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RESUMO

MARIOTTI, V. B. Análise morfoquantitativa da matriz extra-celular da túnica
média da aorta de ratas ovariectomizadas submetidas a exercício físico
aeróbio. [Morphoquantitative analysis of extracellular matrix of aorta tunica media in
ovariectomized female rats submitted to aerobic physical exercises]. 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
A deprivação de estrogênios tem sido descrita como uma das causas da redução da
complacência arterial no organismo feminino. Por outro lado, exercícios físicos
aeróbios são amplamente indicados para o tratamento de diversas desordens do
sistema cardiovascular e para redução do enrijecimento de artérias centrais em
mulheres na fase de pós-menopausa. Este estudo investigou as características
morfoquantitativas da matriz extra-celular da túnica média da aorta ascendente de
fêmeas de Rattus norvegicus da linhagem Wistar submetidas a exercício físico
aeróbio e à ovariectomia. Foram utilizadas 20 fêmeas com seis meses de idade. Os
animais foram distribuídos em 4 grupos de 5 animais cada: GIS (grupo intacto
sedentário); GIT (grupo intacto treinado); GOS (grupo ovariectomizado sedentário) e
GOT (grupo ovariectomizado treinado). O exercício físico constituiu de uma hora
diária de corrida em esteira ergométrica, a 60% da velocidade máxima, durante 12
semanas consecutivas. A preparação do material foi feita com técnicas
convencionais de histologia. As colorações utilizadas foram: Hematoxilina-Eosina,
Hematoxilina de Verhoeff, Resorcina de Weigert, Resorcina de Weigert com prévia
oxidação e Picro-sirius, para a quantificação do volume ocupado pelas túnicas média
e íntima e da luz da aorta, da densidade de volume das lamelas elásticas, das fibras
elaunínicas, das fibras oxitalânicas e do tecido colágeno, respectivamente. A túnica
média da aorta foi estudada por meio de métodos estereológicos em microscopia de
luz. A análise morfoquantitativa revelou que a ovariectomia associada à prática de
exercício físico aeróbio não interferiu no volume ocupado pelas túnicas media e
íntima, e pela luz da aorta; e nem na razão entre esses parâmetros. O grupo GIT
apresentou densidade de volume significativamente maior das lamelas elásticas, das
fibras oxitalânicas e do colágeno. O grupo GOT apresentou densidade de volume
significativamente menor do tecido colágeno. Com os resultados e as análises deste
estudo, pode-se supor que o exercício físico aeróbio, mesmo se iniciado na fase
adulta do animal, pode ser um recurso para evitar a perda da elasticidade da aorta
ascendente de ratas Wistar em situações de carência de estrogênios.
Palavras-chave: Aorta. Matriz extra-celular. Estrogênios. Exercício físico aeróbio.
Estereologia.

ABSTRACT

MARIOTTI, V. B. Morphoquantitative analysis of extracellular matrix of aorta
tunica media in ovariectomized female rats submitted to aerobic physical
exercises [Análise morfoquantitativa da matriz extra-celular da túnica média da aorta
de ratas ovariectomizadas submetidas a exercício físico aeróbio]. 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
Low levels of estrogens have been related to arterial stiffness in female women. On
the other hand, physical exercises are indicated for treatment of cardiovascular
deseases and for reducing central arterial stiffness in postmenopausal women. The
aim of this research was studied the features of extracellular matrix of ascending
aorta tunica media in female rats submitted to ovariectomy and aerobic physical
exercises training. Twenty six-months-old female Wistar rats were divided in four
groups (n=5): sedentary intact (sed-int), exercise-trained intact (ex-int), sedentary
ovariectomized (sed-ovx) and exercise-trained ovariectomized (ex-ovx). Exercise
protocol was performed on a motor treadmill in a map speed for 12 weeks five times
per week. The samples were preparated by convencional histology technics. The
stains used were: Hematoxylin-Eosin, Verhoeff stain, Weigert’s Resorcin, Weigert’s
Resorcin after oxidation and Picrossirus, for quantification the volume tunica media
and intima and the volume lumen of aorta, volume density of lamellae, elauninic
fibers, oxytalan fibers and collagenous, respectively. Aorta tunica media was studied
by stereology methods in light microscopy. The results showed the ovariectomy and
aerobic physical exercises did not interfere the volume of aorta tunica media and
intima, the volume of lumen neither volume tunica media and intima-to-volume lumen
ratio of aorta. Ex-int showed volume density significantly major of lamellae, oxytalan
fibers and collagenous. Ex-ovx showed volume density significantly minor of
collagenous. In conclusion, we can suppose aerobic physical exercises can avoid the
ascending aorta stiffness in Wistar rats in low levels of estrogens situations.

Key words: Aorta. Extracellular matrix. Estrogens. Aerobic physical exercises.
Stereology.
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1 INTRODUÇÃO

A redução dos níveis de estrogênios promove alterações morfofuncionais
importantes no organismo feminino humano e animal, contribuindo para o aumento
do risco de doenças, perda da qualidade de vida e da independência, além de ser
oneroso ao sistema público de saúde. Dentre as doenças, estão aquelas que
acometem os órgãos do sistema cardiovascular, muito comuns também no decorrer
dos processos de maturação e envelhecimento (EAKER et al., 1993; CASTILLO et
al., 2005).
No caso das artérias, elas perdem a elasticidade, como na arteriosclerose, em
que as paredes arteriais tornam-se mais rígidas, mais espessas e suas formas mais
alongadas e dilatadas. A perda progressiva de tecido elástico, o acúmulo de tecido
conjuntivo e o depósito de cálcio são as principais razões para tais alterações,
levando à redução da distensibilidade da parede arterial, elevação dos níveis de
pressão sistólica, aumento da impedância aórtica e, subseqüentemente, aumento da
espessura da parede ventricular esquerda (WENGER et al., 1988). Estas alterações
morfofuncionais estão intimamente relacionadas à menopausa, já que esta é
inerente à redução dos níveis de estrogênios (IDICULLA; GOLDBERG, 1987;
MISZKO; CRESS, 2000).
O aumento da expectativa de vida da mulher nos países desenvolvidos, que
passou de 50 anos no início do século XX para mais de 80 anos no início do século
XXI, tem contribuído para o aumento de pesquisas em situações em que haja
redução dos níveis de estrogênios no organismo feminino, visto que nestes casos a
mulher vive mais de um terço de sua vida no período de pós-menopausa
(PAOLETTI; WENGER, 2003; NAMS, 2007). Segundo dados sobre a população
mundial e brasileira, as alterações morfofuncionais do sistema cardiovascular ainda
são as que mais acarretam doenças à mulher no climatério (DATA SUS, 2008).
Consequentemente, diversos recursos têm sido indicados para a prevenção e
tratamento dos distúrbios cardiovasculares e metabólicos da pós-menopausa,
incluindo terapia hormonal, dieta e exercícios físicos (TCHERNOF et al., 1998;
SIMON, 2006). Estes últimos, inclusive, têm sido indicados como tratamento não
farmacológico para muitas desordens, e a sua inclusão recomendada em serviços
públicos de saúde (PATE et al., 1995). Realizado de maneira regular e moderada, e
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associado a mudanças no estilo de vida, o exercício físico tem efeitos benéficos
sobre o sistema cardiovascular do indivíduo, inclusive de idosos, obesos,
sedentários e em mulheres pós-menopáusicas (BEITZ; DÖREN, 2004; CARELS et
al., 2004; RACKLEY, 2004).
O exercício físico também pode ter efeito na ação hormonal, resultando em
mudanças protéicas e em receptores (PATE et al., 1995; COPELAND et al., 2004), e
pode ser um modulador favorável em casos onde exista diminuição da complacência
arterial, assim como outras conseqüências fisiológicas e fisiopatológicas (SEALS,
2003). Por outro lado, estudos epidemiológicos de mais de 40 anos já sustentavam a
hipótese de que o estilo de vida sedentária está relacionado ao maior
desenvolvimento de doenças cardiovasculares (KANNEL, 1967; PAFFENBARGER
et al., 1978).
Em

contrapartida,

os

efeitos

dos

estrogênios

sobre

as

doenças

cardiovasculares (DCVs) são controversos e não totalmente compreendidos, já que
a terapia por reposição hormonal (TRH) no climatério é atualmente questionada com
relação aos seus riscos e benefícios, sendo os últimos inconsistentes e
inconclusivos (CAULEY et al., 1990; STAMPFER; GOLDITZ, 1991; MATTHEWS et
al., 1996; Mc KECHNIE et al., 2001; TATCHUM-TALOM et al., 2002; BUPHA-INTR;
WATTANAPERMPOOL, 2003; MAAS et al., 2004; GROSS et al., 2005).
Por

isso,

torna-se

importante

a

realização

de

experimentos

não

farmacológicos que visam compreender as alterações morfofuncionais da parede de
artérias elásticas em situações onde exista redução dos níveis de estrogênios.
Todavia, na literatura nacional e internacional ainda é difícil encontrar estudos
experimentais que mostrem as interações entre os efeitos da redução dos níveis de
estrogênios e a prática de exercício físico aeróbio, com relação aos aspectos
morfofuncionais da parede das artérias. A hipótese do presente estudo é que a
prática regular de exercício físico aeróbio e a deprivação de estrogênios, por meio da
ovariectomia, podem interferir nas características morfoquantitativas da parede da
aorta ascendente de ratos.
O objetivo deste estudo foi, sobretudo, investigar as características
morfoquantitativas dos sistemas elástico e colágeno da túnica média da aorta
ascendente de grupos de animais de experimentação submetidos à ovariectomia
bilateral e a exercício físico aeróbio, comparando com grupos de animais controle.
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Os resultados deste estudo poderão oferecer maiores esclarecimentos e
correlações em situações análogas em humanos, ou seja, no período de pósmenopausa, na menopausa precoce e na ovariectomia, contribuindo para melhorar a
saúde e a qualidade de vida da mulher.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar os efeitos da privação de estrogênios e do exercício físico aeróbio
sobre as características morfoquantitativas da túnica média da aorta ascendente de
ratas Wistar, comparando com grupos de animais controle.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Na aorta ascendente, estimar:


o volume das túnicas média e íntima;



o volume da luz da aorta;



a razão entre o volume das túnicas média e íntima e o volume da luz da

aorta.
Na túnica média, estimar a densidade de volume das seguintes estruturas:


tecido elástico das lamelas;



fibras elaunínicas;



fibras oxitalânicas;



colágeno.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A AORTA

A aorta é uma artéria na qual o sangue circula centrifugamente em relação
ao coração, transportando sangue oxigenado para o organismo. Sua parte
ascendente inicia na base do ventrículo esquerdo do coração e termina adjacente ao
tronco braquiocefálico. Após flexionar-se, formando o arco da aorta, cursa em
direção ao tórax e abdômen (onde recebe o nome de aorta torácica e abdominal,
respectivamente), tendo seu percurso adjacente à coluna vertebral, mais à esquerda
da linha mediana. Termina antes de bifurcar-se nas artérias ilíacas comuns direita e
esquerda, na região abdominal (WILLIAMS et al., 1995).
É classificada como de grande calibre – no adulto humano a sua porção
ascendente tem aproximadamente 3 centímetros (cm) de diâmetro e cerca de 5 cm
de comprimento (DÂNGELO; FATTINI, 1995; WILLIAMS et al., 1995). A aorta tem
valiosa função como bomba auxiliar e é o maior vaso elástico distribuidor de sangue
oxigenado para os diversos tecidos e órgãos do corpo (CATTEL et al., 1996; SILVER
et al., 20001).
As artérias, entre as quais, a aorta, possuem propriedades morfológicas e
mecânicas específicas que contribuem na fisiologia hemodinâmica do sistema
arterial. Elas transportam sangue sob alta pressão para os tecidos e, por esta razão,
têm de ser ao mesmo tempo resistentes e flexíveis (GUYTON; HALL, 1996).
Elasticidade é a propriedade que apresentam certos corpos de retornar à sua forma
primitiva ao cessar a ação que neles produziu uma deformação (FERREIRA, 2005).
Essa característica das grandes artérias é capaz de controlar a elevada pressão
sistólica mantendo uma pressão diastólica considerável (STEVENS; LOWE, 1995).
Na aorta essa pressão é pulsátil e está em torno de 100 mmHg (GUYTON; HALL,
1996).
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3.2 ASPECTOS HISTOLÓGICOS DA AORTA

