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RESUMO 
 

 

A osteoporose é uma das doenças ósseas mais comuns, especialmente durante o climatério. 

Como consequência do envelhecimento da população mundial, a incidência da osteoporose 

irá inevitavelmente aumentar ano a ano. A tibolona é um esteroide sintético utilizado como 

terapia de reposição hormonal para mulher posmenopausada e pode efetivamente prevenir a 

perda de osso trabecular através da redução da reabsorção óssea. Mesmo com eficácia 

comprovada, a tibolona assim como outras TRHs vêm sendo recomendadas em menores 

dosagens por motivos de segurança. O nosso interesse está em contribuir no entendimento dos 

efeitos da tibolona na qualidade óssea em um tratamento de longa duração com alta dosagem, 

inseridos no protocolo experimental proposto nesse estudo. Este experimento foi realizado em 

um grupo de ratas não ovariectomizadas (C, n=5) e três grupos previamente 

ovariectomizados. Um grupo recebeu tibolona (OVX+T, n=9) enquanto os outros não 

(OVX+150d, n=6 e OVX+30d, n=6). Após 30 dias da cirurgia, somente as ratas do grupo 

OVX+30d foram eutanasiadas e os fêmures coletados. A administração de tibolona (1mg/dia) 

começou 30 dias após a OVX e perdurou por 150 dias. Ao final do experimento, todos os 

animais foram mortos e os fêmures coletados. A microfluorescência de raios X foi utilizada 

para investigar a distribuição de cálcio e zinco na região trabecular da cabeça femoral. A 

microtomografia computadorizada analisou o percentual de volume ósseo (BV/TV), 

porosidade, número trabecular (TbN), separação trabecular (Tb.Sp) e espessura trabecular 

(Tb.Th) em cabeça, colo e trocanter femoral antes e depois da análise mecânica que avaliou a 

resistência óssea. Os dados foram estatisticamente avaliados com significância estabelecida 

em P<0,05%. Os resultados apenas dos grupos castrados sem tibolona (OVX+30d e 

OVX+150d) comparados com o grupo C demonstraram que a indução da perda óssea nos 

ratos ocorreu em ambos os grupos porém apenas 150 dias após a cirurgia foram suficientes 

para provocar uma perda óssea significativa. Os resultados para cada grupo foram similares 

antes e após o ensaio mecânico. O grupo OVX+150d apresentou uma significativa diminuição 

da massa óssea e de sua rigidez em relação ao grupo C. Mesmo sem diferença estatística na 

maioria dos parâmetros analisados, o tratamento com tibolona (OVX+T) preservou a massa 

óssea trabecular, demonstrando alguns resultados similares ao grupo C, o qual apresentou um 

aumento significativo de BV/TV em relação ao grupo OVX+150d na cabeça femoral direita e 

região trocantérica, além de maior TbN em colo e trocanter femoral. O grupo OVX+150d 

apresentou uma diminuição significativa na concentração de Zn na cabeça femoral comparado 

ao grupo C. A administração prolongada de tibolona em alta dosagem não prejudicou a 

microarquitetura óssea nas regiões analisadas e preservou a massa óssea na região trabecular 

do fêmur proximal, prevenindo a indução de perda óssea e uma maior deterioração da 

microarquitetura trabecular pela supressão do turnover ósseo. Finalmente, a nova abordagem 

nesse protocolo experimental e respectivos resultados orientam que cuidados devem ser 

tomados em relação aos protocolos de reposição hormonal disponíveis, já que as mulheres 

atualmente estão passando mais tempo de suas vidas utilizando hormônios devido à períodos 

mais prolongados de pós menopausa. 

  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Osteoporose, menopausa, tibolona, ovariectomia, ratas, técnicas de 

imagem. 
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ABSTRACT  
 

Osteoporosis is one of the most common diseases of bone, especially in elderly women, due 

to estrogen deficiency during the climacteric. As a consequence of world´s population aging, 

the incidence of osteoporosis will, inevitably, increase year by year. Tibolone is a synthetic 

steroid used in hormonal replacement therapy for postmenopausal women and can effectively 

prevent trabecular bone loss by reducing bone resorption. Despite with proven effectiveness, 

tibolone and other HRTs are recommended in lower doses for safety reasons. Our interest is 

to contribute to the understanding of tibolone effects on bone quality under long-term 

treatment using a high dosage, inserted in the experimental protocol proposed in this study. 

