento isoladamente (RCT) apontou uma diminuição 

de 19,2% na densidade de volume de condrócitos em ratos intactos (RCS). 

Possivelmente este fato ocorreu por causa do volume de matriz extracelular, que é 

22,7% maior em ratas treinadas, implicando que a densidade de volume ocupada 

pelos condrócitos seja menor para este grupo. 

O treinamento em ratas com deficiência estrogênica também mostrou 

resultado positivo. A diferença de 17,4% a mais no grupo ROT em relação ao grupo 

ROS. Esta diferença pode ter sido causada pelo fato deste grupo apresentar um 

maior número de células, como visto no tópico anterior, aumentando desta maneira 

a densidade de volume de condrócitos em relação ao de matriz. 

Por fim, a ação do estrógeno em ratas treinadas pôde ser analisada. O grupo 

RCT apresentou 41,2% a mais de densidade de volume de condrócitos do que o 

grupo ROT. Em contrapartida, o número celular verificado foi maior no grupo ROT. 

Estes dados em conjunto sugerem que as células encontradas no grupo com 

deficiência estrogênica sejam muito menores do que as encontradas no grupo 

controle, pois mesmo em maior quantidade, apresentam porcentagem de volume 

menor. Seguindo esta linha de raciocínio, hipotrofia do condrócito representa uma 

diminuição do trabalho celular, o que faria com que o organismo se adequasse 

aumentando o número de células.  

Ao final, é possível concluir que em relação à densidade de volume celular, a 

deficiência de estrógeno é prejudicial tanto para fêmeas que não fazem atividade 

física, quanto para as que fazem.  

Com relação à densidade de volume de matriz extracelular, ocorre 

proporcionalmente o inverso, uma vez que a cartilagem é formada apenas por 

células e matriz (BURSTEIN et al., 2000). O grupo RCS apresentou 10,9% a menos 

densidade de volume de matriz em relação ao grupo ROS, e 3,5% a menos quando 

comparado ao grupo RCT. Já o grupo ROT apresentou 5,2% a mais de densidade 

de volume de matriz que o grupo RCT, e 1,78% a menos que o grupo ROS. 

 



Discussão 

 

77

6.4.5 Volume Total de Matriz Extracelular (Vmat) 
 

 

Em estudo de Brisby et al. (2010) utilizando modelos de ratos corredores, 

verificou que a atividade física promoveu um aumento na quantidade de colágeno 

tipo II e de agrecans na cartilagem de discos intervertebrais, sugerindo uma 

hipertrofia celular e aumento na produção de matriz. 

Observamos neste trabalho que o volume de matriz em ratos controle 

treinados (RCT) foi 22,7% maior do que em ratos intactos sedentários (RCS). O 

mesmo observou-se em ratas ovariectomizadas, onde o grupo treinado apresentou 

18,1% mais matriz que o não treinado. 

De acordo com Classen et al. (2006), a cartilagem articular de joelhos de 

miniporcos ovariectomizados sofreu diminuição de glicosaminoglicanas (GAG’s – 

macromoléculas componentes da matriz extracelular responsáveis pela elasticidade 

da cartilagem articular). Por tanto, segundo os autores, a ovariectomia diminui o 

volume e matriz extracelular. 

Este dado não coincide com os achados do atual estudo, uma vez que na 

comparação entre os grupos RCS e ROS, o volume de matriz foi 27,5% maior em 

ratas com deficiência estrogênica. Possivelmente isto ocorreu porque o número 

celular e a densidade numérica de condrócitos foi menor no grupo ovariectomizado e 

o volume total da cartilagem foi maior. Sendo assim, com menos células e mais 

volume, o espaço intersticial pode ser tomado por maior quantidade de matriz. Uma 

segunda explicação para este aumento é que a matriz extracelular é formada por 

outros componentes além das proteoglicanas e glicosaminoglicanas. Um 

componente importante é o colágeno. De fato, como será visto mais adiante, a 

quantidade de colágeno no grupo ROS foi maior do que no grupo RCS, justificando 

assim a maior quantidade de matriz. 

Quando comparados os grupos treinados RCT e ROT, notamos que o valor 

encontrado para o segundo é 22,7% maior que para o primeiro. Neste caso, a 

deficiência estrogênica pode ter sido modulada pela atividade física fazendo com 

que o metabolismo dos condrócitos aumentasse, aumentando assim a produção de 

matriz, sendo desta forma um modo de adaptação do organismo deficiente ao 

estresse da atividade física.  
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6.4.6 Volume Médio de Condrócitos ( Nv ) 
 
 

O exercício físico aumenta o tamanho celular em todas as zonas de 

cartilagem não calcificada, sem mudança notável concomitante na densidade celular 

(PAUKKONEN et al., 1984). Este efeito foi observado na comparação entre os 

grupos RCT e RCS (38,9%); e os grupos ROT e ROS (22,4%). Este aumento de 

volume médio de condrócitos nos grupos que realizaram treinamento físico sugere 

uma adaptação fisiológica à diminuição da densidade celular. Uma segunda 

hipótese seria o aumento da atividade dos condrócitos dos grupos ativos devido ao 

continuo estresse que a corrida causa na cartilagem articular, necessitando desta 

maneira estar em constante remodelação, atribuída aos condrócitos, causando 

hipertrofia dos mesmos. 