Classificada como elástica, a aorta é composta das seguintes túnicas: íntima,
média e adventícia.
A túnica íntima é a camada mais interna da parede de um vaso sangüíneo.
Apresenta uma camada de células endoteliais apoiada em uma camada de tecido
conjuntivo frouxo, a camada subendotelial, a qual contém algumas células
musculares lisas com disposição longitudinal, fibras colágenas e ocasionais fibras
elásticas. A túnica íntima está separada da média por uma lâmina elástica interna, a
qual é o componente mais externo da íntima. Esta lâmina, composta principalmente
de elastina, possui fenestras (aberturas) que permitem a difusão de substâncias para
nutrir células situadas mais profundamente na parede do vaso (STEVENS; LOWE,
1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).
A túnica média é a camada mais espessa da aorta. É constituída principalmente
por camadas concêntricas de células musculares lisas organizadas helicoidalmente
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Essas células são encontradas em situações que
requerem contrações lentas sustentadas ou rítmicas, isentas de controle voluntário.
São tipicamente fusiformes, apresentam um único núcleo com forma alongada ou
elíptica de posição central. Os pequenos grupos de células são organizados em
feixes por tecido colágeno fino contendo vasos sangüíneos e nervos. Participam da
manutenção do diâmetro do vaso durante o fluxo de sangue, mantendo os níveis de
pressão sangüínea no sistema arterial. Por suas propriedades contráteis, conferem o
tônus à parede da artéria, o qual é controlado pelo sistema nervoso autônomo e por
secreções endócrinas; por exemplo, na hipertensão arterial sistêmica (HAS), o tônus
arterial periférico apresenta-se mais elevado (STEVENS; LOWE, 1995).
Interpostas entre as células musculares lisas existem quantidades variáveis de
fibras e lamelas elásticas, fibras reticulares (colágeno dos tipos I e III),
proteoglicanas e glicoproteínas. A túnica média possui uma lâmina elástica externa,
mais delgada, que separa a média da adventícia. As lamelas elásticas são
perfuradas, concentricamente organizadas, cujo número aumenta com a idade: há
cerca de 40 lamelas no recém-nascido humano e cerca de 70 no adulto. A túnica
média apresenta cor amarelada em virtude do acúmulo de elastina (JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2008).
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A túnica adventícia é a camada mais externa da aorta. Consiste principalmente
de colágeno do tipo I e algumas células musculares lisas, tornando-se
gradativamente contínua com o tecido conjuntivo do órgão pelo qual o vaso
sangüíneo está passando. No interior da adventícia há pequenos vasos sangüíneos,
os vasa vasorum, os quais enviam ramos penetrantes para o interior da média para
suprí-la com sangue (STEVENS; LOWE, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). A
aorta também é suprida por nervos – os nervi vasorum – que podem suprir as três
túnicas. Esses nervos recebem informações do sistema nervoso autônomo simpático
para os vasos contrair-se, modulando o diâmetro da mesma (WILLIAMS et al., 1995;
GUYTON; HALL, 1996).

3.3 MATRIZ EXTRA-CELULAR

Dentre os constituintes da matriz extra-celular dos vasos sangüíneos, tais
como: água, íons, proteoglicanas, fibroblastos, neste estudo serão analisadas as
lamelas e fibras do sistema elástico e o colágeno.

3.3.1 Lamelas e fibras do sistema elástico

O sistema elástico da aorta é composto essencialmente por lamelas e fibras
de diferentes espessuras. O principal componente desse sistema é a elastina, uma
gliocoproteína estrutural. Dentre os componentes da matriz extracelular, as fibras
elásticas são essenciais, a sua composição é fragmentada hierarquicamente, e
apresenta funções biomecânicas únicas. Diferentes proporções de elastina e
microfibrilas

promovem

características

funcionais

variáveis,

adaptáveis

às

necessidades locais dos tecidos (KIELTY et al., 2002).
As fibras do sistema elástico estão em processo de evolução contínua
durante a elastogênese, partindo da forma oxitalânica (formadas exclusivamente por
microfibrilas e sem elastina) para a elaunínica (formadas por grande quantidade de
microfibrilas e elastina) e, posteriormente, elásticas maduras (formadas por grande
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quantidade de elastina e poucas microfibrilas) (GAWLIK, 1965; COTTA-PEREIRA;
IRUELA-ARISPE, 1989).
Estas podem ser diferenciadas através de sua composição e de suas
características morfológicas e, em razão disso, são quimicamente distintas, daí
obtém-se diferentes respostas aos métodos de coloração (MANDER et al., 1968;
ROSS; BORNSTEIN, 1969; ROSS, 1973;).
A fibra oxitalânica é constituída por microfilamentos agrupados, com 15 a 16
nanômetros (nm) de espessura, e é caracterizada por apresentar resistência à
hidrólise ácida, daí a denominação de oxitalânica. Coram-se pelo método de
resorsina de Weigert com prévia oxidação por oxona. As fibras oxitalânicas estão
distribuídas entre as fibras colágenas e têm trajeto ondulado (GAWLIK, 1965). À
microscopia eletrônica, apresentam-se formadas por feixes de microfilamentos que
não estão unidos por um componente estrutural definido e aparente (CARMICHAEL;
FULLMER, 1966). Constituem a primeira fase de diferenciação das fibras do sistema
elástico, representando a matriz estrutural glicoproteica com aspecto microfibrilar
onde, posteriormente, deposita-se a elastina, proteína ultra-estrutural amorfa
(BRADAMANTE; SVAJGER, 1977). Embora sua função seja a de proporcionar
resistência, as fibras oxitalânicas têm sua função estendida para além da
elastogênese. Sua localização dentro dos tecidos sugere que elas sirvam como
proteína

elástica

acessória

em

regiões

sujeitas

a

estresse

mecânico

(GOLDFISCHER et al., 1983; RODRIGUES JUNIOR, 1987; HORTA et al., 2005).
As fibras elaunínicas são mais espessas que as oxitalânicas e apresentam-se
geralmente de forma tortuosa ou em espiral. Coram-se pelo mesmo método citado
para as fibras oxitalânicas e também sem prévia oxidação. À microscopia eletrônica
apresentam-se formadas por feixes de microfilamentos, entre os quais estão
dispersos pequenos fragmentos de material amorfo. Seu diâmetro e comprimento
variam de acordo com as características do tecido ao qual pertencem, refletindo sua
adaptação funcional (GAWLIK, 1965).
À microscopia de luz, as fibras elásticas maduras diferenciam-se das
oxitalânicas e das elaunínicas por se evidenciarem após coloração não apenas
pelos métodos de resorcina de Weigert e resorcina de Weigert pós-oxidação, como
também pelo método da hematoxilina férrica de Verhoeff, já que as fibras anteriores
não se coram por esse método. À microscopia eletrônica apresentam-se com
diâmetros de 200 a 1000 nm (GAWLIK, 1965).
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Assim, a fibra elástica madura começa a surgir sob a forma de agregados de
microfibrilas que tomam a disposição e a direção da futura fibra elástica. Com o
processo de elastogênese, a elastina começa a se depositar nos interstícios dos
feixes de microfibrilas e, quando completamente formada, a fibra elástica madura
apresenta-se na maior parte com o componente amorfo, a elastina circundada por
um envoltório de microfibrilas (ROSS, 1973; ROSS et al.,1977). Gawlik (1965)
admite que as forças mecânicas atuam no processo de elastogênese, sendo que o
diâmetro, comprimento, arranjo e número das fibras elásticas em uma determinada
estrutura dependem da direção, intensidade, freqüência e variabilidade dessas
forças mecânicas.
A formação e disposição das fibras elásticas estão diretamente envolvidas
com características funcionais que elas apresentam. Assim, a propriedade da fibra é
decorrente da sua maior ou menor quantidade de elastina, sendo que as fibras
oxitalânicas e elaunínicas, com pouca elastina, dariam resistência à tensão
mecânica (RODRIGUES JUNIOR, 1987). Já as fibras elásticas maduras, que
possuem grande quantidade de elastina, representariam o elemento responsável
pela distensibilidade reversível do tecido conjuntivo, sendo capaz de aumentar o seu
comprimento até uma vez e meia e retornarem ao seu comprimento inicial
(PANIAGUA et al., 1983). Os microfilamentos das fibras elásticas também parecem
desempenhar importante papel na integração e talvez na amarração das fibrilas
colágenas (GOLDFISCHER et al., 1983; HORTA et al., 2005; RODRIGUES JUNIOR,
1987).
As lamelas elásticas estão dispostas circunferencialmente, para contrapor-se
à tendência do vaso de distender-se em demasia durante a sístole (contração
ventricular), contribuindo assim para tornar o fluxo de sangue mais uniforme e
constante. Durante a sístole as lamelas elásticas das grandes artérias se distendem,
o que reduz a variação da pressão arterial. Durante a diástole (relaxamento
ventricular) a pressão no ventrículo cai para níveis muito baixos, mas o retorno do
tecido elástico de seu estado distendido ao não distendido durante esta fase
mantém a pressão diastólica no interior das grandes artérias elásticas, participando
assim da manutenção da resistência periférica total. Como conseqüência, a pressão
arterial e a velocidade do sangue diminuem e se tornam menos variáveis à medida
que o sangue se distancia do coração. A aorta, além de dilatar-se dilatar-se no
sentido transversal para armazenar maior volume de sangue, pode distender-se no
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sentido longitudinal para atender aos deslocamentos dos segmentos corpóreos
(DÂNGELO; FATTINI, 1995; STEVENS; LOWE, 1995; JUNQUEIRA; CARNEIRO,
2008).

3.3.2 Colágeno

O colágeno, outro elemento da matriz extracelular dos vasos sangüíneos, é o
principal tecido de sustentação da maioria dos órgãos. É dito frouxo quando as fibras
colágenas são delgadas, desarranjadas e amplamente espaçadas; e denso quando
as fibras colágenas estão compactadas e virtualmente confluentes (STEVENS;
LOWE, 1995).
Corresponde a um grupo de proteínas constituídas por aminoácido glicina,
prolinas e hidroxiprolinas (JENSEN; HOST, 1997). Essas proteínas formam um
agregado de suporte para macromoléculas. O colágeno atua como arcabouço
estrutural com papel importante na resistência a distensões excessivas dos vasos,
conferindo rigidez e, ao mesmo tempo, limitando a extensibilidade dos mesmos
(CATTEL et al., 1996). A orientação e organização do colágeno variam conforme o
local, de acordo com o estresse tecidual exercido sobre a região (STEVENS; LOWE,
1995).
Existem ao menos 28 diferentes tipos de colágeno, com predominância dos
tipos I e III. Diversas células são capazes de sintetizar o colágeno (osteoblastos,
células endoteliais e musculares lisas), mas a grande maioria deriva dos fibroblastos
(JENSEN; HOST, 1997).
Na parede da aorta, os colágenos tipo I e III são os mais prevalentes,
correspondendo a 90% do total do colágeno desse vaso (KIELTY et al., 2002).
Juntos, os colágenos tipo I e III cumprem função mecânica e conferem resistência à
tensão. O tipo I confere rigidez e o tipo III está particularmente associado à
extensibilidade da parede do vaso. O colágeno ainda fornece ancoragem para as
células e exerce importante influência na função celular por meio de seu contato com
receptores (BARNES; FARNDALE, 1999).
O comportamento mecânico dos colágenos tipo I e do tipo III, os quais se
encontram em direção circunferencial, e das fibras elásticas, é característica
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importante da parede vascular, pelo fato de a aorta ter função auxiliar de bomba na
ejeção do sangue para o organismo (CATTEL et al., 1996; SILVER et al., 2001).
Na parede dos vasos sangüíneos existe ainda o colágeno tipo IV, que ocorre
na lâmina basal das células musculares lisas; o colágeno tipo V, localizado no
subendotélio e em associação à superfície das células musculares lisas; o colágeno
tipo VI, encontrado entre as fibras elásticas da túnica média e no subendotélio, onde
tem papel importante como placas de adesão; e o colágeno tipo VIII, elaborado
pelas células endoteliais e células musculares lisas após injúria arterial (BARNES;
FARNDALE, 1999).
Desta maneira, o papel conjunto de lamelas e fibras elásticas, o colágeno e
as células musculares lisas conferem as características morfuncionais das artérias e
proporcionam a qualidade das funções exercidas por elas. A elasticidade das
artérias permite distensibilidade e complacência, o que garante a continuidade do
fluxo sangüíneo. A resistência à tensão mecânica sustenta as variações de
distensão e extensibilidade a que se submetem, garantindo a sua integridade, e
participa na manutenção da resistência periférica total (RODRIGUES JUNIOR, 1987;
GUYTON; HALL, 1996).