This experiment was performed in one group of rats non-ovariectomized (C, n=5) and three 

groups previously ovariectomized. One group received tibolone (OVX+T, n=9) while the 

others did not (OVX+150d, n=6 and OVX+30d, n=6). After 30 days of surgery, only rats 

from the OVX+30d group were euthanized and femurs were collected. Tibolone 

administration (1mg/day) began 30 days after ovariectomy, remaining for 150 days. At the 

end of the experiment, all the animals were euthanized and femurs were collected. X-Ray 

Microfluorescence was used to investigate the distribution of calcium and zinc on trabecular 

region of femoral head. Microcomputed tomography analyzed bone volume percentage 

(BV/TV), porosity, trabecular number (Tb.N), trabecular separation (Tb.Sp) and trabecular 

thickness (Tb.Th) at femoral head, femoral neck and trochanter before and after the 

mechanical analysis which analyzed bone stiffness. Data were statistically evaluated with 

significance set at P<0.05%. Results only from castrated groups without tibolone (OVX+30d 

e OVX+150d) compared to C group show that the induction of bone loss in rats occurs in 

both groups, but only 150 days after surgery were sufficient to provide significant bone loss. 

The results for each group were similar before and after the mechanical test. The OVX+150d 

group presented significant lower bone mass and stiffness than the C group. Even without 

statistical diference in most of the parameters analyzed, tibolone treatment (OVX+T) 

preserved trabecular bone mass, showing some similar results to C group, which presented 

significant higher BV/TV than OVX+150d group in the right femoral head and trochanteric 

region, and higher TbN in femoral neck and trochanter. The OVX+150d group showed a 

significant lower concentration of Zn on femoral head compared to C group. Prolonged 

administration of tibolone in high dosage did not damage the bone microarchitecture in the 

analyzed regions and preserved bone mass in the trabecular region of proximal femur, 

preventing bone loss and a greater deterioration of trabecular microarchitecture probably by 

suppressing bone turnover. As a final point, the new approach in this experimental protocol 

and our results warn that care must be taken with available hormone replacement protocols 

since currently women spend longer time using hormones due to a prolonged period of post-

menopause. 

 

KEYWORDS: Osteoporoosis, menopause, tibolone, ovariectomy, rats, imaging techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Avanços obtidos com pesquisas e descobertas de novos tratamentos na área da saúde 

estão propiciando cada vez mais um aumento na expectativa de vida de mulheres e homens, 

crescendo assim o número de pessoas com idade acima de 65 anos, que muitas vezes 

apresentam alterações oriundas da senescência, como é o caso da osteoporose (AMADEI et 

al. 2006; DE LORENZI et al. 2006). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a 

proporção de idosos (acima de 65 anos) vem crescendo aceleradamente. Estima-se que em 

2050 irá atingir o valor de 29,72% (IBGE, 2010). 

De acordo com o último censo, dos 14 milhões de idosos existente no país, 55,8% são 

mulheres, com uma expectativa de vida maior do que a dos homes de 7,6 anos. Outra 

informação importante revela que um terço das mulheres brasileiras pertencem à faixa etária 

de 35 a 65 anos (IBGE, 2010). Esse período da vida da mulher marca a transição da idade 

adulta à senescência, compreendendo a passagem da mulher do período reprodutivo para o 

não reprodutivo.  

Clinicamente, o climatério é uma etapa marcante no envelhecimento feminino, 

caracterizada pelo estágio fisiológico de hipoestrogenismo, por perda gradual e progressiva da 
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função ovariana, resultando na interrupção definitiva dos ciclos menstruais (NAVARRO et al. 

2012; DE LORENZI et al. 2006). 

A osteoporose é uma doença crônica intimamente relacionada ao envelhecimento. Seu 

desenvolvimento se dá em decorrência do desequilíbrio no processo de remodelagem óssea, 

resultando na diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo. 