Em relação ao déficit de estrógeno, a diferença foi 24,3% maior no grupo RCS 

comparado com o grupo ROS; e foi maior (41%) no grupo RCT comparado com o 

grupo ROT. Estes dados sugerem que a deficiência de estrógeno diminui o volume 

celular. 

 
 
 
6.4.7 Densidade de Volume de Colágeno (Vv (col))  

 

 

A análise da densidade de volume de colágeno mostrou um maior volume no 

grupo ROS em relação ao grupo RCS, sendo a diferença de 16,1%.  Estudos 

mostram que ratas ovariectomizadas que receberam tratamento com estrógeno 

demonstraram aceleração na degradação de colágeno tipo II (OESTERGAARD et 

al., 2006). A presença de estrógeno parece ser fundamental para o equilíbrio na 

produção de quantidades adequadas dos componentes da matriz extracelular. Por 

tanto, quando há diminuição deste hormônio, ocorre maior produção de colágeno, o 

que torna a cartilagem mais endurecida e menos resistente mecanicamente 

(TESCHE; MIOSGE, 2005).   

Não obstante, o aumento na densidade celular resulta em um aumento do 

conteúdo de colágeno e de glicosaminoglicanas-sulfatada (GAG) (WILLIAMS et al., 
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2005). Este aumento na densidade de condrócitos também pode ser observada no 

grupo ROS em relação ao grupo RCS. 

Em relação aos efeitos da atividade física, Saamamen et al.(1994) 

demonstraram uma diminuição da concentração de colágeno da cartilagem articular 

do côndilo lateral do fêmur de cães após 15 semanas de corrida diária, concluindo 

que a corrida com alta carga induz a mudanças locais semelhantes aos estágios 

iniciais de degeneração articular. Corroborando com esta informação, os animais do 

grupo RCS apresentaram 11,3% a mais de densidade de volume de colágeno do 

que o grupo RCT, ou seja, as propriedades físicas, bioquímicas, biomecânicas e 

fisiológicas do colágeno são modificadas pelo exercício (SOMMER, 1987). 

Em relação às ratas ovariectomizadas, os resultados são positivos em relação 

à atividade física, uma vez que as ratas com deficiência hormonal tiveram a 

quantidade de colágeno diminuída em 36,5% em relação às ratas operadas 

sedentárias. Este dado sugere que ainda que a diminuição de estrógeno promova a 

produção de colágeno, a atividade física frequente é capaz de modulá-la. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Após a análise dos resultados e de acordo com os métodos empregados, 

pode-se concluir que: 

 

 

 A deficiência estrogênica favorece o desenvolvimento da síndrome 

metabólica, acarretando o aumento de massa corporal. 

 O sedentarismo agrava o ganho de peso em ratas com deficiência 

estrogênica.  

 Um programa contínuo de exercício físico com intensidade submáxima 

de 60%, e duração de três meses, é benéfico para o condicionamento 

físico mesmo em baixos níveis de estrógeno. 

 O estrógeno desempenha um papel importante na celularidade da 

cartilagem. 

 A deficiência de estrógenos em conjunto com o treinamento físico 

diminui a densidade numérica de condrócitos. 

 O volume da cartilagem articular aumenta com a prática de atividade 

física mesmo na deficiência hormonal. 

 A deprivação de estrogênios diminui o número de condrócitos na 

cartilagem articular, porém quando associada a atividade física, esta 

perda é maior. 

 A densidade de volume de matriz é inversamente proporcional a de 

condrócitos, uma vez que a cartilagem é formada apenas por estes 

dois componentes. O sedentarismo em níveis hormonais normais 

diminui esta densidade, e a deficiência hormonal nas mesmas 

condições a aumenta. 

 A atividade física associada a deficiência estrogênica aumenta a 

densidade de volume de matriz extracelular, causando o efeito inverso 

na densidade de volume de condrócitos.  
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 A atividade física aumenta o volume total de matriz extracelular. 

 O exercício físico aumenta o tamanho das células da cartilagem como 

adaptação fisiológica a diminuição da densidade celular. 

 O treinamento causa hipertrofia celular, uma vez que a cartilagem está 

em constante remodelação. 

 A deprivação estrogênica diminui o volume  médio dos condrócitos. 

 O estrógeno aumenta a produção de colágeno na cartilagem articular, 

tornando-a mais rígida e susceptível a lesões. Neste caso, a atividade 

física é benéfica para a diminuição desta produção.  
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