3.4 INFLUÊNCIAS DA PRIVAÇÃO DE ESTROGÊNIOS NAS ARTÉRIAS

Os estrogênios são hormônios sexuais ovarianos e têm por função principal
causar a proliferação celular e o crescimento dos tecidos dos órgãos sexuais e de
outros tecidos relacionados com a reprodução, sendo responsáveis pelo
desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias femininas. O
mais importante dos estrogênios é o hormônio beta-estradiol. Os estrogênios são
sintetizados sobretudo a partir do colesterol derivado do sangue, mas também em
pequena extensão a partir da acetil-coenzima A, e secretados em quantidades
maiores pelos ovários, apesar de quantidades mínimas também serem produzidas e
secretadas pelas glândulas supra-renais (GUYTON; HALL, 1996).
A privação de estrogênios pode ocorrer por processos patológicos que
acometam os ovários, como por exemplo tumores, que podem levar à ovariectomia
antes da quarta década de vida da mulher (BOZAS et al., 2006), em adolescentes
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antes dos 15 anos de idade (ZUCKER, 1982) e até em crianças (HOREJSÍ; ROB,
2003). Ou ainda, ocorre como característica da menopausa, uma conseqüência do
processo natural de maturação e envelhecimento do organismo feminino. É
diagnosticada após 12 meses de amenorréia decorrente da cessação definitiva das
funções ovarianas. Esse processo que, geralmente, inicia na quarta década de vida
da mulher, culmina com a menopausa por volta dos 51 anos (GREENDALE et al.,
1999).
Projeções sobre a população mundial mostram que haverá um aumento do
número de mulheres na menopausa, de 467 milhões na década de 90 para 1 bilhão
e 200 milhões em 2030 (WHO, 1996). No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 2008, revelam que em 2007 a população feminina
com mais de 45 anos era de quase 27 milhões (IBGE, 2008). Indicadores
demográficos do Ministério da Saúde mostram que a população feminina brasileira
acima de 45 anos vem crescendo a cada ano. No início da década de 90 eram mais
de 13 milhões, e em 2006 chegou a mais de 23 milhões (DATA SUS, 2008).
O processo que culmina com a menopausa, além de ser marcado pela queda
acentuada da produção e liberação dos estrogênios, vem associado ao processo de
envelhecimento do organismo, o que favorece alterações morfofisiológicas do
mesmo e leva ao desenvolvimento de desordens como: HAS, hipercolesterolemia,
diabetes mellitus, obesidade, arteriosclerose e aterosclerose (GIAMPAOLI et al.,
2000;

BITTNER,

2002;

RACKLEY,

2004;

BITTNER,

2006;

JUNQUEIRA;

CARNEIRO, 2008). Durante a menopausa ocorre um declínio maior nos níveis de
estrogênios do que de androgênios (por exemplo, a testosterona), ou seja, aumenta
a relação androgênios/ estrogênios. Isso levaria a DCVs, já que tem sido descrito
que níveis elevados de hormônios sexuais masculinos na mulher estão associados a
dislipidemia, diabetes mellitus e HAS (HAFFNER et al.,1995; PHILLIPS et al., 1997;
OH et al., 2002).
No que tange às alterações do envelhecimento na parede das artérias, estão
relatadas as modificações da matriz extracelular (ROBERT, 1996). Dois fatores
estão relacionados: a progressiva deposição de lipídios e cálcio nas fibras elásticas
(JACOB et al., 2003) e o fator idade-dependente, que aumenta a atividade da
elastase (LABAT-ROBERT; ROBERT, 1988). Concomitantemente, ambos os fatores
privam o tecido elástico de sua capacidade flexível e aumentam a suscetibilidade a
enzimas elastolíticas (LABAT-ROBERT; ROBERT, 1988). Por outro lado, o colágeno
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aumenta suas ligações transversais, aumentando sua resistência a colagenases
(BROMNLEE et al., 1988). Isso explica a predominância de colágeno na aorta
envelhecida, o aumento da razão colágeno/elastina e a progressiva rigidez dos
vasos (ROBERT, 1996).
Tais alterações também podem levar à dilatação das artérias e transformarse, por exemplo, em um aneurisma, que pode romper-se e levar à morte
(MORIGUCHI; MORIGUCHI, 1988). Qualquer distúrbio anatômico que comprometa
o suprimento de sangue em um tecido, seja este por obstrução à passagem de
sangue ou por hemorragia causada por ruptura de aneurismas, resulta em necrose
do tecido adjacente (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).
Quanto às DCVs, no ano de 2005 a taxa de mortalidade específica para
doenças deste grupo em mulheres acima dos 50 anos de idade foi de 722,58 por
100 mil habitantes. Para mulheres entre 30 e 49 anos essa taxa cai para 41,36
(DATA SUS, 2008).
Admite-se que a HAS, além de ser desenvolvida como conseqüência do
envelhecimento do organismo, também é causada pela queda de estrogênios no
período de pós-menopausa, mas este mecanismo é questionado (RAPPELLI, 2002).
Pesquisas mostram que a alta prevalência de HAS é mais alta em mulheres no
climatério do que no período que o antecede (STAESSEN et al., 1998).
A arteriosclerose é caracterizada pelo depósito de lipídios na túnica íntima das
artérias, deposição de cálcio na elastina e aumento do colágeno na parede arterial.
Ao mesmo tempo, o conteúdo de elastina diminui drasticamente, levando a
diminuição na elasticidade das artérias, podendo inclusive provocar aumento da
pressão sistólica. Em decorrência destas alterações, a calcificação arterial, mais
notável na aorta, atinge aproximadamente 50% de homens e mulheres após a sexta
década de vida e cerca de 100% dos indivíduos entre 80 e 89 anos. (MORIGUCHI;
MORIGUCHI, 1988). A perda da elasticidade resulta em um aumento do calibre da
artéria, podendo configurar-se até uma lesão de medionecrose cística (AMÂNCIO;
CAVALCANTI , 1975).
A menopausa também colabora para o aparecimento da aterosclerose pois,
dentre suas causas estão os transtornos hormonais e as alterações metabólicas do
colesterol, muito comuns no período de pós-menopausa (SILVA et al., 1997). É
caracterizada pelo espessamento focal da íntima, pela proliferação das células
musculares lisas e de elementos celulares e extracelulares do tecido conjuntivo, e
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pelo depósito de colesterol nas células musculares lisas. Acredita-se que o
espessamento uniforme da íntima seja um fenômeno normal do envelhecimento. A
partir da quebra de equilíbrio da íntima (lesão do endotélio, por exemplo), começa a
ocorrer deposição de cálcio e lipídios. Foi demonstrado que a redução significativa
dos estrogênios, principalmente o 17-beta-estradiol, promove importantes alterações
sobre o perfil lipídico, pois eleva a lipoproteína de densidade baixa (LDL), a
chamada aterogênica, e reduz a lipoproteína de alta densidade (HDL), denominada
protetora contra a aterosclerose. Participam também deste processo células
musculares lisas, que migram da média para a íntima. Apesar de o espessamento
da íntima, a espessura da média permanece quase inalterada (TAKANO; MINEO,
1990; PINOTTI, 1995).
Apesar de o mecanismo exato de como os estrogênios conferem proteção ao
sistema cardiovascular serem desconhecidos, estudos sugerem que os estrogênios
podem ter efeito sobre apo-lipoproteínas, além de reduzirem os níveis totais de
colesterol e do LDL (SULLIVAN, 1996).
Os estrogênios parecem exercer um papel cardiovascular protetor até a
menopausa. Durante a idade reprodutiva, a mulher apresenta incidência de doença
coronariana muito menor do que o homem na mesma faixa etária (WONG; WONG,
1999). Agem diretamente sobre receptores e enzimas da parede arterial, diminuindo
a pressão e melhorando o fluxo sangüíneo; estimulam os prostanóides
(prostaciclinas) que atuam como vasodilatadores e antiagregantes plaquetários,
estimulam os peptídeos vasodilatadores que diminuem o estresse e repercutem
beneficamente no metabolismo de lipídios e de proteínas fibrinolíticas (PINOTTI,
1995; MENDELSOHN; KARAS, 1999). A associação de estrogênios com
progesterônios promove importante benefício antiaterogênico na aorta, além dos
efeitos exercidos pelos esteróides na prevenção da incorporação de cálcio na
parede arterial (ALDRIGHI,1996).
Entretanto, os dados experimentais acerca dos efeitos dos estrogênios
exógenos sobre as desordens cardiovasculares são controversos e não totalmente
compreendidos, já que a TRH no climatério é atualmente questionada com relação
aos seus riscos e benefícios, sendo os últimos inconsistentes e inconclusivos
(CAULEY et al., 1990; STAMPFER; GOLDITZ, 1991; MATTHEWS et al., 1996; Mc
KECHNIE

et

al.,

2001;

TATCHUM-TALOM

et

al.,

2002;

BUPHA-INTR;
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WATTANAPERMPOOL, 2003; GROSS et al., 2005; MAAS et al., 2004; STICE et al.,
2008).
Resultados experimentais revelaram que apesar de a TRH na mulher no
período de pós-menopausa ter demonstrado prevenir certas DCVs, ainda são estas
que mais a acometem na pós-menopausa quando a TRH com estrogênios é
utilizada, tendo efeito sobre a fisiologia cardiovascular e em todo o metabolismo
corporal, inclusive efeitos prejudiciais inflamatórios e trombóticos (CUSHMAN, 1999;
SIMON, 2006).
A American Heart Association não considera a TRH como terapêutica das
DCVS, estando as estatinas priorizadas (MOSCA et al., 1999). Em estudo da
Women’s Health Initiative Investigators, afirma que a TRH combinada não previne
DCVs ou, na maioria dos casos, pode aumentar o risco para que estas ocorram
(BARRETT-CONNOR, 1997; GRADY et al., 2002; MANSON et al., 2002;
ROSSOUW et al., 2002; ANDERSON et al., 2004).
Um estudo randomizado placebo controlado realizado nos Estados Unidos
pelo The Women's Health Initiative ao longo de oito anos e meio, teve como objetivo
verificar os benefícios e riscos mais comuns às mulheres no período de pósmenopausa submetidas à TRH. O estudo foi conduzido com a participação de mais
de 16 mil mulheres com idade entre 50 e 79 anos e com útero intacto. Como
conseqüência primária, apareceram a doença arterial coronariana e o câncer de
mama, seguidos de acidente vascular encefálico, embolia pulmonar, câncer do
endométrio e colorretal, e fratura de quadril. A conclusão dos pesquisadores foi que
há mais riscos do que benefícios em se fazer reposição hormonal em mulheres na
pós-menopausa em um tempo médio de 5,2 anos (ROSSOUW et al., 2002).
Todavia, existem relatos de que o efeito cardioprotetor da TRH é causado
pela supressão do aumento da expressão do beta-1-adrenorreceptor in ratas
ovariectomizadas, a qual como resposta reduz o dano cardíaco quando este
receptor é ativado por hipertatividade simpática durante a isquemia. Além disso, o
17-beta-estradiol reduz a resposta hipertrófica à sobrecarga pressórica em ratos
(KAM et al., 2004).
Como o papel da TRH como prevenção primária de DCV utilizada desde a
peri-menopausa ou pós-menopausa recente ainda permanece controverso, e
enquanto não houver evidências disponíveis, esta não deve ser indicada como
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prevenção primária (MANSON et al., 2002) ou secundária (HULLEY et al., 1998) de
doença coronariana.
Por isso, pesquisadores ainda investigam tratamentos não farmacológicos
para a prevenção de DCVs em mulheres na menopausa. Dentre estes, está a prática
regular de exercícios físicos (NAGPAL et al., 2007; PINES; BERRY, 2007).
O risco cardiovascular e metabólico em mulheres no período de pósmenopausa aumenta não só em função do envelhecimento ou da deprivação dos
estrogênios, mas também como conseqüência da diminuição da atividade física e
mudanças na dieta, ocorrendo aumento de gorduras totais, dislipidemia aterogênica,
redução da tolerância à glicose, resistência à insulina e um aumento dos fatores procoagulantes (BUPHA-INTR; WATTANAPERMPOOL, 2003). Exercícios físicos com
uma dieta apropriada contribuem para aumentar o índice de massa corporal e o
gasto de energia, diminui o índice de gorduras totais e viscerais, melhora a
sensibilidade à insulina, reduz a fibrinogenemia e otimiza os parâmetros
hemodinâmicos (GASPARD et al., 2001).