Esse desequilíbrio ocorre pelo predomínio da reabsorção com formação óssea não 

compensadora (LI et al. 2012; MARTIN & CORREA, 2010; CHIN et al. 2007). O que ocorre 

é um incremento do turnover ósseo, e tanto a formação como a reabsorção estariam 

aumentadas em decorrência da falência ovariana, com predomínio da reabsorção, acarretando 

o aparecimento de fraturas ósseas em cerca de 25% das mulheres em torno dos 75 anos 

(AMADEI et al. 2006; CHIN et al. 2007; PALACIOS, 2001).  

Os esteróides sexuais ocupam um papel primordial na manutenção da homeostasia 

óssea, prevenindo e tratando a osteoporose (BOTSIS et al. 2006). A tibolona é um esteróide 

sintético utilizado na terapia de reposição hormonal (TRH) em mulheres com menopausa, 

combinando atividade estrogênica, progestogênica e androgênica (KENEMANS, 2004; 

CLARK et al. 2010; POTDAR, 2010; KREJOVIC et al. 2012).  

Entre outros fatores, a tibolona é conhecida por atuar no tratamento dos sintomas 

climatéricos com efetiva prevenção da perda da massa óssea (KREJOVIC et al. 2012; REED 

& KLOOSTERBOER, 2004; CLARK et al. 2010), perda essa que pode ocasionar sérias 

consequências sendo a fratura do fêmur a mais temida complicação da osteoporose, por 

reduzir drasticamente a qualidade de vida e também a sobrevida do paciente 

(PFEILSCHIFTER et al. 2012). Sendo assim, torna-se importante avaliar a microarquitetura 

óssea, tanto na sua morfologia quanto no seu grau de mineralização. Técnicas avançadas de 
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imagens como a Microtomografia Computadorizada Tridimensional (CT-3D) e a 

Microfluorescência de Raios X (XRF) são bastante úteis na avaliação de tal estrutura.  

Várias técnicas não invasivas e não destrutivas são utilizadas na avaliação e análise de 

perdas ósseas em modelos animais e seus respectivos tratamentos (JIANG et al. 2000). Uma 

avaliação minuciosa da microarquitetura óssea pode ajudar a compreender a ocorrência de 

fraturas, as quais dependem não somente do valor de Densidade Mineral Óssea (DMO), mas 

também de fatores como idade e histórico de fraturas em familiares. Os efeitos na 

microarquitetura óssea podem contribuir para a avaliação dos resultados de diversos 

tratamentos (LESPESSAILLES et al. 2006). 

De acordo com relatos de Ederveen et al. (2001), deve-se ter um cuidado especial no 

uso excessivo de fármacos como a tibolona, para não comprometer a competência 

biomecânica do material ósseo.  

Toda região proximal do fêmur, incluindo a região trocanteriana, colo e cabeça 

femoral, deve ser estudada devido a sua grande relevância para fisiopatologia humana, já que 

as fraturas na região do quadril são as mais comuns e podem resultar em considerável 

morbidade e mortalidade com enormes consequências sócio-eonômicas (BAGI et al. 2011; 

PFEILSCHIFTER et al. 2012).  

Com base no contexto exposto neste capítulo e diante do aumento na expectativa de 

vida das mulheres, bem como do constante estudo do mecanismo fisiopatológico da 

osteoporose e seus possíveis métodos terapêuticos, como a administração de tibolona, 

evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos assuntos em 

questão. Através deste estudo, objetiva-se investigar a qualidade da microarquitetura óssea em 

função do uso prolongado de alta dose de tibolona através de técnicas de imagens. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Com o intuito de possibilitar a melhor compreensão do conteúdo desta pesquisa, o 

embasamento teórico foi dividido em capítulos, com a finalidade de abordar aspectos sobre 

climatério, osteoporose e o fármaco tibolona, além de métodos diagnósticos utilizados para o 

estudo e avaliação deste tipo de alteração óssea. 

