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RESUMO

O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto, alojando e protegendo estruturas moles e órgãos vitais, contidos na calota craniana, tórax 
e canal medular, proporcionando um sistema de alavancas e um alicerce, capaz de converter as forças geradas pela contração muscular em 
movimentos, modificando sua estrutura. A densidade mineral óssea (DMO) por sua vez é o produto de um processo dinâmico de formação e 
reabsorção do tecido ósseo denominado remodelação. Objetivo: O estudo se propõe a analisar a densidade óptica e a largura da diáfise da tíbia 
de ratas submetidas ao treinamento de corrida. Foram utilizadas 14 ratas da raça Wistar, com idade média de 20 semanas, peso corporal médio 
de 200± 15g, divididos igualmente em Controle (C), Corrida (Co). O treinamento de corrida, foi realizado numa esteira adaptada para ratos, com 
velocidade constante de 1.2km/h e tempos de 5 minutos no 1º dia aumentando até o 10º dia (30 minutos) e se manteve constante até o 27º dia, 
durante 4 semanas. Os animais não tinham nem uma atividade no 7º, 14º, 21º e 28º dias. pós esse período os animais foram sacrificados e 
retirada a tíbia esquerda de cada animal e realizada a mensuração da largura da diáfise da tíbia com paquímetro digital de 150 mm da marca 
Leetools. Para a mensuração da densidade óptica das tíbias foram feitas radiografias no aparelho de raios-X, com gerador VMI 500 amperes, o 
tubo do equipamento foi posicionado verticalmente em relação às peças anatômicas, com distância foco-filme de 80 cm com face anterior 
voltada para cima. As peças de todos os grupos foram mantidas sob uma mesma película (Kodak®), com tempo de exposição de 0,02 segundos. 
Após a obtenção da imagem latente, o filme foi revelado em processadora automática e o produto de sua imagem digitalizado por meio de 
fotografia em câmera digital Sony w110 com resolução de 7 megapixel à 50 cm do negatoscópio no qual está a película. Para a análise da foto das 
películas radiográficas através do Software Imagem J 1.41o (Wayne Rasband Institutos Nacionais de Saúde; EUA), no qual foi demarcada cada 
região específica, no osso e verificadas as regiões de interesse (diáfise). Calculou-se em cada área em questão a respectiva densidade óptica (DO). 
Em cada sítio, o software forneceu a medida em histogramas, obtendo-se a seguir a DO média de cada grupo e os dados relativos à média de 
valores dos pixels, posteriormente tabulados. Os resultados foram analisados através do teste T para amostras não pareadas com p < 0,05. Os 
dados foram expressos na forma de Média ± Erro padrão da Média. Quando comparados os grupos e amostras de largura da diáfise (C 2,94 ± 
0,08; Co 2,77 ± 0,04; p<0,05) e DO da diáfise (C 76,12 ± 1,89; Co 70,5 ± 1,23; p ><
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