3.5 EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NAS ARTÉRIAS

Os efeitos do exercício físico para o organismo são bastante abrangentes.
Dentre seus benefícios estão o de facilitar o aprendizado de novas habilidades,
melhorar as funções cognitivas, reduzir a probabilidade de ocorrer doenças e, desde
o início do século XX, tem aumentado a expectativa de vida da mulher em cerca de
25 anos (IDICULLA; GOLDBERG, 1987). Ocorre melhora da qualidade de vida e da
forma

física,

atenua

algumas

das

mudanças

fisiológicas

associadas

ao

envelhecimento, previne doenças crônicas, ameniza a perda óssea tão comum na
fase de pós-menopausa e promove independência funcional (MISZKO; CRESS,
2000).
A prática de exercícios físicos também é bastante citada na literatura quanto
aos seus benefícios sobre o sistema cardiovascular. Na década de 70 o exercício
físico já era citado como um recurso para prevenir DCVs, pois este aumenta as
anastomoses entre as artérias coronárias e seus ramos e, inclusive, através do
pericárdio e da aorta (HARTLEY, 1973; MITCHELL, 1975). Owens et al. (2003), em
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estudo realizado ao longo de 20 anos em mulheres de meia idade, afirmam que
nunca é tarde para reduzir o risco cardiovascular aumentando o nível de atividade
física. Inclusive a prática de atividade física habitual (aquela que o indivíduo realiza
durante atividades do cotidiano como transporte, trabalho, casa e lazer) colabora
para o baixo risco de DCVs em mulheres (SILVA et al., 2006), previne a mulher de
doenças arteriais coronarianas (MANSON et al., 1999; DUVERNOY et al., 2006) e
está associado a baixos índices de morte em mulheres na meia idade (VAN DAM et
al., 2008).
Em 2002 o Women’s Health Initiative Observational Study acompanhou cerca
de 74 mil mulheres no período de menopausa, com idade entre 50 e 79 anos de
idade. A pesquisa mostrou que índices elevados de atividade física tiveram
associação inversa, intensa e gradual com risco de doenças coronarianas e
cardiovasculares (MANSON et al., 2002).
Em homens idosos o exercício físico aeróbio tem um papel favorável, quando
praticado ao longo de décadas, resultando em mínima perda de consumo de
oxigênio, sem aumento da pressão arterial de repouso ou da composição corporal
(KASCH et al., 1999). Em homens sedentários jovens a prática de exercícios físicos
de baixa intensidade em dias alternados, em bicicleta ergométrica a 70% do
consumo máximo de oxigênio, com sessões de 60 minutos cada, pode melhorar a
distensibilidade da aorta, mas os efeitos podem não se manter sem o exercício
(KAKIYAMA et al., 2005).
As repercussões do exercício físico aeróbio sobre o sistema cardiovascular
sadio são bastante extensas, e dividem-se em agudas e crônicas. Durante o
exercício os músculos necessitam de um fluxo sangüíneo acentuadamente maior
para supri-los com oxigênio. Parte deste é suprido pela vasodilatação local da
vasculatura dos músculos, produzida pelo aumento do metabolismo das células
musculares. Por outro lado, a ativação do bulbo e a resposta do sistema nervoso
simpático aumentam o débito cardíaco e elevam a PA, podendo, em exercícios
vigorosos, aumentar de 30 a 40%, o que aumenta o fluxo sangüíneo em mais de
duas vezes e distende os vasos. Inicialmente o vaso é submetido a uma maior
pressão, mas a complacência permite que as fibras musculares se alonguem e a
resistência do vaso diminui (SILVERTHORN, 2003; BRUM et al., 2004).
Ocorre aumento do volume sistólico e, conseqüentemente, a quantidade de
sangue a ser acomodada na árvore arterial a cada batimento cardíaco deverá ser
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maior. O aumento da PA resulta em ativação reticular do tronco cerebral, incluindo
estimulação

acentuadamente

aumentada

das

áreas

vasoconstritora

e

cardioaceleradora do centro vasomotor (SILVERTHORN, 2003).
A contração da musculatura esquelética durante o exercício físico comprime
os vasos sangüíneos em todo o corpo. Isso causa a transferência de grandes
quantidades de sangue dos vasos periféricos para o coração e pulmões,
aumentando o débito cardíaco de 5 a 6 vezes. Por sua vez, o aumento do débito
cardíaco eleva a PA sistólica e manutenção ou redução da diastólica (FORJAZ et al.,
1998), o que faz aumentar a força que tende a empurrar o sangue pelo leito
vascular, distendendo os vasos. Consequentemente, há redução da resistência
vascular periférica (RVP), mas o débito cardíaco aumentado mantém a PA alta. Isso
sugere que o reflexo barorreceptor normal que controla a PA não funcione durante o
exercício, e sim ajusta-se para que a PA não caia, mantendo assim, o fluxo
sangüíneo adequado para remover os metabólitos musculares ou para manter o
músculo em metabolismo aeróbio (SILVERTHORN, 2003). Entretanto, segundo
(BRUM et al., 2000), o exercício físico aumenta a sensibilidade do barorreceptor em
normotensos, assim, pode haver um resultado mais eficiente na regulação da
pressão arterial pelo baroreflexo.
Para que não haja enchimento excessivo dos ventrículos, o que é
potencialmente perigoso devido ao estiramento excessivo de suas fibras
musculares, o sistema nervoso simpático mantém a FC e a força contrátil do coração
aumentadas para que este ejete maior quantidade de sangue por batimento
(SILVERTHORN, 2003). Imediatamente após o término do exercício, ocorre queda
da PA durante o período de recuperação, fazendo com que os valores pressóricos
sejam inferiores àqueles observados antes do exercício, perdurando por um período
de 24 horas após o término do exercício (BRUM et al., 2004).
O efeito do exercício físico aeróbio a longo prazo envolve a sua reconhecida
ação hipotensora tanto em animais quanto em humanos (BRUM et al., 2000;
KOKKINOS et al., 2001). Entretanto os mecanismos que explicam esse evento
permanecem controversos. É um poderoso estimulante do eixo hipotalâmico–
pituitário, controlando a liberação de vários hormônios neuroendócrinos (LEALCERRO et al., 2003) e acetilcolina (DORNYEI et al., 2000), e reduzindo níveis de
hormônios adrenérgicos e causando desequilíbrio entre os sistemas adrenérgico e
parassimpático, com predomínio da ação vagal (KENNEY, 1985). Como resposta há
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uma bradicardia de repouso e menor resposta taquicárdica durante o exercício
(BRUM et al., 2004).
O exercício físico aumenta o fluxo sangüíneo dentro das artérias coronárias
por induzir a vasodilatação das mesmas. Esta resposta vascular é largamente
dependente da integridade do endotélio, visto que o efeito modulador do endotélio
no tônus vascular é mediado pela liberação de fatores relaxantes derivados do
endotélio (EDRFs) (SESSA et al., 1994). O exercício físico aumenta a biodisponibilidade de NO (óxido nítrico), um dos EDRFs e melhora a função endotelial
em

pacientes

com

desordens

cardiovasculares

(GRAHAM;

RUSH,

2004;

SUVORAVA et al., 2004), pois o exercício físico regula e induz a expressão genética
da síntese da enzima de NO (YEN et al., 1995) com a conseqüente redução da
resistência periférica (SHEN et al., 1995). Uma vez formado, o NO difunde-se
rapidamente para as células musculares lisas adjacentes e, após uma série de
reações bioquímicas, ocorre o relaxamento do músculo liso vascular, pois leva à
desfosforilação das cadeias leves de miosina, reduzindo o influxo de íon cálcio
através do sarcolema, bem como a liberação de seus depósitos intracelulares. Isto
resulta em diminuição da concentração de íon cálcio citosólico livre. O NO pode
também abrir canais de potássio, promovendo hiperpolarização na célula do
músculo liso vascular, ajudando assim a restabelecer o potencial de repouso da
célula, com conseqüente relaxamento vascular (OHESEN et al., 1988; MARTINEZ,
2005).
Assim, o exercício físico reduz o risco de DCVs pelos mesmos mecanismos
que o fazem os estrogênios: altera as concentrações de lipoproteínas do plasma
sangüíneo, reduz a pressão sangüínea e aumenta a vasodilatação endotéliodependente por aumentar a síntese e liberação de EDRFs (WONG; WONG, 1999).
As diversas alterações moleculares, particularmente do NO endotelial, poderiam
contribuir, ao menos em parte, para os benefícios que o exercício físico produz para
a manutenção da elasticidade da aorta (MAEDA et al., 2005).
Por outro lado, a inatividade física causa disfunção endotelial em ratos jovens
e saudáveis, a qual é completamente reversível por exercícios físicos moderados em
um curto período de tempo (SUVORAVA et al., 2004).

44

Artérias centrais, como a aorta e as carótidas têm bastante distensibilidade,
amortecendo impactos durante as variações de pressão (NICHOLS; O’ROURKE1,
1998 apud HAYASHI et al., 2005. p. 235). O exercício aeróbio de intensidade
moderada pode reduzir a rigidez desses vasos na população saudável sedentária
(TANAKA et al., 1998; TANAKA et al., 2000). Por meio da mensuração da
velocidade de pulso da onda aórtica foi possível avaliar a complacência arterial e o
diâmetro da luz de vasos centrais durante a diástole. Após a prática regular de
exercícios físicos aeróbios moderados houve redução da resistência desses vasos
em homens saudáveis de meia idade, embora o mecanismo fisiológico que explique
a relação entre a prática de exercícios físicos aeróbios e a redução da resistência
arterial não esteja claro (HAYASHI et al., 2005). Foi observado aumento do diâmetro
da luz das artérias centrais e periféricas após três meses de prática de exercícios
físicos aeróbios, o que pode estar relacionado ao remodelando estrutural ou à
redução do tônus vascular das células musculares lisas, o que contribui para
diminuir a resistência periférica arterial (DINENNO, 2001). Além disso, pode-se
sugerir que exercícios físicos cíclicos podem, ainda que agudamente, reduzir a
resistência de artérias centrais e periféricas (KINGWELL, 1997).
Por meio de avaliação simultânea por ultra-som e tonometria de aplanação
das artérias carótida comum e femoral de remadores e de indivíduos controles, de
ambos os sexos, com idade entre 41 e 59 anos, foi observada maior complacência
arterial em remadores do que no grupo controle. Já a artéria femoral não apresentou
diferenças no seu grau de rigidez. O aumento da complacência da carótida em
remadores está associada a maior sensibilidade baroreflexa cardiovagal, como
ocorre na manobra de Valsalva. Conclui-se que, em remadores de meia-idade, a
prática regular da atividade resistida está associada a efeitos que favorecem as
propriedades elásticas das artérias centrais, o que pode anular a rigidez que o
exercício de força poderia causar às artérias (COOK et al., 2006). Com os mesmos
métodos de avaliação empregados anteriormente, Sugawara et al. (2006)
selecionaram 103 mulheres com idade entre 47 e 82 anos e submeteram-nas a
exercícios aeróbios leves, moderados e vigorosos. Os resultados mostraram que o
índice de rigidez da artéria carótida caiu após essas modalidades de exercício.