 

2.1 CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

 

 O climatério pode ser considerado como o período que marca o encerramento da vida 

reprodutiva da mulher, onde ocorre a falta da ovulação, deficiência da secreção de hormônios 

esteróides e uma série de mudanças regressivas dos caracteres femininos. O estágio 

fisiológico de hipoestrogenismo, por perda da função ovariana, resulta na interrupção 

definitiva dos ciclos menstruais (DE LORENZI et al. 2006; BROEKMANS et al. 2009; 

NAVARRO et al. 2012). Os ovários tornam-se não responsivos à estimulação dos hormônios 

gonadotróficos, resultando inicialmente na diminuição da fase folicular, menos ovulações, 

secreção de estrogênio e progesterona em quantidades cada vez menores, irregularidade nos 

ciclos, até a cessação da ovulação (NAVARRO et al. 2012; DE LORENZI et al. 2006). 
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A menopausa é considerada a última menstruação da mulher e o climatério é 

considerado como o período que compreende as fases pré, peri e pós menopausa 

(BROEKMANS et al. 2009; HANSEN & EYSTER, 2012). Apesar de ser um evento 

fisiológico, pode se manifestar através de distúrbios neurovegetativos, neuropsíquicos ou 

genitais, os quais afetam a qualidade de vida das mulheres. Estima-se que 75 a 85% das 

brasileiras apresentem sintomas durante a menopausa, sendo que somente 20% procuram 

assistência médica (SILVA et al. 2003).  

Segundo Broekmans et al. (2009) e Hansen & Eyster (2012) , o que caracteriza 

inicialmente a transição para a menopausa é a irregularidade no clico menstrual, seguida por 

uma ligeira elevação do Hormônio Folículo Estimulante (FSH) ao final do estágio 

reprodutivo. Esta elevação do FSH acarreta a diminuição dos folículos ovarianos. A 

irregularidade da menstruação marca esse início da transição menopausal onde posteriormente 

ocorrerá a amenorréia com duração de mais ou menos 01 ano, com o início da pós-

menopausa. A idade média para a menopausa é de 51 anos.  

Na fase climatérica, a mulher passa a desenvolver uma série de sinais e sintomas. 

Quando os ciclos menstruais começam a ficar irregulares, intensas flutuações nos níveis de 

estrogênio são responsáveis pelas ondas de calor e alterações de humor (KLOSSTERBOER, 

2001). Os sintomas mais comuns da mulher climatérica podem se dividir em três grupos, 

vegetativos, psíquicos e metabólicos e encontram-se especificados no quadro 1.  
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Quadro 1 - Principais sintomas da mulher climatérica 

Sintomas Vegetativos Sintomas Psíquicos Sintomas Metabólicos 

Fogachos Distúrbios do sono Osteoporose 

Suores Nervosismo e irritabilidade Aterosclerose 

Palpitações Depressão Distúrbios menstruais 

Cefaléia Diminuição da libido Atrofia da pele 

Vertigem - Alterações osteoarticulares 

Calafrios - Atrofia urogenital 

Zumbido - Obesidade 

Hipertensão - - 

Fonte: BOTSIS et al. 2006; KLOOSTERBOER, 2001; PALACIOS, 2001; WESTON, 2011. 

 

 

Com a perda do estrogênio, ocorre também a perda de massa óssea que pode resultar 

em uma osteopenia ou osteoporose (AMADEI et al. 2006; CHIN et al. 2007). O efeito das 

TRHs na microarquitetura óssea, através do aumento da massa óssea e diminuição da 

incidência de fraturas tem sido bem discutido por diversos autores da área (REED & 

KLOOSTERBOER, 2004; BOTSIS, 2006; CLARK et al. 2010; KREJOVIC et al. 2012), os 

quais apontam grande eficácia e rapidez em sua ação (CARBONARE et al. 2005). 

A TRH continua a evoluir com base em novos estudos sobre a menopausa e à medida 

que a população envelhece, mais pacientes serão avaliados com os sintomas da menopausa. 

