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1. RESUMO 

 

A menopausa é um processo fisiológico do envelhecimento, onde ocorre o fim 

do período fértil pela diminuição da produção de estrógeno e progesterona. O 

processo de envelhecimento pode comprometer o trato intestinal provocando 

mudanças morfofuncionais, como retardo na motilidade esofágica, no esvaziamento 

gástrico, aceleração do transito intestinal, assim como, a diminuição da absorção 

dos nutrientes. É consenso que a alimentação adequada e a atividade física 

constituem importantes intervenções no tratamento e prevenção dessas doenças. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos do treinamento resistido 

associado a dieta composta de caseína, sobre o intestino grosso de ratas idosas 

ovariectomizadas. Foram utilizadas 20 ratas Wistar, idosas ovariectomizadas, 

divididas em 4 grupos: animal sedentário (CAS), Controle animal treinado (CAT); 

Animal ovariectomizado sedentário (AOS), Animal ovariectomizado treinado (AOT). 

Os protocolos da dieta a base de caseína e do exercício resistido deram início aos 

14 meses de idade e finalizaram após 12 semanas. Ao final do experimento os 

animais foram pesados e a eutanasiados. O intestino grosso foi retirado, fixado, 

processado e corado em HE. Os resultados estão apresentados em M±EPM. Os 

resultados mostram que a ovariectomia promoveu diminuição significante na 

espessura das camadas e que o treinamento ocasionou diminuição da área interna, 

externa e da espessura, enquanto gerou aumento da luz nos grupos controles. 

Nossos resultados sugerem que o treinamento resistido associado a uma dieta 

proteica de caseína não ocasiona recuperação nas modificações sofridas no colon, 

pela ovariectomia.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo progressivo que ocorre com o avanço da 

idade, independentemente de doença, estilo de vida ou fatores ambientais e que 

acarretam alterações morfofisiológicas, propiciando maior incidência de processos 

patológicos (HOLLOSZY, 1992; HOLLOSZK, FONTANA, 2007).  

Além das alterações promovidas pelo envelhecimento, os indivíduos do sexo 

feminino sofrem as modificações endócrino–funcionais determinadas pela 

menopausa, exibindo quadros clínicos diferentes após essa etapa. A perda da 



função ovariana e consequente redução da produção de estrógeno nas mulheres em 

pós-menopausa, determinam uma elevação dos lipídios sanguíneos 

(MOZAFFARIAN et al, 2005) e uma vulnerabilidade às DCV (MENDES et al, 2012). 

Com o envelhecimento, vários fatores influenciam na qualidade de vida, dentre 

eles a dieta e a atividade física dos idosos.  

A dieta bem balanceada é um dos fatores que favorece a qualidade de vida, 

proporcionando melhor condição de saúde e contribuindo diretamente na prevenção 

e controle das principais doenças que acometem os idosos. Estudos experimentais 

em animais sugerem que o consumo da caseína têm se destacado pelo aumento da 

síntese de glutationa e por favorecer o desenvolvimento das estruturas intestinais 

(SILVA et al, 2009; CARUSO E DEMONTE, 2005). 

A atividade física também contribui positivamente nessa fase, inúmeros trabalhos 

assinalam que os indivíduos fisicamente ativos desfrutam de uma melhor qualidade 

de vida e menor taxa de mortalidade, resultando em uma maior longevidade 

(MATSUDO & MATSUDO, 1992; ANTUNES, 2006). Assim, o exercício físico regular 

pode intervir de forma positiva no tratamento ou prevenção de diversas doenças 

senis como dislipidemias (OLIVEIRA et al, 2013), diabetes mellitus e hipertensão 

arterial (MORVAN et al, 2013), dentre outras.  

O processo de envelhecimento pode comprometer o trato intestinal provocando 

mudanças morfofuncionais, como retardo na motilidade esofágica e no 

esvaziamento gástrico, aceleração do transito intestinal, assim como a diminuição da 

absorção dos nutrientes. (WADE, 2002). No intestino grosso, observam-se 

alterações funcionais que incluem atrofia da mucosa, aumento do tecido conjuntivo e 

atrofia da camada muscular que resultam em constipação intestinal (FIRTH, 

PRATHER, 2002). 

 

3. OBJETIVOS 

 

      Verificar o efeito do treinamento resistido na morfologia do intestino grosso em 

ratas idosas menopausadas, com ingesta proteica animal (caseína).  