1, 2

NICHOLS, W.; O’ROURKE, M. McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental
and Clinical Principles, Aenord, London: [s.n.] 1998.
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Todavia, existem relatos de que exercícios resistidos estão associados à
redução das propriedades elásticas das artérias centrais. Porém, não é sabido se
esta redução é em conseqüência da resistência imposta pelo exercício físico ou se é
uma adaptação ao crescente treinamento resistido. Entre dois grupos de indivíduos
com 27 anos de idade de ambos sexos, um grupo treinado e outro controle, não
foram encontradas diferenças quanto a alterações hemodinâmicas, mas a
complacência da carótida, avaliada simultaneamente por ultra-som e tonometria de
aplanação, caiu imediatamente e 30 minutos após o exercício resistido, retornando a
níveis basais após 60 minutos. No entanto, o estudo não deixou claro o que
acontece com a complacência arterial após este período (DE VAN et al., 2005).
Modificações no estilo de vida, em particular exercícios aeróbicos (mas não
resistidos) e a restrição de sódio na dieta alimentar, parecem ser intervenções
clinicamente eficientes na prevenção e tratamento da rigidez arterial (TANAKA;
SAFAR, 2005). Estudos têm demonstrado que indivíduos com alto nível de prática
de exercícios físicos têm redução na rigidez arterial quando comparados com
aqueles sedentários (FERREIRA et al., 2002; BOREHAM et al., 2004). Entretanto,
em casos em que haja HAS isolada, a rigidez arterial pode ser irreversível e, nesses
casos, a prática de exercícios físicos, não será eficaz (TANAKA; SAFAR, 2005).
Por isso, a atividade física deve ser iniciada precocemente, tendo muito mais
caráter preventivo do que terapêutico (FERREIRA et al., 2006). Sugavara et al.
(2006) citam os benefícios do exercício físico para a melhora da rigidez arterial em
mulheres na pós-menopausa associando essa prática a um programa de exercícios
aeróbios de 12 semanas. Os autores concluíram que tanto o exercício moderado
quanto o vigoroso são capazes de reduzir o endurecimento das artérias.
Sabe-se que a prática de exercícios físicos melhora alguns fatores de risco,
como a taxa de gordura corporal, resistência à insulina, pressão arterial, os quais
estão associados ao aumento do enrijecimento das artérias (STEHOUWER;
FERREIRA, 2006). Além disso, tem sido demonstrado que o exercício físico
apresenta um impacto na função endotelial, na inflamação e nas atividades
simpáticas e, também é sabido que esses fatores estão envolvidos no enrijecimento
arterial (TANAKA; SAFAR, 2005). Porém, os mecanismos pelos quais os exercícios
afetam as propriedades dos vasos em humanos têm sido muito pouco estudados
(STEHOUWER; FERREIRA, 2006).
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Apesar de inúmeros estudos sobre a atuação do exercício físico e dos
estrogênios no SCV, nos dias atuais ainda é difícil encontrar trabalhos que
relacionam o exercício físico aeróbio e a carência de estrogênios com as alterações
dos constituintes da matriz extra-celular das artérias eláticas.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO

Para a realização deste estudo foram utilizadas 20 fêmeas de Rattus norvegicus
da linhagem Wistar com seis meses de idade, provenientes do Biotério da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP). Os
animais foram distribuídos em 4 grupos de 5 animais cada: grupo intacto sedentário
(GIS), grupo intacto treinado (GIT), grupo ovariectomizado sedentário (GOS), grupo
ovariectomizado treinado (GOT). Os animais foram identificados por meio de
numeração em suas caudas.
O protocolo experimental foi submetido e aprovado pela Comissão de Bioética da
FMVZ-USP.

4.2 OVARIECTOMIA E DOSAGEM DE ESTRADIOL

Os procedimentos cirúrgicos de ovariectomia foram realizados no Laboratório de
Anatomia da FMVZ-USP.
Os animais dos grupos GOS e GOT foram pesados e anestesiados com injeções
intraperitoneais de Cloridrato de cetamina (75mg/kg) e Xilazina (5mg/kg) (WIXSON
et al., 1987). Após tricotomia e antissepsia da região ventral do abdômen, os animais
foram posicionados em decúbito dorsal e uma incisão foi feita na região da linha
alba; os ovários e cornos uterinos foram tracionados e suturados, e os ovários
removidos bilateralmente. Ao final, a parede abdominal foi suturada (PATULLO,
2001). Durante a recuperação anestésica os animais foram mantidos aquecidos e
em observação por cerca de 4 horas.
Para a analgesia pós-operatória foi administrado por via subcutânea o antiinflamatório e analgésico Flunixina-Meglumina (2,5 mg/kg) uma vez ao dia, durante 3
dias consecutivos (FLECKNELL, 1999). Os animais permaneceram alojados em
gaiolas coletivas, com três animais por gaiola, providas de comedouro com ração
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comercial referência para roedores1 e bebedouro com água ad libitum. Foram
mantidos em condições ambientais controladas: temperatura entre 22°C e 24°C e
iluminação com ciclos de 12 horas claro / 12 horas escuro.
Para dosagem dos níveis plasmáticos de estradiol2, no dia da eutanásia foram
coletadas amostras sangüíneas dos animais ovariectomizados.

4.4 TESTE DE ESFORÇO MÁXIMO E PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

Todos os grupos estudados foram submetidos ao teste de esforço máximo (TEM)
individual. Assim, para cada animal foi obtida a velocidade compatível com a
capacidade aeróbia máxima de forma indireta (RODRIGUES et al., 2006). Foi
utilizada uma esteira ergométrica3 adaptada (Figura 1), constituída por 8 raias de
alumínio e tampa acrílica transparente, onde foi colado papel adesivo pardo no seu
terço dianteiro, criando um ambiente escuro - para o qual os animais eram atraídos
durante a corrida - e facilitando o treinamento.

Figura 1 – Treinamento dos animais de experimentação em esteira ergométrica adaptada

1

Nuvital®
As análises dos níveis de estradiol foram realizadas pelos Laboratórios Rhesus e Provet
3
Inbrasport®
2
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Um TEM foi realizado no início do experimento a uma velocidade inicial de
0,08 m/s: a cada 4 minutos a velocidade da esteira era incrementada na mesma
proporção (0,08 m/s). O valor do TEM era obtido quando o animal demonstrava
sinais de fadiga e/ou quando não conseguia mais correr ou andar espontaneamente
(SILVA et al., 1997). Os animais que não andavam ou corriam foram excluídos da
pesquisa. Após a realização dos TEMs, os animais foram distribuídos entre os
grupos GIS, GIT, GOS e GOT.
A cada 4 semanas foram realizados novos TEMs para que a velocidade do
treinamento fosse ajustada para as próximas 4 semanas, caso os animais
apresentassem variações nos seus desempenhos (FONTINELE, 2007). Foram
iniciados os treinamentos regulares, cujo protocolo foi assim determinado:
 Os animais dos grupos GIS e GOS foram submetidos a exercício físico apenas
uma vez por semana durante 10 minutos por um período de 12 semanas
consecutivas com velocidade igual a 30% do respectivo TEM (FONTINELE,
2007). Essa conduta foi adotada para que esses animais tivessem ao menos uma
atividade física dita basal e para que não perdessem a habilidade em correr na
esteira, evitando interferências nos TEMs.
 Os animais dos grupos GIT e GOT foram submetidos a exercício físico regular
cinco vezes por semana, em dias consecutivos e no mesmo período do dia, por
12 semanas consecutivas com velocidade igual a 60% daquela conseguida no
TEM (DE ANGELIS et al., 1997). Na primeira semana correram por 30 minutos
(IRIGOYEN et al., 2005). A partir da segunda semana, o tempo de treinamento foi
gradativamente aumentado, sendo que a cada semana aumentou-se 10 minutos,
até atingir o tempo de uma hora a partir da quarta semana de treinamento (DE
ANGELIS et al., 1997).

4.3 MENSURAÇÃO DAS MASSSAS

Mensalmente foram mensuradas as massas corporais dos animais, por
ocasião dos TEMs e no dia da eutanásia, em balança digital4.

4

Marte®
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4.5 COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Ao final de 12 semanas de experimento, os animais foram anestesiados com
Cloridrato de cetamina (75mg/kg) e Xilazina (5mg/kg) (WIXSON et al., 1987). Os
corações foram evidenciados por meio de toracotomia e coletadas amostradas de
sangue do ventrículo esquerdo, para análise dos níveis plasmáticos de estradiol.
Uma cânula foi introduzida no ventrículo esquerdo lateralmente ao ápice do
coração e uma incisão foi feita no átrio direito. Iniciou-se a perfusão com cerca de
100 mL de solução salina tamponada fosfatada (PBS)5 a 0,1M e pH 7,4, e heparina
a 2%6 para a lavagem do sistema arterial e venoso, seguida de perfusão com cerca
de 200 mL de solução fixadora de Karnovsky modificada (Solução de glutaraldeído
3%

7

e formaldeído 1%8 em tampão cacodilato de sódio9 [0,125M; pH 7,4]). As

perfusões foram realizadas com bomba perfusora10 a uma velocidade de 12 mL/min.
Foi coletado um trecho de 4 milímetros da porção ascendente da aorta a partir
de sua raiz, situada na região adjacente à base do coração.
Cada segmento da aorta foi medido com a utilização de um paquímetro
manual. As 20 amostras foram embebidas na mesma solução fixadora citada
anteriormente por 72 horas a 4°C. Em seguida o material foi lavado em água
corrente por duas horas, submetido à desidratação com passagens sucessivas em
soluções de concentrações crescentes de etanóis (de 70% a 100%) e diafanizado
pelo xilol.
A inclusão foi feita em uma mistura de parafina histológica (56–58)°C, cera de
abelhas, vaselina líquida e ácido esteárico11.
Foram feitos cortes de 6 micrômetros (µm) de espessura em micrótomo12,
coletados em lâminas de vidro para microscopia13, desparafinados em estufa a 58°C

5
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Merck®, Alemanha
8
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e em série de xilóis; hidratados em soluções de concentrações decrescentes de
etanóis e lavados em água destilada.
Foram feitas 5 colorações distintas (Figura 2): Hematoxilina-Eosina (ROMEIS,
1968) utilizada para a quantificação do volume ocupado pelas túnicas média e íntima
e pela luz da aorta, Hematoxilina férrica de Verhoeff (PROPHET et al., 1992),
resorcina de Weigert, resorcina de Weigert pós-oxidação com solução aquosa a 1%
de oxona (MONTES,1996) e Picro-sirius (JUNQUEIRA et al., 1979). As quatro
últimas para a quantificação, respectivamente, das lamelas elásticas (constituídas
por elastina), das fibras elaunínicas, das oxitalânicas e do colágeno.
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Figura 2 – Fotomicrografia de cortes histológicos da aorta de ratos. A: Hematoxilin-Eosina (Aumento
50X); B: Hematoxilina de Verhoeff; C: Resorcina de Weigert; D: Resorcina de Weigert com
prévia oxidação; E: Picro-sirius sem luz polarizada. (Aumento: 1000X)
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As secções foram desidratadas em soluções de concentrações crescentes de
etanóis, diafanizadas em série de xilóis, e as lâminas montadas com lamínula e meio
de montagem para microscopia14.

4.6 QUANTIFICAÇÃO

O estudo morfoquantitativo foi realizado no Laboratório de Anatomia
Funcional Aplicada à Clínica e Cirurgia, do Departamento de Anatomia do Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

4.6.1 Estereologia

Para a estimação dos parâmetros subseqüentes, foram utilizados alguns
princípios da estereologia, que é uma ferramenta precisa para se obter informações
quantitativas tridimensionais de estruturas microscópicas, baseada principalmente
em observações feitas a partir de secções bidimensionais (GUNDERSEN, 1988).
Foram obtidos seis cortes de cada amostra, de forma sistemática e
uniformemente aleatória, sendo o primeiro corte obtido a partir de uma tabela de
números randômicos (Anexo A) dentro do intervalo {1, K}, onde K era o número de
cortes desprezados a cada intervalo de coleta dos mesmos (HOWARD; REED,
2005).
Foi utilizado um microscópio trinocular15 acoplado a uma vídeo-câmera16,
conectados a um computador e a um monitor colorido de 17 polegadas. Foram
obtidas imagens de alta resolução com um plano focal pequeno, utilizando-se
objetivas de 5X e 100X e uma alta apertura numérica. Por meio de um sistema de

Entellan®, Merck®, Alemanha
Carl Zeiss Microimagin®, modelo Axioshop 40, Alemanha
16
Axio Cam HRC-ZEISS®, Alemanha
14

15
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imagem computadorizado17 foram capturadas imagens das secções histológicas em
toda a sua extensão (BRÜEL et al., 2005).

4.6.2.1 Volumes da aorta (V[A]) e da luz (V[luz])

O volume das túnicas média e íntima da aorta e o volume de sua luz foram
estimados pelo Princípio de Cavalieri (MAYHEW; OLSEN, 1991). O matemático
italiano Bonaventura Cavalieri (1598-1647) demonstrou que o volume de qualquer
objeto V(obj) pode ser estimado a partir de secções paralelas separadas por uma
distância conhecida (T), somando-se as áreas de todas as secções obtidas do objeto
(∑a) e multiplicada por T. Assim, temos: V (obj) = T x ∑a.
Utilizando as imagens capturadas ao microscópio com aumento de 50X, foi
sobreposto sobre elas um sistema-teste formado por pontos-teste em forma de cruz
(Figura 3), eqüidistantes o suficiente para que fossem contados pelo menos 100
pontos sobre a estrutura de interesse, obtendo-se maior grau de acurácia na
quantificação (MANDARIM-DE-LACERDA, 1995; VAN VRÉ et al., 2007).
Para a quantificação do volume ocupado pelas túnicas média e íntima da
aorta e por sua luz (Figura 3), foram utilizados sistemas-teste com área por ponto
(a/p) iguais a 2,25 mm2 e 7,72 mm2 respectivamente (HOWARD; REED, 2005).