Com isso, há um destaque na importância de mais informações a respeito da população atual 

(HANSEN & EYSTER, 2012).  
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2.2 OSTEOPOROSE 

  

A osteoporose pode ser considerada uma doença progressiva com alta prevalência 

caracterizada pela redução da massa óssea e que atinge principalmente mulheres acima dos 50 

anos de idade (HOPKINGS et al. 2011; WESTON et al. 2011; POST et al. 2013). O que 

ocorre é uma perda óssea progressiva levando a deterioração da microarquitetura óssea com 

consequente fragilidade e aumento no risco de fraturas (LESPESSAILES et al. 2006; YALIN 

et al. 2011; KOH et al. 2011; LI et al. 2012). Além de reduzir a qualidade de vida das 

mulheres, é considerada uma doença grave, sendo responsável por significativa 

morbimortalidade de mulheres na terceira idade (CHIN et al. 2007; WESTON et al. 2011). 

De acordo com Krejovic et al. (2012), a osteoporose é considerada não só um 

problema de saúde, mas também sócio-econômico e que atinge cerca de 10% da população 

mundial, afetando principalmente as mulheres na pós-menopausa. 

Considerada como uma doença silenciosa, a osteoporose na grande maioria das vezes 

é assintomática, sendo apenas detectada sob a ocorrência de alguma fratura 

(KLOOSTERBOER, 2001; WESTON et al. 2011). Em um estágio mais avançado, as 

mulheres passam a sentir dores, apresentar deformidades físicas, como a aumento na 

curvatura da região dorsal da coluna (hipercifose), podendo gerar até quadros típicos 

emocionais, como ansiedade e diminuição da auto-estima (WESTON et al. 2011).  

O esqueleto, após atingir a maturidade, é continuamente destruído e reconstruído, em 

um processo denominado remodelagem óssea (SZEJNFELD, 2000) Em condições normais, 

Szejnfeld (2000) explica que a remodelagem serve para remover tecido ósseo, onde a 

demanda mecânica do esqueleto é baixa, e formar osso em locais submetidos à repetidas 

cargas mecânicas. A formação e reabsorção óssea, como dois fatores antagônicos porém 

acoplados, mantêm adequadamente a homeostasia mineral óssea. Para que isso ocorra, é 
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necessário que haja uma comunicação entre os osteoclastos, os quais removem osso velho, e 

os osteoblastos, que formam novo osso. 

As alterações que ocorrem na microarquitetura óssea durante a menopausa, são 

resultantes de desequilíbrios entre essa comunicação celular, prevalecendo mecanismos de 

reabsorção em detrimento da formação óssea, devido a uma perda gradual na produção de 

estrogênio durante a transição da menopausa (AMADEI et al. 2006; POST et al. 2013). Este 

declínio nos níveis de estrogênio resulta em um aumento tanto na atividade osteoclástica 

quanto na osteoblástica, com predomínio da primeira sobre a segunda. O desequilíbrio entre a 

quantidade de osso formado e reabsorvido é uma condição suficiente para que ocorra a perda 

óssea (BACZYK et al. 2012 ; PARFITT et al. 1983; POST et al. 2013). 

O aumento do turnover ósseo e da atividade dos osteoclastos, predispõem à penetração 

trabecular, perda da conectividade, afilamento cortical e aumento da sua porosidade 

(COMPSTON, 2006). Tal fenômeno pode levar a osteopenia podendo chegar a perdas ósseas 

maiores como a osteoporose (BACZYK et al. 2012). 

Malosso (2004) enfatiza que situações de perda óssea decorrentes da disfunção 

hormonal, ocorrem mais acentuadamente em região de osso trabecular. No osso cortical, as 

perdas são menores, pois a grande reabsorção na região endosteal é compensada pelo 

crescimento da área periosteal. 

Segundo alguns autores, as alterações ósseas decorrentes da disfunção hormonal 

ocorrem em dois estágios. Inicia-se após a menopausa, sendo considerado estrogênio-

dependente e dura de 5 a 10 anos, ocorrendo uma perda anual de 3% a 5% de matéria óssea 

(CHIN et al. 2007; BACZYK et al. 2012) Subsequentemente, ocorre uma fase constante, 

onde a perda passa a ser de 1% a 2% ao ano, sendo essa relacionada a idade. (CHIN et al. 