 

4. METODOLOGIA 

 



       Foram utilizadas 20 ratas Wistar, adultas ovariectomizadas, divididas em 4 

grupos: animal sedentário (CAS), Controle animal treinado (CAT); Vegetal Animal 

ovariectomizado sedentário (AOS), Animal ovariectomizado treinado (AOT). Os 

animais foram acompanhados por 14 meses e posteriormente submetidos a dieta 

proteica animal (caseína) e o protocolo de treinamento resistido realizado 3 vezes 

por semana, durante 12 semanas. Cada animal subiu a escada até atingir o topo, 6 

vezes a cada dia de treinamento. A característica do treinamento resistido foi de 

intensidade moderada. Utilizando uma escada vertical, em madeira, com degraus de 

ferro, com altura de 110 cm com inclinação de 80°. A sobrecarga foi realizada por 

meio de pesos de chumbo fixados à cauda do animal na porção proximal por meio 

de fita adesiva. A alimentação dos animais consistiu em proteínas de origem animal 

(caseína) Ad libitum. Ao final do protocolo de treinamento e dieta os animais foram 

pesados e eutanasiados. Foi realizado uma laparoscopia mediana onde o colon foi 

retirado, fixado em formol 10%, processado, realizado cortes não seriados de 4 µm e 

corados em HE, para ser examinado ao microscópio de luz. Foram realizadas 

fotomicrografias das estruturas do colon, as quais serviram para estudos 

morfoquantitativos. Os resultados foram apresentados em M±EPM. O teste de 

análise de variância (ANOVA) one way e post-hoc de Tukey foi devidamente 

aplicados para análise dos dados (p< 0,05). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Fisiologia do intestino grosso 

 

O intestino grosso, possui cerca de 1,5m de comprimento e 6,5cm de diâmetro. É 

subdividido em: ceco, apêndice, colo (ou cólon) ascendente, transverso, 

descendente e sigmoide e reto. O epitélio é simples colunar com microvilos e células 

caliciformes. Ele contém ainda células-tronco e células enteroendócrinas. No ceco e 

no apêndice, há também as células de Paneth (UFRGS, ca. 2000). 

No intestino grosso, ocorre a absorção de água e de sais inorgânicos, levando à 

formação do bolo fecal. Para isso, as células colunares apresentam microvilos na 

superfície apical e Na+, -K+ ATPases nas membranas laterais. As células 

caliciformes estão em grande número, e o muco contribui para a compactação do 

bolo fecal e facilita o deslizamento deste, lubrificando a superfície epitelial. A 

muscular da mucosa consiste de duas subcamadas: uma circular e outra 



longitudinal. A camada muscular apresenta também uma subcamada circular e uma 

subcamada longitudinal. Esta última, no ceco e no colo, espessa-se em três faixas 

equidistantes, as tênias do colo (do latim taenia, faixa), que podem ser visualizadas 

ao nível macroscópico (UFRGS, ca. 2000). 

 

5.2  Plexo mioentérico 

 

O controle neural da função do TGI é predominantemente mediado por neurônios 

entéricos, que estão localizados em pequenos gânglios, ligados por feixes de fibras 

nervosas, formando uma rede, presente ao longo do comprimento do TGI. Esses 

neurônios estão agrupados no chamado “sistema nervoso entérico” (SNE), que é 

uma estrutura altamente complexa que inclui citoarquitetura, código químico e 

circuitos neuronais similares aqueles do sistema nervoso central (SNC), que possui 

participação na secreção, transporte de íons, água, fluxo sanguíneo e sistema imune 

intestinal (SILVA, 2006). 

 

5.3  Musculatura circular e longitudinal 

 

A musculatura externa do intestino grosso é composta por duas camadas de 

células musculares lisas: uma circular e uma longitudinal. Suas contrações misturam 

o conteúdo no lúmen e o impulsionam em direção ao ânus. Uma despolarização no 

músculo da camada muscular circular é conduzida em sentido circunferencial e 

despolariza um anel, que se propaga lentamente ao longo do intestino. A contração 

do músculo liso longitudinal encurta e expande os segmentos do intestino, 

contribuindo para a propulsão do conteúdo intestinal. As ondas lentas não 

desencadeiam contrações das camadas musculares, esta é provocada pelos 

potenciais de ação gerados perto do pico das ondas lentas. Os plexos inibem o 

músculo circular e estimulam o longitudinal, pois as duas camadas são antagonistas 

(RAFF & LEVITZKY, 2012). 

 

5.4 Exercício físico e influência no colo 

 

A estimulação mecânica sobre o TGI produzida pelo impacto proporcionado pelo 

exercício pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas gastrintestinais, já que 



quando a mucosa intestinal é distendida e/ou friccionada libera prostaglandinas 

causando aumento da secreção intestinal. Além disso, já foi demonstrado que a 

hipertrofia do músculo pode causar pressão contra o cólon e estimular o aumento da 

motilidade e da defecação (LIRA et al, 2008). 