17
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Figura 3 - Fotomicrografia mostrando a técnica de quantificação dos volumes ocupados pelas túnicas
média e íntima da aorta e por sua luz, com sistemas-teste formados por pontos-teste em
forma de cruzes. A: quantificação das túnicas média e íntima da aorta (a/p = 2,25 mm2). B:
quantificação da luz da aorta (a/p = 7,72 mm2). Coloração: Hematoxilina-Eosina. Aumento:
50X
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E, então, foram contados os pontos que tocavam apenas a área de interesse
contida dentro do primeiro quadrante do ponto-teste (VAN VRÉ et al., 2007) (Figura
4: seta).

+
Figura 4 - Desenho do ponto-teste de escolha. A ponta da seta indica o quadrante considerado para a
contagem do perfil de interesse.

O Vref foi obtido pela seguinte equação:
V(ref) = ∑P x (a/p) x t x k

(1)

Onde, ∑P = somatória de pontos que tocam o material de interesse
t = espessura do corte em µm
k = constante, igual ao número de cortes desprezados a cada intervalo de
coleta dos mesmos
a/p = área por ponto
O Coeficiente de Erro (CE

V(ref))

para Cavalieri foi estimado a partir do “Noise

Effect,” “Variância devido à amostragem sistematicamente aleatória (VarSURS)” e
“Variância Total de ∑P” (equações 2, 3, 4).
Noise Effect = c x (b/ √a) x √ n x ∑P (2)
Onde, c = constante (0,0724)
b/a = estimativa do formato da estrutura. Neste caso o valor de b/a = 4,5
(GUNDERSEN; JENSEN, 1987)
n = número de secções obtidas
∑P = número total de pontos que atingem a região de interesse
VarSURS(∑ a) = 3 (A - NOISE) – 4B + C / 240

(3)
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Onde, 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)
Variância Total de ∑ P = Noise + VarSURS (∑a)

(4)

CE (∑P) = √ Variância Total / ∑ P (5)
Para o coeficiente de erro foi considerado um valor igual ou menor que 0,05, e
geralmente é expresso em percentagem (GUNDERSEN et al., 1999).

4.6.2.2 Razão volume da aorta/volume da luz (V[A]/V[luz])

Também foi calculada a razão entre o volume ocupado pelas túnicas
média e íntima da aorta e a luz do vaso:
R[A/ luz] = V[A] / V[luz]
Onde, V[A] é o volume total das túnicas média e íntima da aorta
V[luz] é o volume total da luz da aorta

4.6.2.3 Densidade de volume dos componentes da matriz-extracelular da túnica
média da aorta

A densidade de volume expressa a fração do volume ocupado pela estrutura
de interesse, pelo volume total (volume referência) (THOMPSON, 1930), ou seja,
número total de pontos contados sobre o perfil de interesse, dividido pelo número
total de pontos contados sobre o espaço referência (que nos três casos é a túnica
média da aorta).
Assim, foi utilizada a seguinte equação (WULFSOHN et al., 2004):
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VV = ∑P[perfil de interesse] / ∑P[espaço referência]
Onde,
∑P[perfil de interesse] = somatória dos pontos que tocam o perfil de interesse
∑P[espaço referência] = somatória dos pontos que tocam o espaço referência
O valor da densidade de volume vai de 0 a 1, mas pode ser expresso em
percentagem (HOWARD; REED, 2005).
Utilizando-se objetiva de 100X e óleo de imersão, cada corte histológico foi
dividido em campos e, seguindo o padrão de amostragem sistemático e
uniformemente aleatório (BRÜEL et al., 2005) com o uso de uma tabela de números
randômicos (Anexo A), foi capturado um campo de cada um dos seis cortes
histológicos obtidos de cada amostra. O mesmo sistema-teste, com a/p igual a 2,25
mm2, utilizado para a obtenção dos volumes das túnicas média e íntima da aorta, foi
empregado neste item. No entanto, a área de contagem foi delimitada por uma
“frame” sem viés, formada por linhas de inclusão e exclusão, com área igual a 100
cm2 (BRÜEL et al., 2005). Os perfis de interesse foram as lamelas elásticas (Figura
5), as fibras elaunínicas (Figura 6), as fibras oxitalânicas (Figura 7) e o colágeno
(Figura 8).
Na sendo possível a distinção das fibras oxitalânicas das elaunínicas, para a
quantificação das primeiras, foram contados todos os pontos que caíam sobre o
material corado, subtraído o total de pontos contados para a quantificação das
elaunínicas.
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Figura 5 - Fotomicrografia da aorta mostrando a técnica de quantificação das lamelas elásticas
coradas em preto (seta). Observar o sistema-teste de pontos e a “frame” sem viés
delimitando a área de contagem: linhas de exclusão (brancas) e de inclusão (verdes).
Coloração: Hematoxilina de Verhoeff. Aumento: 1000X

Figura 6 - Fotomicrografia da aorta mostrando a técnica de quantificação das fibras elaunínicas entre
as lamelas elásticas (seta). Observar o sistema-teste de pontos e a “frame” sem viés
delimitando a área de contagem: linhas de exclusão (pretas) e de inclusão (verdes).
Coloração: Resorcina de Weigert. Aumento: 1000X
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Figura 7 - Fotomicrografia da aorta mostrando a técnica de quantificação das fibras oxitalânicas entre
as lamelas elásticas (seta). Observar o sistema-teste de pontos e a “frame” sem viés
delimitando a área de contagem: linhas de exclusão (pretas) e de inclusão (verdes).
Coloração: Resorcina de Weigert.com prévia oxidação. Aumento: 1000X

Figura 8 - Fotomicrografia da aorta mostrando a técnica de quantificação do colágeno, fotografado
sem luz polarizada, corado em vermelho. Observar o sistema-teste de pontos e a “frame”
sem viés delimitando a área de contagem: linhas de exclusão (pretas) e de inclusão
(verdes). Coloração: Picro-sirius. Aumento: 1000X
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4.6.2 Análise Estatística

Os resultados foram apresentados por média e desvio padrão. Empregou-se
análise de variância com dois fatores com o objetivo de verificar o efeito da
ovariectomia e do exercício físico nas variáveis de interesse, seguida de
comparações múltiplas método de Tukey. A homogeneidade de variâncias foi
verificada, e quando necessário utilizou-se transformação nos dados.
O peso e a velocidade foram avaliados empregando-se análise de variância
com medidas repetidas nos testes de esforço máximo.
O nível de significância adotado em todos os testes foi 5%.
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5 RESULTADOS

Os resultados são apresentados em tabelas, gráficos e fotomicrografias do
material obtido.

5.1 OVARIECTOMIA E NÍVEIS DE ESTRADIOL

Após as cirurgias de ovariectomia, apenas um animal foi a óbito, o qual foi
substituído.
Os níveis de estradiol nos animais ovariectomizados são mostrados na tabela
1.

Tabela 1 – Níveis de estradiol (pg/mL) dos grupos GOS e GOT - São Paulo – 2009
Animal

GOS

GOT

1

21,39

20,35

2

13,35

19,35

3

5,37

7,87

4

16,37

1,16

35,77

10,15

5
1

Valores de referência (pg/mL) em ratos: proestro: superior a 15; proestro/estro: de 25 a 100;
diestro: de 5 a 10; gestação: inferior a 50; fêmea castrada: inferior a 50; macho: inferior a 18.

A seguir são apresentadas as tabelas com as médias, seguidas dos seus
valores de desvio padrão (± dp) e os respectivos gráficos referentes aos parâmetros
avaliados.

1

Valores de referência obtidos dos exames hormonais realizados no laboratório Rhesus.
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5.2 DESEMPENHO NOS TESTES DE ESFORÇO MÁXIMO

As velocidades alcançadas nos testes de esforço máximo (Tabela 2) foram
analisadas separadamente entre os quatro grupos estudados (Figura 9) e também
comparando os grupos sedentários com os treinados (Figura 10).

Tabela 2 – Médias ± dp das velocidades máximas (m/s) obtidas nos TEMs - São Paulo – 2009
TEM

GIS

GIT

GOS

GOT

1º TEM

0,28 ± 0,07

0,19 ±0,04

0,19 ±0,07

0,19 ±0,04

2º TEM

0,26 ± 0,03

a

0,23 ±0,07

c

3º TEM

0,23 ±0,07

b

0,23 ±0,07

0,26 ±0,03

0,28 ±0,07
0,33 ±0,08

0,34 ±0,08

p < 0,05: a GIT no 2° TEM X GIT no 1° TEM; b GIT no 3° TEM X GIT no 1° TEM; c GOT no 2° TEM X
GOT no 1° TEM.

Quanto às comparações dos quatro grupos, nota-se que o grupo GOS não
apresentou melhora significativa, enquanto que o GIS apresentou queda. O GIT
apresentou melhora significativa tanto no segundo TEM em comparação com o
primeiro TEM, quanto no terceiro em comparação ao primeiro. O GOT apresentou
melhora significativa apenas no segundo TEM em relação ao primeiro, e sofreu
queda no terceiro TEM em relação ao segundo (Figura 9).
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Figura 9 – Gráfico das velocidades obtidas nos TEMs, comparando os grupos GIS, GIT, GOS e GOT.
As linhas verticais do gráfico representam o desvio padrão
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A comparação entre os grupos sedentários (GIS e GOS) e treinados (GIT e
GOT) mostra que os sedentários não obtiveram melhora significativa. Enquanto que
os grupos treinados obtiveram melhora de 73% e 36%, respectivamente, na
comparação entre o primeiro e terceiro TEM (Figura 10).
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Figura 10 – Gráfico das velocidades obtidas nos três TEMs dos grupos sedentários (GIS e GOS) e
dos grupos treinados (GIT e GOT). As linhas verticais do gráfico representam o desvio
padrão

5.3 MASSA CORPORAL DOS ANIMAIS

Os valores da massa corporal apresentados na tabela 3 foram analisados
separadamente em cada grupo (Figura 11); comparando os grupos sedentários com
treinados (Figura 12) e comparando grupos intactos com ovariectomizados (Figura
13).
Tabela 3 – Médias ± dp das massas corporais dos animais, obtidas por ocasião dos três TEMs e da
eutanásia - São Paulo – 2009
GIS

GIT

GOS

GOT

1º TEM

239,6 ±8,17

257,4 ±15,75

240,0 ±26,19

250,4 ±29,57

2º TEM

235,6 ±10,52

254,4 ±19,62

257,6 ±39,78

257,6 ±20,51

3º TEM

241,6 ±15,19

241,2 ±19,91

276,2 ±47,25

262,4 ±24,63

Eutanásia

243,6 ±17,74

257,2 ±14,80

a

278,4 ±50,54

b

271,6 ±26,66

p < 0,05: a GOS na eutanásia X GOS no 1° TEM; b GOT na eutanásia X GOT no 1° TEM.
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Figura 11 – Gráfico dos valores das massas corporais dos grupos GIS, GIT, GOS e GOT, obtidas nos
três TEMs e na eutanásia. As linhas verticais do gráfico representam o desvio padrão

As comparações entre os grupos sedentários (GIS e GOS) e treinados (GIT e
GOT) revelam que ao longo do experimento houve ganho de peso, porém não há
diferença significativa entre sedentários e treinados (Figura 12).
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Figura 12 – Gráfico dos valores das massas corporais dos grupos sedentários (GIS e GOS) e dos
grupos treinados (GIT e GOT), obtidas nos três TEMs e na eutanásia. As linhas verticais
do gráfico representam o desvio padrão
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Quando a comparação é feita entre os grupos intactos (GIS e GIT) e
ovariectomizados (GOS e GOT), observa-se que ao longo do experimento o ganho
de massa corporal dos animais dos grupos ovariectomizados é significativamente
maior do que dos grupos intactos (Figura 13).
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Figura 13 – Gráfico dos valores das massas corporais dos grupos intactos (GIS e GIT) e dos grupos
ovariectomizados (GOS e GOT), obtidos nos três TEMs e na eutanásia. As linhas
verticais do gráfico representam o desvio padrão

5.4 VOLUMES DA AORTA E DA LUZ E RAZÃO VOLUME DA AORTA/VOLUME DA
LUZ

Os valores referentes aos volumes da aorta e da luz e a razão entre ambos
não mostrou diferença significativa entre os grupos. A tabela 4 mostra os valores e
as figuras 14, 15, 16 os representam graficamente. E a figura 17 exemplifica a aorta
de cada um dos grupos estudados.
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Tabela 4 – Médias ± dp dos volumes (mm3) das túnicas média e íntima da aorta, da luz e da razão
entre ambos - São Paulo – 2009
GIS

GIT

GOS

GOT

V[A] (mm3)

1,95 ±0,21

1,64 ±0,18

2,02 ±0,30

1,95 ±0,34

V[luz] (mm3)

7,08 ±1,22

5,81 ±0,84

7,23 ±1,36

7,19 ±1,02

V[A] / V[luz]

0,27 ±0,03

0,28 ±0,02

0,28 ±0,04

0,27 ±0,06

25
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Figura 14 - Gráfico das comparações dos volumes das túnicas média e íntima da aorta
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Figura 15 – Gráfico das comparações do volume da luz da aorta
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Figura 16 – Gráfico das comparações da razão volume da aorta / volume da luz da aorta

Figura 17 - Fotomicrografias da aorta mostrando a parede arterial e a luz. A: GIS; B: GIT; C: GOS; D:
GOT. Coloração: Hematoxilina-Eosina. Aumento: 50X

71

5.5 DENSIDADE DE VOLUME DOS COMPONENTES DA MATRIZ EXTRACELULAR
A tabela 5 mostra a densidade de volume das lamelas elásticas, das fibras
elaunínicas, oxitalânicas e do colágeno. As figuras 18, 20, 22 e 24 representam
graficamente as comparações entre os grupos; e as figuras 19, 21, 23 e 25 ilustram
o material obtido de cada um dos grupos estudados.