2007; BACZYK et al. 2012; KOH et al. 2011).  
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Essa súbita perda óssea estrogênio-dependente representa 50% da perda óssea total na 

região do trocanter femoral e coluna lombar. Como consequência, podem ocorrer fraturas 

decorrentes de pequenos traumatismos e, em mulheres idosas, mesmo sem qualquer 

traumatismo. (CHIN et al. 2007; BACZYK et al. 2012). As vértebras, os ossos do quadril e os 

dos punhos são considerados os ossos mais comumente fraturados (PFEILSCHIFTER et al. 

2012; CHIN et al. 2007). Uma fratura de colo de fêmur, por exemplo, pode exigir desde 

terapias de reabilitação até cirurgia reparadora, internação hospitalar, incluindo o risco de 

morte (HOPKINGS et al. 2011). 

Devido a todos esses fatores até então elucidados, a incidência de fraturas associada à 

osteoporose pode ser reduzida por meio da identificação de fatores de risco e tratamento 

apropriado (BELL et al. 2012; HOPKINGS et al. 2011). O estrogênio é um dos grandes 

responsáveis pela supressão da reabsorção óssea. O tratamento por meio da TRH se destaca 

pelo impacto na redução da perda óssea e aumento da resistência óssea (BOTSIS, 2006; 

HOPKINGS et al. 2011).  Adicionalmente, a prevenção das quedas por parte dos idosos é 

mundialmente defendida, já que essas são responsáveis por 90% das fraturas de colo de fêmur 

e 50% das fraturas vertebrais (BELL et al. 2012). 

Weston et al. (2011) descrevem em seus estudos que o tratamento de uma mulher com 

fratura vertebral que possui em média 65 anos de idade pode reduzir as chances de ela ter 

outra fratura pelos próximos 5 anos. 

Dessa forma, se faz necessário ter em mente que o grande objetivo da terapêutica no 

tratamento da osteoporose está em prevenir as fraturas e suas consequências, mantendo a 

mobilidade e qualidade de vida dessas mulheres (KREJOVIC et al. 2012; WESTON et al. 

2011; KOH et al. 2011). 
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2.2.1 Qualidade óssea 

 

Em geral, como já descrito, a osteoporose é caracterizada por uma resistência óssea 

anormal, levando a predisposição ao aparecimento de fraturas. Para entender os mecanismos 

de resistência óssea, deve-se ter em mente que estes, envolvem a quantidade de osso 

(densidade de massa óssea e o seu tamanho) e a qualidade óssea (microarquitetura, 

mineralização da matriz óssea, metabolismo, danos microscópicos acumulados e danos de 

osso trabecular e cortical) (MARTIN & CORREA, 2010; KREJOVIC et al. 2012; LI et al. 

2012).  

O conceito de qualidade óssea está sendo cada vez mais considerado como um fator 

importante para explicar a fragilidade dos ossos (BAGI et al. 2011).  

Segundo Carbonare et al. (2005) e Martin & Correa (2010), a qualidade óssea é 

determinada por propriedades materiais e estruturais, as quais são influenciadas pela taxa de 

turnover ósseo. As propriedades estruturais incluem a geometria e a microarquitetura óssea, 

enquanto que as propriedades do material ósseo abrangem sua composição mineral, bem 

como microdanos e reparo. 

Embora muito se tenha estudado a respeito da DMO como sendo o único e mais 

importante parâmetro de estudo da saúde e força do osso (JIANG et al. 2000; HOPKINGS et 

al. 2011), alguns estudos têm mostrado que esta medida pode ser insuficiente para determinar 

a força do osso trabecular e que o estudo de sua arquitetura desempenha um papel crucial na 

determinação das propriedades mecânicas do osso e do risco de fraturas (COMPSTON, 2001; 

CARBONARE et al. 2005; LESPESSAILES et al. 2006; MARTIN & CORREA 2010; BAGI 

et al. 2011).  



27 

 

Diante disso, mais atenção tem sido dada ultimamente à avaliação da microarquitetura 

óssea como uma característica peculiar de qualidade óssea, já que contribui para manutenção 

da sua competência mecânica e possibilita avaliar o risco de fraturas, assim como a eficácia e 

mecanismo de ação das drogas antirreabsortivas (CARBONARE et al. 2005).  

