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RESUMO 

Modelos animais de ratas ovariectomizadas submetidas a exercícios físicos, 

fornecem materiais experimentais uniformes com baixo custo e alta reprodutibilidade 

de testes clínicos e laboratoriais. Sabe-se que o ambiente empobrecido de gaiolas 

(padrão) de laboratório tem sido usado para mimetizar um estilo de vida sedentário 

enquanto que o ambiente enriquecido tem sido empregado para mimetizar um estilo 

de vida ativo. Desta forma esta pesquisa tem o intuito de evidenciar possíveis 

diferenças proporcionadas no sistema músculo esquelético de ratas 

ovariectomizadas alocadas em ambiente enriquecido com aquelas colocadas em 

gaiola padrão. 

 

INTRODUÇÃO 

 Com o aumento da longevidade, a incidência da osteoporose vem se tornando 

um problema não apenas de natureza clínica, mas também de natureza 

socioeconômica. 

 EGERMANN, GOLDHAHN, SCHNEIDER (2005) descrevem que a 

ovariectomia é comumente utilizada nos modelos animais de osteoporose. 

 HONDA et al (2003)acreditam que a sensibilidade óssea decai rapidamente 

após o início dos exercícios, atingindo uma saturação mecanosensorial, depois da 

qual a massa óssea aumenta apenas conforme o acréscimo da intensidade da 

carga. 

 KEMPERMANN, KUHN, GAGE (1997) referem estudos através da exposição 

de um ambiente enriquecido com oportunidades para interação social, exploração e 

atividade física em ratos adultos. RUYS (1991) ainda cita resultados positivos quanto 

ao encorajamento às atividades físicas em tais ambientes. 

 

OBJETIVO 

 Investigar a resposta da osteoporose experimental, através da ovariectomia 

bilateral, em ratos wistar quanto à realização de atividades em ambiente enriquecido 

e confrontar com aqueles mantidos em ambiente padrão; além de animais de 

mesma idade não ovariectomizadas, contudo submetidos ao stress cirúrgico sem 

castração bilateral. 

 

METODOLOGIA 



 Para desenvolver este estudo, RattusNorvegicusAlbinusWistar com idade em 

torno de 4 meses serão mantidos em gaiolas coletivas, a temperatura controlada em 

25 ± 1º C e ciclo claro/escuro de 12/12 horas, com livre acesso a água e alimento. O 

experimento seguirá as recomendações das Resoluções Brasileiras de Bioética de 

experimentos com Animais e realizar-se-á no biotério do UniSALESIANO de Lins. 

Para tanto, serão utilizadas 40 ratas fêmeas, as quais serão divididas em 4 grupos: 

1) Controle em Ambiente Padrão (CP) – animais sob senescência mantidas em 

ambiente padrão e sem castração; 2) Controle em Ambiente Enriquecido (CE) –

animais sob senescência mantidos em ambiente enriquecido e sem castração; 3) 

Osteoporose Experimental em Ambiente Padrão (OP) – animais mantidos em 

ambiente padrão e submetidos à osteoporose experimental através da ovariectomia 

bilateral; 4) Osteoporose Experimental em Ambiente Enriquecido (OE) – animais 

mantidos em ambiente enriquecido e submetidos à osteoporose experimental 

através da ovariectomia bilateral. 

Durante o período experimental, os animais terão as massas corporais 

registradas semanalmente.  Os procedimentos cirúrgicos serão realizados nas 40 

ratas aloucadas em gaiolas de polietileno, sendo que 20 destas serão 

ovariectomizadas bilateralmente e 20 submetidas apenas ao stress cirúrgico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização da ovariectomia bilateralutilizar-se-á protocolo descrito por 

MARTINS (2006), sendo os animais anestesiados com cloridrato de quetamina a 

30mg/kg via intraperitoneal para posteriorextirpação dos ovários em todos os 

animais, estando àqueles controles livres de tal. 

O ambiente enriquecido constituirá uma gaiola com medidas de 1,30m x 80cm 

x 60cm, com inserção de objetos inanimados, além da roda de atividade com 20 cm 

de diâmetro, baseado em modelo proposto por SZTAINBERG, CHEN (2010). O 

rastreamento será executado pelo registro da movimentação do animal na gaiola 

enriquecida e calculado em um protocolo para obtenção dos dados de deslocamento 

em metros. Na roda de atividade será acoplado um contador para o controle do 

número e velocidade das voltas, permitindo mensurar a atividade física realizada. 

Ao final do período experimental, os ratos serão anestesiados e submetidos à 

eutanásia sendo registrados a massa corporal e comprimento nasoanal, bem como 

a tíbia será coletada para registro de sua massa e comprimento.  



Para avaliação do conteúdo de cálcio ósseo, as tíbias direitas posteriores de 

cada animal serão isoladas e a massa será registrada. Posteriormente, as tíbias 

serão mergulhadas em solução de 7% de EDTA diluído em água destilada. Serão 

mantidas durante 120 dias com troca do EDTA duas vezes por semana. Ao final 

deste período as tíbias terão suas massas registradas novamente, conforme 

protocolo indicado por MATTOS et al (2011). 

Após o teste de normalidade, os resultados serão analisados estatisticamente 

utilizando o ANOVA twoway e teste post hoc de Bonferroni (software SPSS®). 

 

RESULTADOS PRÉLIMINARES 

Até o presente momento realizou-se estudo para verificar a viabilidade do 

projeto de forma positiva, encontrando-se este em aprovação pela Comissão de 

Ética no uso de Animais do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (CEUA 

- UniSALESIANO). A participação nessa pesquisa será voluntária e sem benefícios 

diretos aos participantes. 
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