Tabela 5 – Médias + dp das densidades de volume (%) das lamelas elásticas, das fibras elaunínicas,
oxitalânicas e do colágeno - São Paulo – 2009
GIS

GIT

GOS

25,00 ±4,30

15,60 ±3,91

c

21,00 ±3,80

25,40 ±4,33

c

26,60 ±5,50

15,40 ±4,66

c

22,40 ±1,94

19,20 ±3,70

c,d

VV[lamelas]

20,20 ±4,60

b

VV[elaunínicas]

29,20 ±2,77

a

VV[oxitalânicas]

11,40 ±6,26

b

VV[C]

16,80 ±2,77

a

p < 0,05: a GIS X GIT; b GIT X GOS; c GIT X GOT; d GOS X GOT

GOT
16,20 ±2,38
30,00 ±4,47
13,80 ±1,78
14,20 ±2,16
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Figura 18 – Gráfico das comparações da densidade de volume das lamelas elásticas (p <
0,05: b GIT X GOS; c GIT X GOT)

A densidade de volume das lamelas do grupo GIT é significativamente maior
quando comparado ao GOS e ao GOT.

Figura 19 – Fotomicrografias da aorta mostrando as lamelas elásticas evidenciadas em preto. A: GIS;
B: GIT; C: GOS; D: GOT. Coloração: Hematoxilina de Verhoeff. Aumento: 1000X
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Figura 20 – Gráfico das comparações da densidade de volume das fibras elaunínicas (p <
0,05: a GIS X GIT; c GIT X GOT)

Os resultados mostram que a densidade de volume das fibras elaunínicas é
significativamente menor no GIT quando comparado ao GIS e ao GOT.

Figura 21 – Fotomicrografias da aorta mostrando as fibras elaunínicas, evidenciadas entre as lamelas
elásticas. A: GIS; B: GIT; C: GOS; D: GOT. Coloração: Resorcina de Weigert. Aumento:
1000X
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Figura 22 – Gráfico das comparações da densidade de volume das fibras oxitalânicas (p <
0,05: a GIT X GIS; b GIT X GOS; c GIT X GOT)

A densidade de volume das fibras oxitalânicas do GIT é significativamente
maior em comparação aos demais grupos.

Figura 23 - Fotomicrografias da aorta mostrando as fibras oxitalânicas, evidenciadas entre as lamelas
elásticas. A: GIS; B: GIT; C: GOS; D: GOT. Coloração: Resorcina de Weigert pósoxidação. Aumento: 1000X
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Figura 24 - Gráfico das comparações da densidade de volume do colágeno (p < 0,05: a
GIS X GIT; c GIT X GOT; d GOS X GOT)

A quantidade de colágeno é significativamente maior no GIT em comparação
aos grupos GIS e GOT, e significativamente maior no GOS em comparação com
GOT.

Figura 25 - Fotomicrografias da aorta mostrando o colágeno, fotografado sem luz polarizada,
evidenciado em vermelho. A: GIS; B: GIT; C: GOS; D: GOT. Coloração: Picro-sirius.
Aumento: 1000X
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6 DISCUSSÃO

A discussão dos achados desta pesquisa abordará os tópicos considerados
relevantes e pertinentes aos objetivos propostos.

6.1 OVARIECTOMIA E NÍVEIS DE ESTRADIOL

Após as cirurgias de ovariectomia, apenas um animal foi a óbito, o qual foi
substituído.
A observação dos dados referentes à dosagem hormonal e dos valores de
referência mostram que todos os animais ovariectomizados apresentaram taxa de
estradiol compatível com a de animal castrado.

6.2 DESEMPENHO NOS TESTES DE ESFORÇO MÁXIMO

Nas comparações das velocidades máximas obtidas no primeiro TEM e no
último, os grupos sedentários (GIS e GOS) não apresentaram diferença significativa.
Ao contrário dos grupos treinados GIT e GOT, que obtiveram melhora em seus
desempenhos da ordem de 73% e 36%, respectivamente. Podemos dizer que
mesmo em situações com carência de estrogênios, o exercício físico foi capaz de
promover um condicionamento físico, permitindo alcance de maior velocidade
máxima nos TEMs.
Nossas conclusões corroboram o estudo de Stathokostas et al. (2008), no
qual não observaram diferenças na capacidade aeróbica de mulheres submetidas à
TRH em comparação com mulheres que não fizeram uso do medicamento.
Entretanto, MERCURO et al. (2006) sugerem que a deprivação de
estrogênios reduz a capacidade para a realização de exercícios físicos.
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6.3 MASSA CORPORAL DOS ANIMAIS

Após 12 semanas de experimento pôde-se observar que os grupos
ovariectomizados (GOS e GOT) apresentaram aumento da massa corporal,
significativamente maior que os grupos intactos (GIS e GIT). Enquanto o grupo GIS
obteve aumento de 1% e o grupo GIT não obteve variação, os grupos GOS e GOT
obtiveram aumento da massa corporal da ordem de 16% e 8%, respectivamente.
Provavelmente, o aumento tenha relação com a síndrome metabólica que acomete
cerca de 40% das mulheres na menopausa, a qual é marcada pelo aumento da
massa corporal, de fatores inflamatórios, pró-coagulantes e obesidade (LOBO,
2008).
Os receptores estrogênios-alfa, localizados no hipotálamo, são os principais
mediadores dos efeitos da homeostasia energética (HEINE et al., 2000). Eles
controlam a ingesta alimentar, o consumo de energia e a distribuição de gordura no
organismo. Após eliminação da expressão do receptor de estrogênios-alfa no núcleo
ventromedial do hipotálamo, um centro da homeostasia energética, fêmeas de
camundongos e ratos desenvolveram fenótipo característico da síndrome metabólica
caracterizada por obesidade, hiperfagia, intolerância à glicose, inatividade física e
redução do consumo energético, sendo o último o principal fator desencadeador do
ganho de peso nestes animais (MUSATOV, 2007).
Shinoda et al. (2002) concluiu que o exercício físico trouxe alguma redução do
peso das gorduras em determinados órgãos de ratas ovariectomizadas, apesar de a
ovariectomia levar ao aumento da massa corporal total.
Os hormônios ovarianos exercem efeitos sobre o metabolismo de lipídios e
carboidratos e podem modular o metabolismo desses substratos, reduzindo a
atividade de enzimas e o metabolismo dos mesmos (CAMPBELL; FEBBRAIO,
2001).
Assim como nos estudos mencionados, na presente pesquisa também
demonstrou-se que a carência de estrogênios leva ao aumento da massa corporal.
O exercício físico aeróbio não interferiu neste aspecto a ponto de manter os valores
da massa corporal próximos dos grupos intactos, mas colaborou para que o
aumento da massa corporal fosse menos expressivo no GOT do que no GOS.
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6.4 VOLUMES DA AORTA E DA LUZ E RAZÃO VOLUME DA AORTA/VOLUME DA
LUZ

Nenhum dos grupos apresentou diferença significativa entre si, tanto nos
volumes das túnicas média e íntima da aorta, da luz e a razão entre esses dois
parâmetros. Corroborando achados de Matsuda et al. (1989), que não observaram
diferenças na espessura da parede da aorta, no comprimento circunferencial interno
e na razão entre a espessura da parede e a área da luz da aorta de ratos treinados e
sedentários de nove semanas de idade. E Sugawara et al. (2004) não observaram
diferenças na espessura da parede da artéria carótida e a área de sua luz quando
compararam um grupo de indivíduos treinados com idade entre 52 e 66 anos com
40% da FC máxima e outro com 70% da FC máxima.
Em estudos com ratas hipertensas, Marques et al. (2006) demonstraram que
a espessura da parede da aorta de ratas ovariectomizadas, sejam elas treinadas ou
sedentárias, é bastante similar. Já entre os animais intactos a espessura foi menor
nos treinados do que nos sedentários. E menor no grupo intacto-treinado em
comparação ao ovariectomizado-treinado, concluindo que o exercício físico é mais
eficiente em ovariectomizados do que nos intactos. Entretanto, vale ressaltar que a
ovariectomia havia sido realizada aos três meses de idade. No presente estudo a
remoção dos ovários foi realizada aos seis meses de idade, idade na qual as
alterações oriundas do processo de maturação e envelhecimento, provavelmente, já
estavam determinadas, como menciona Matsuda et al. (1989).
Esse tema ainda é controverso, pois para Wenger et al. (1988) a redução da
espessura da parede arterial, assim como a sua dilatação, está relacionada ao seu
processo de degeneração. Já Hayashi et al. (2005) citam que o aumento do
diâmetro arterial está, em parte, associado à redução de seu enrijecimento.
Na presente pesquisa, a ovariectomia e o exercício físico aeróbio não
interferiram nestes parâmetros.

80

6.5 DENSIDADE DE VOLUME DOS COMPONENTES DA MATRIZ EXTRACELULAR

Consideramos que a análise do comportamento dos componentes da matriz
extra-celular seja feita de forma conjunta. Pois é a inter-relação e o papel conjunto
dos sistemas elástico e colágeno que desempenham as funções exercidas pela
parede de um vaso. A elastina confere elasticidade, ou seja, permite complacência;
enquanto o colágeno atua na parede proporcionando resistência, isto é, limita a
extensibilidade excessiva. Juntas, essas duas estruturas, promovem uma adequada
propriedade mecânica na parede da artéria (MATSUDA et al., 1993; MATSUDA et
al., 1989), fato que interfere na complexa fisiologia hemodinâmica do vaso. Valendonos das palavras de Cabral (2002, p. 74):
A importância de se conhecer a forma de alguma estrutura do
organismo não se limita apenas ao caráter descritivo do estudo, mas
principalmente, aos aspectos funcionais que poderão ser extraídos
deste conhecimento.