A redução do fluxo sanguíneo intestinal durante o exercício é decorrente da 

vasoconstrição do leito vascular esplâncnico pela ação das catecolaminas sobre os 

receptores α-adrenérgicos e/ou da ativação do sistema renina-angiotensina pela 

hipovolemia induzida pelo exercício decorrente da desidratação. Em particular, 

Rehrer e colaboradores verificaram que a perda de 3,5 a 4,0% do peso corporal 

provocada pela desidratação durante o exercício está associada ao aumento da 

incidência de sintomas gastrintestinais. No repouso, 90% do fluxo sanguíneo para o 

intestino é dirigido para a mucosa. Portanto, esta região é a mais susceptível para 

apresentar alterações em consequência da redução do fluxo sanguíneo intestinal 

durante o exercício (REHRER et al, 1990). 

 

5.5 Menopausa e influência no intestino 

 

A perda de estrogênio está associada a mudanças intestinais que incluem 

diminuição da absorção de cálcio e alterações na permeabilidade intestinal que 

efeitos diretos sobre a homeostase gastrointestinal. Além disso, os camundongos 

knockout do receptor de estrogênio-β (ER-β) apresentam moléculas de adesão 

celular reduzidas e uma junção apertada interrompida no cólon, assim como a 

arquitetura anormal do cólon. (PINCHUK E FILIPOV 2008).  

 

5.6 Efeito do consumo da caseína no intestino 

 

De acordo com Silva e colaboradores (2009), dentre os alimentos ou ingredientes 

com potencial protetor, as caseínas têm se destacado pelo aumento da síntese de 

glutationa (GSH), potente antioxidante (SILVA et al, 2009).  

Segundo Caruso e Demonte, 2005, o intestino delgado dos animais alimentados 

com soja apresentou-se mais enovelado se comparado com os animais alimentados 

com caseína, com diâmetro inferior e alguns também mostravam uma cor ictérica 

evidente levando a considerar que no momento, as contrações musculares locais 

estavam mais elevadas e que também, alguns estavam recebendo bile. Isso tudo é 



indício de um transito mais lento que os dos animais alimentados com caseína. De 

acordo com o mesmo ator, o comprimento e área das vilosidades dos animais 

alimentados com caseína foram maiores se comparados com os animais 

alimentados com soja, ou seja, a caseína favorece o desenvolvimento das estruturas 

renais de forma mais efetiva se comparada com a alimentação com soja (CARUSO 

E DEMONTE, 2005).  

 

6. RESULTADOS 

 

Verificamos que tanto o treinamento quanto a ovariectomia promoveram um 

adelgaçamento nas camadas musculares (longitudinal e circular). Observamos uma 

tendência ao aumento da área da luz nos grupos treinados e ovariectomizados. 

(CAT e AOT) quando comparado ao grupo controle sedentário (CAS) (Tabela 1). 

Verificamos que os animais ovariectomizados treinados (AOT) apresentaram 

diminuição na área externa (AE) e interna (AI) quando comparados aos animais do 

grupo CAT.  (Figura 1 e Tabela 1) 

 

Figura 1 - Aspecto geral do cólon, evidenciando espessura e luz. Em menor 

tamanho visualiza-se os gânglios mioentéricos CAS – Animal sedentário; CAT – 

Controle Animal Treinado; AOS – Animal Ovariectomizado Sedentário; AOT – 

Animal Ovariectomizado Treinado. HE, barra 10 µm.    

 

 

 



Tabela 1 – Variáveis morfológicas: luz, área interna, área externa, e espessura do 

colo (μm2). 

 

 
LUZ (μm2) AI (μm2) AE (μm2) ESPESSURA (μm) 

CAS 4,53± 0,44 42,85± 3,09 64,88±3,7 0,84±0,02 

CAT 9,37± 1,62* 53,52± 1,94 73,97±1,9 0,67±0,02* 

AOS 10,08±3,01
#
 45,42±2,51 69,73±4,1 0,67±0,05*

#
 

AOT 9,43±2,77
#+

 36,42± 4,77
#
 50,22± 7,69

#+
 0,52±0,05*

+
 

M±EPM *p<0,05 vs CAS; #p <0,05 vs CAT; +p <0,05 vs AOS 

 

Houve um aumento na área do plexo mioentérico nos animais controle que 

realizaram treinamento, em comparação aos sedentários. Nos animais 

ovariectomizados não foi observado alteração significativa entre os sedentários e os 

treinados (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1 – Área do gânglio do plexo mioentérico do colo dos animais estudados 

(μm2).  

 

 

 

 



7) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível considerar que a ovariectomia promoveu diminuição significante 

na espessura das camadas e que o treinamento ocasionou diminuição da área 

interna, externa e da espessura, enquanto gerou aumento da luz nos grupos 

controles. Nossos resultados sugerem que o treinamento resistido associado a uma 

dieta proteica de caseína não ocasiona recuperação nas modificações sofridas no 

colon, pela ovariectomia.  
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