 

2.2.2 Alterações estruturais e biomecânicas do tecido ósseo 

  

O tecido conjuntivo ósseo é um dos tecidos mais dinâmicos do corpo humano, sendo 

capaz de ajustar sua resistência ao grau de pressão a que está sujeito, seja por forças 

extrínsecas ou intrínsecas do corpo. Apesar de sua aparente rigidez absoluta através da 

sustentação de tecidos moles, é também um grande reservatório de minerais, como o cálcio e 

fósforo, por exemplo (SOUZA, 2005).  

 As tensões mecânicas estão entre as principais determinantes da remodelagem óssea 

(COMPSTON, 2001). As extremidades dos ossos longos (superfícies articulares) têm de 

suportar principalmente grandes forças de compressão e todo seu interior está ocupado por 

osso trabecular que sustenta uma camada relativamente fina de tecido ósseo compacto 

(COMPSTON, 2001; SOUZA, 2005). O fato dessas regiões serem tão imensamente ligadas à 

perdas ósseas extremas como a osteoporose e possuírem maior quantidade de osso trabecular, 

o qual é considerado mais responsivo a hormônios e intervenções farmacológicas, talvez 

justifique a maioria dos estudos envolvidos (MALOSSO, 2004; CARVALHO, 2009). 

 É sabido que o osso trabecular possui uma maior taxa metabólica por unidade de 

volume, se comparado ao osso cortical e as taxas de variação na densidade óssea podem ser 

maiores em sítios com predomínio de osso trabecular. Dessa forma, o estudo da estrutura 

óssea trabecular se faz importante para a compreensão dos mecanismos de evolução de 
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doenças ósseas como a osteoporose (LIMA et al. 2006), já que é nessa região que ocorre a 

perda da conectividade óssea por afilamento progressivo das trabéculas com redução na 

espessura de suas paredes (SZEJNFELD, 2000; COMPSTON, 2001). 

 Devido a tais fatores, optou-se nesta pesquisa em analisar a região óssea trabecular da 

extremidade de ossos longos, como é o caso da região proximal (cabeça, colo e trocanter) do 

fêmur de ratas ovariectomizadas. Adicionalmente, nessas regiões procurou-se investigar 

alterações biomecânicas e estruturais da microarquitetura óssea após a privação hormonal 

cirúrgica e o efeito da tibolona como droga antirreabsortiva.  

  

2.2.3 Modelo experimental  

 

 No estudo de novas terapêuticas para prevenção ou tratamento da osteoporose, a 

utilização de modelos animais geralmente é bem aceita e largamente utilizada. Fatores como 

conveniência, relevância e adequação (compatibilidade para o ser humano) devem ser 

considerados na escolha do melhor modelo animal (PENG et al. 1997; BAGI et al. 2011). 

Ratas ovariectomizadas representam o modelo de animais mais frequentemente 

utilizado para o estudo da osteoporose (PENG et al. 1997; YALIN et al. 2011), sendo 

extremamente úteis na realização de pesquisas envolvendo o esqueleto representando uma boa 

e acessível alternativa (BAGI et al. 2011). De acordo com Peng et al. (1997), a perda óssea 

trabecular ocorre da mesma maneira tanto em mulheres com deficiência estrogênica quanto 

em ratas ovariectomizadas. 

Para realização de um protocolo de indução da osteopenia nesses animais, deve-se 

privar a produção hormonal mediante o procedimento cirúrgico de ovariectomia (OVX). 
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Estudos indicam que os efeitos da OVX podem acontecer em um mês ou até menos 

(COMPSTON, 2001; PYTLIK, 2002), ocorrendo perdas ósseas características muito similares 

ao rato senil.  

Ambos – ratos e humanos – exibem alterações similares na estrutura e massa óssea por 

deficiência na produção de estrogênio (BAGI et al. 1997; COMELEKOGLU et al. 2007). A 

deficiência do hormônio ovariano em ratos, assim como em humanos, acelera o 

remodelamento ósseo. Em decorrência da supressão hormonal nesses animais, ocorre 

evolução a quadros, que apresentam muitas características similares à perda óssea em 

humanos (ÁGREDA, 2007; YALIN, 2011).  