Procuramos, então, integrar a anatomia à fisiologia, com o intuito de se
alcançar o conhecimento não apenas teórico, mas também aplicável à clínica.
A densidade de volume significativamente maior das lamelas elásticas no GIT
em comparação ao GOS e GOT sugere que níveis normais de estrogênios
associados ao aumento da PA provocado pelo exercício físico desencadearam um
processo protetor para evitar tensões exageradas na parede da aorta. Todavia, a
ausência de diferença significativa entre GIT e GIS e a comparação estatística entre
grupos treinados e sedentários mostram que o fator que mais interferiu nesta
característica não foi o exercício, e sim a ovariectomia. Fato que corrobora estudos
que relacionam a carência de estrogênios ao enrijecimento arterial (JONASON, et
al., 1998; KALLIKAZAROS et al., 2002), justificada pelo aumento do vasoconstritor
endotelina-1 (YANES et al., 2005) e redução do vasodilatador NO (JIANG, 1991).
Também está descrito que a carência de estrogênios está relacionada com a
deposição de cálcio nas placas de ateroma em artérias coronárias (CHRISTIAN et
al., 2002). Os estrogênios controlam ainda a produção de TNF-alfa, uma citocina
encontrada em ossos e em placas de ateroma, capazes de induzir a calcificação das
células musculares lisas vasculares (TINTUT et al., 2000).
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Em contrapartida, Park et al. (2008), por meio de estudos bioquímicos e
biomecânicos do arco da aorta e da aorta descendente de ratas com seis semanas
de idade, concluíram que após 12 semanas de ovariectomia a deficiência de
estrogênios, associada ou não à dieta pobre em cálcio, não influenciou na rigidez, na
degeneração da elastina ou na deposição de cálcio na parede do vaso. Entretanto,
os autores não descartam a possibilidade de a deficiência de estrogênios causar
rigidez arterial ao longo do processo de envelhecimento desses animais.
Se considerarmos, por hipótese, que a reduzida densidade de volume das
lamelas elásticas nos grupos GOS e GOT ocorreu ao longo do leito vascular, essa
característica pode ter prejudicado o fluxo sangüíneo, já que este é determinado não
somente pela diferença de pressão entre dois pontos do leito vascular, como
também pela RVP. A propriedade elástica das lamelas de retornar ao seu estado
natural após um estiramento, faz com que o sangue seja impelido pelo leito vascular.
Um tecido dotado de menor capacidade elástica, tem também menor capacidade de
retornar ao seu estado não distendido (RODRIGUES JUNIOR, 1987; GUYTON;
HALL, 1996). Assim, o aumento da PA provocado pelo exercício físico, somado ao
enrijecimento arterial não distenderia os vasos e, consequentemente, não haveria
redução da resistência e nem aumento do fluxo sangüíneo no leito vascular.
Portanto, no que tange às características morfoquantitativas das lamelas elásticas,
notamos que o exercício físico beneficiou o GIT, mas não o GOT.
Entretanto, estudos bioquímicos em ratos machos jovens com nove semanas
de idade, Matsuda et al. (1989) apontam quantidade significativamente maior de
elastina na parede da aorta descendente de treinados do que de sedentários. Em
ratos, a estrutura lamelar das fibras elásticas da aorta apresenta degenerações e
ocorrem mudanças na proporção de proteínas que constituem as lamelas com o
avançar da idade, como por exemplo, em ratos de seis meses de idade o ácidopolar-amino torna-se significativamente aumentado (KEELEY; PARTIRIDGE, 1974).
A composição anormal da elastina também pode ser por mudanças na amarria de
outras proteínas por pontes de cálcio da elastina original (KEELEY; PARTIRIDGE,
1974). Em ratos treinados houve ainda menor deposição de cálcio, menor proporção
de ácido-polar-amino e, provavelmente, menor degeneração, o que pode estar
relacionado ao aumento da extensibilidade da elastina e da parede da aorta. Em
outro estudo, Matsuda et al. (1993) verificaram aumento da elastina e redução de
cálcio contido na elastina de ratos machos jovens treinados. Os autores ratificam
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que a prática de exercícios físicos iniciada precocemente colabora para reduzir o
cálcio depositado na elastina da parede arterial e, provavelmente, promove maior
complacência da aorta.
Isso também poderia explicar a ausência de diferença significativa entre os
grupos GIS e GIT, visto que aos seis meses de idade os animais já apresentariam
alterações protéicas na composição das lamelas elásticas. Assim, ratificando
estudos de Matsuda et al. (1989) e conclusões de Ferreira et al. (2006), sugerimos
que o exercício físico iniciado precocemente possa interferir positivamente na
complacência da aorta. Em estudos realizados em humanos, outros autores também
consideram que o grau de eficiência da redução da rigidez arterial em mulheres na
menopausa está relacionado com o quão precoce o exercício físico é iniciado
(MOREAU et al., 2003; SUGAWARA et al., 2006).
Com relação às fibras elaunínicas, a observação mais relevante foi a
densidade de volume significativamente menor no grupo GIT em relação os grupos
GIS e GOT, possivelmente havendo uma compensação do aumento do número de
lamelas elásticas. As grandes tensões geradas durante o exercício podem ter
desencadeado um mecanismo protetor para evitar que a elasticidade promovida
pelo aumento da densidade de volume das lamelas elásticas não permitisse um
excesso de dilatação do vaso. A ausência de diferença significativa entre si dos
grupos GIS, GOS e GOT revelou que neste experimento a ovariectomia isolada ou
associada ao exercício físico não interferiu neste parâmetro.
Em respeito às fibras oxitalânicas, mais uma vez o grupo GIT se diferenciou
dos demais, apresentando densidade de volume significativamente maior. O que
contribui para aumentar a resistência do vaso, visto que o papel das oxitalânicas é o
de promover resistência em regiões sujeitas a estresse mecânico (GOLDFISCHER
et al., 1983; RODRIGUES JUNIOR, 1987; HORTA et al., 2005). Os demais grupos
não apresentaram diferença significativa entre si.
Quanto ao colágeno houve diferença nas comparações entre GIT e GIS, e
entre GIT e GOT, com o GIT apresentando valores significativamente maiores.
Sugerimos que o aumento do colágeno representa um papel importante, pois o
aumento da PA e da FC durante o treinamento físico acarreta maior pressão nos
vasos arteriais, especialmente no trecho ascendente da aorta, que recebe as
maiores pressões quando o ventrículo esquerdo se contrai (MATSUDA et al., 1987).
Segundo Xu et al. (2000), o aumento da pressão na luz estimula a produção de
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colágeno. Provavelmente, um mecanismo protetor que ainda desconhecemos, tenha
ação na produção de tecidos que impeçam a expansão dos vasos e reduza aqueles
responsáveis pela dilatação excessiva, o que permite complacência e resistência,
com conseqüente acomodação de um grande volume sangüíneo no leito vascular e,
ao mesmo tempo, prevenindo uma possível laceração ou ruptura do vaso em
situações de alta pressão.
Matsuda et al. (1989) também verificaram que em ratos treinados, além de o
conteúdo de elastina da aorta aumentar, o conteúdo do colágeno também foi maior
do que em ratos sedentários, havendo aumento do conteúdo elástico sem reduzir o
conteúdo colágeno. Segundo os mesmos autores a proporção adequada de
componentes com alta capacidade elástica e substâncias menos elásticas, podem
ter uma capacidade elástica efetiva maior do que o componente elástico
isoladamente.
Um achado relevante entre os grupos GOS e GOT é que o último apresentou
densidade de volume significativamente menor de colágeno. Nesse caso é sugerido
que o exercício físico colaborou para a redução do enrijecimento do vaso. Esse fato
é importante para manter a adequada RVP e reduzir tensões na parede da aorta e
para permitir o fluxo sangüíneo satisfatório pelo leito vascular.
Entretanto, sob o aspecto funcional, questionamos até que ponto o volume
reduzido de colágeno foi eficaz para a manutenção da propriedade elástica sem
prejuízo da sua resistência. São pertinentes avaliações mecânico–funcionais que
simulem a hemodinâmica em grupos experimentais como os apresentados neste
estudo, para se obter respostas mais precisas sob o efeito funcional dessas
alterações na fisiologia da circulação.
Quanto aos benefícios do exercício físico para os vasos arteriais, sabe-se
também que a prática crônica dos mesmos aumenta a produção de óxido nítrico
(LEWIS, et al., 1999; HAMBRECHT et al., 2003) e óxido nítrico vasodilatador
derivado do endotélio, e reduz as concentrações plasmáticas de endotelina-1, um
vasoconstritor em humanos (MAEDA et al., 2003), resultando em vasodilatação.
Assim, também podemos especular sobre fatores que auxiliem na complacência
arterial por reduzir o tônus vasoconstritor.
Apesar de os mecanismos pelos quais o exercício físico aeróbio afete as
propriedades das artérias ainda serem pouco estudados em humanos (FERREIRA,
2006), especula-se que também exista relação com os benefícios já bastante
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consagrados como a melhora da HAS, redução da gordura corporal, melhora da
resistência à insulina, etc., que estão intimamente ligados ao enrijecimento arterial
(STEHOUWER; FERREIRA, 2006). Além disso, deve-se considerar os benefícios do
exercício físico na atividade simpática e na disfunção endotelial, que desencadeiam
enrijecimento das artérias (FERREIRA et al., 2006). Desta forma, muito
provavelmente a melhora deve-se à ação benéfica conjunta desses fatores.
Assim como o exercício, o estradiol também aumenta a liberação de NO. Na
fase aguda da suplementação com 17-beta-estradiol ocorre relaxamento da aorta
(JIANG, 1991), de artérias mesentéricas (SHAW et al., 2000) e coronárias (MUGGE
et al., 1993). Após a ovariectomia ocorre aumento da pressão arterial, pois a
carência de estrogênios está envolvida no aumento da endotelina-1, o que colabora
para desencadear a HAS pós-menopáusica em ratas (YANES et al., 2005).
As desordens que a privação de estrogênios acarretam para o SCV são
exemplos de como a perda da distensibilidade vascular favorece DCVs no futuro
(BLACHER et al., 1999). O aumento da rigidez arterial, associada às desordens
causadas pelo envelhecimento, colabora para o desenvolvimento de HAS (pelo
aumento da RVP), sobrecarga do ventrículo esquerdo, alterações da perfusão
coronariana (LONDON et al., 2004), hipertrofia ventricular esquerda, lesão endotelial
e desenvolvimento de aterosclerose (NICHOLS, 2005). O aumento de 2 mmHg na
pressão sistólica, aumenta em 7% o risco de morte por acidente vascular encefálico
e em 5% de morte por doença arterial coronariana (LEWINGTON et al., 2002).
As alterações na quantidade e qualidade de qualquer um dos constituintes da
matriz, tais como: água, íons, proteoglicanas, colágeno e fibras elásticas podem ser
a base de doenças que afetam diretamente a aorta. O aumento na rigidez vascular é
determinado por um aumento na proporção colágeno-elastina e também pela
deposição de cálcio e lipídeos (AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). Desta
forma, a carência de estrogênios e as pressões a que o vaso é submetido durante o
exercício físico aeróbio influenciariam na constituição da matriz, mudando a
proporção de seus constituintes.
Desta maneira, as mudanças estruturais da parede das artérias, como as
mudanças quantitativas da elastina e do colágeno, refletem as mudanças
adaptativas produzidas pelo exercício e pelas alterações a que o organismo é
submetido ao longo do seu processo de maturação e desenvolvimento. Sokolis
(2007) diz que a constituição da aorta varia conforme o grau de pressão a que está
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sujeita: em regiões de maior pressão apresenta característica mais rígida e com
maior conteúdo de colágeno; e em regiões de menor pressão é mais distensível e
com maior conteúdo elástico.
Em vista do exposto, pode-se supor que a prática de exercício físico aeróbio
submáximo a 60% da capacidade aeróbia pode ser uma indicação para atenuar a
perda da elasticidade arterial provocada pela deprivação de estrogênios. Em seus
estudos, Zieman et al. (2005) ressaltam que o aumento da complacência arterial
está associado à redução de risco cardiovascular. Inclusive, as DCVs ainda são as
que mais acometem a mulher no climatério no Brasil (DATA SUS, 2008) e no
mundo, o que leva a índices altos de morbidade e mortalidade em mulheres no
período de pós-menopausa.
Todavia, devemos lembrar a importância de se realizar experimentos
morfológicos em conjunto com áreas como a fisiologia e a clínica, para que os
achados sejam aplicáveis ao dia-a-dia do profissional de saúde de forma a beneficiar
um ser, seja ele homem ou animal.
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7 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados e as análises realizadas neste estudo, pode-se
concluir que em ratas Wistar:

1) A prática de exercício físico aeróbio com intensidade submáxima de 60%, com
duração de 3 meses, melhora o desempenho físico mesmo na presença de baixos
níveis de estrogênios.
2) A carência de estrogênios acarreta aumento da massa corporal total.
3) A deprivação de estrogênios e a prática de exercício físico aeróbio em ratos a
partir dos seis meses de idade, não modificam o volume ocupado pelas túnicas
média e íntima da aorta, por sua luz, e tampouco a razão entre esses parâmetros.
5) A deprivação de estrogênios reduz a densidade de volume das lamelas elásticas
da túnica média da aorta. Entretanto, o exercício físico aeróbio não interfere nesta
redução.
6) O exercício físico aeróbio associado a níveis normais de estrogênios aumenta a
densidade de volume das lamelas elásticas, das fibras oxitalânicas e do conteúdo
colágeno da túnica média da aorta; e reduz a densidade de volume das fibras
elaunínicas.
7) O exercício físico aeróbio associado à carência de estrogênios reduz a densidade
de volume do colágeno da túnica média da aorta.
Assim, pode-se supor que o exercício físico aeróbio, mesmo se iniciado na
fase adulta do animal, pode ser um recurso para evitar a perda da elasticidade da
aorta ascendente de ratas Wistar em situações de carência de estrogênios.
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ANEXO

Fonte: Apostila do 2nd ISS Brasilian Stereology Course, São Paulo, Brasil, 2007

Anexo A – Tabela de números randômicos.
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