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RESUMO

O exercício físico é um dos principais fatores que agem no processo de remodelação óssea modificando positivamente a osteogênese do osso. 
Para se realizar adequadamente a prática de exercícios, é recomendável o uso de órteses ortopédicas, a fim de reduzir as pressões plantares 
excessivas, o atrito durante o movimento horizontal do pé, atuando como amortecedor durante o impacto contra o solo, além de oferecer 
suporte e estabilidade estrutural. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto da órtese ortopédica na densidade 
mineral óssea da vértebra L6 de ratas submetidas à corrida moderada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da 
Universidade Estadual do Ceará, sob o protocolo nº 6923877 de 28/10/2016. Foram utilizadas 22 ratas, fêmeas, Wistar, massa corporal entre 210
±10g. Os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos: Controle (CTR), Treinado (TRE) e Treinado com Órtese (TRO). Os animais do 
grupo CTR não realizaram o treino; os grupos TRE e TRO foram submetidos ao treinamento moderado de corrida. O treino ocorreu por 3 
semanas, onde a primeira semana consistiu de uma adaptação em esteira adaptada para roedores (Imbramed, Brasil), nas duas semanas 
seguintes os animais passaram por um teste de esforço no primeiro dia da semana, e nos quatro dias seguintes, por um treinamento de corrida 
moderado conforme 60% da sua capacidade máxima de esforço. O teste de esforço consistiu em etapas de corridas contínuas com um 
incremento de 0,2km/h na intensidade do exercício, até que o animal atingisse a exaustão. Após esse período os animais foram anestesiados com 
Tiopental de sódio (150 mg/kg) via intraperitoneal conforme massa corporal com posterior decapitação para remoção da vértebra L6. Para a 
mensuração da densidade óptica (D.O.) da vértebra L6 foram feitas radiografias no aparelho de raios-X, com gerador VMI 500 amperes, com 
distância foco-filme de 80 cm. 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 estava a película. Para a análise 
das imagens radiográficas foi utilizado o Software Imagem J 1.41o (Wayne Rasband Institutos Nacionais de Saúde; EUA), no qual foram 
demarcadas regiões específicas da vértebra. Em cada sítio, o software forneceu a medida em histogramas, obtendo-se a seguir a D.O. média de 
cada grupo e os dados relativos à média de valores dos pixels, posteriormente tabulados. Os dados foram analisados por ANOVA One-Way e pós 
teste de Turkey, considerando diferença com p<0,05. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média. Quando comparamos os 
grupos CTR (80.61±2.886), TRE (91.67±2.065) e TRO (97.11±0.4181) com >< 0,0001, os dados apontaram um aumento estatisticamente 
significativo do grupo TRO em comparação ao grupo CTR.  Os resultados demonstram que a corrida modera associada ao uso da órtese foi 
suficiente para causar alterações na densidade mineral óssea da vértebra L6. É consensual na literatura que os exercícios físicos que geram 
impacto como fatores intrínsecos estão associados ao aumento da densidade mineral óssea. E que o fortalecimento ósseo ocorre em virtude do 
local onde esta ocorrendo o estímulo mecânico, ou seja, quanto, mas proximal o estímulo maior a resposta local. A vértebra L6 é a última 
vértebra lombar recebendo toda a carga corporal oriundo dos movimentos pélvicos e o material utilizado pela órtese apresenta características 
absortivas o que permitir uma maior descarga de peso sobre a área estudada. Nesse contexto, é possível verificar que a intensidade mecânica 
promovida pelo protocolo de corrida associado ao uso da órtese ortopédica induziu a uma nova adaptação óssea alterando a densidade mineral 
vértebral de ratas.
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