Várias técnicas não invasivas e não destrutivas são utilizadas na avaliação e análise de 

perdas ósseas em modelos animais e seus respectivos tratamentos (JIANG et al. 2000). 

Segundo Damilakis et al. (2007), técnicas morfométricas quantitativas e qualitativas têm sido 

amplamente utilizadas com intuito de detectar fraturas osteoporóticas. 

 

2.3 TIBOLONA 

  

Os esteróides sexuais ocupam um papel primordial na manutenção da homeostasia 

óssea, prevenindo e tratando a osteoporose (KREJOVIC et al. 2012; BOTSIS et al. 2006).  

 Entre as décadas de 60 e 70, o fármaco tibolona foi pela primeira vez sintetizado, e 

seus efeitos testados, revelando serem estrogênicos, progestogênicos e androgênicos. Seu uso 

clínico começou em 1988 e inicialmente tinha o foco na prevenção da perda óssea 

(KLOOSTERBOER, 2004; REED & KLOOSTERBOER, 2004). Até 2004, a tibolona já 

estava registrada em 89 países, por aliviar os sintomas climatéricos, e em 45 países, por 
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prevenir a osteoporose (KLOOSTERBOER, 2001; REED & KLOOSTERBOER, 2004). No 

Brasil e no mundo é comercializada na forma de comprimidos sob a marca Livial® 

(fabricante Schering-Plough – divisão Organon) com a indicação terapêutica de alívio dos 

sintomas hipoestrogênicos e como proteção à perda óssea em mulheres pós-menopausa 

(RYMER, 2001; KREJOVIC et al. 2012). 

Das varias opções terapêuticas para a pós-menopausa, este esteroide sintético 19-nor 

derivado do noretinodrel é considerado uma opção de grande valor (KLOOSTERBOER, 

2004; ESCANDE et al. 2009). Estruturalmente diferente do estradiol e dos moduladores 

seletivos dos receptores de estrogênio (SERMS) (KLOOSTERBOER, 2004), a tibolona 

possui ação especifica para os tecidos, distinguindo-se das TRHs convencionais. É 

metabolizada em três esteroides principais, com ação seletiva estrogênica, progestogênica e 

androgênica (KREJOVIC et al. 2012; POTDAR, 2010; CLARK et al. 2010; HUANG et al. 

2010; HANSEN & EYSTER, 2012). 

 

Figura 1 - Estrutura química da tibolona e seus metabólitos (Adaptado de Kloosterboer, 2001) 
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2.3.1 Mecanismo de ação 

 

Segundo Kloosterboer (2004), as células ósseas contêm receptores de estrogênio, 

progestogênio e androgênio, e a tibolona através de seus metabólitos pode potencialmente 

ativar todas as três vias. 

Em humanos, a tibolona é administrada de forma oral, sendo rapidamente convertida no 

intestino e no fígado (KLOOSTERBOER 2001; KARSDAL et al. 2008) em três metabólitos, 

dos quais dois (3α e 3β-hidroxi tibolona), se ligam apenas a receptores de estrogênio (agindo 

nos sintomas do climatério e em tecidos como osso e vagina), enquanto que o delta-4-isômero 

tibolona possui afinidade para ambos receptores androgênicos e progestogênicos exercendo 

seus efeitos sobre o endométrio (KREJOVIC et al. 2012; POTDAR, 2010; HUANG et al. 

2010). Este terceiro metabólito é formado no endométrio e segundo Kloosterboer (2004) 

atuaria prevenindo a estimulação estrogênica deste tecido. 

Palacios (2001) relata que a ação hormonal tecidual específica da tibolona, parece 

depender, principalmente, de dois mecanismos biológicos: o metabolismo da tibolona e a 

ligação de seus metabólitos com receptores esteróides. O número de receptores, assim como a 

ação dos co-ativadores e co-repressores, formando todo um contexto celular é que vão 

determinar se tal tecido se torna responsivo ao tratamento (KLOOSTERBOER, 2001) 

A vantagem do uso da tibolona em relação às demais formas de reposição hormonal 

está na facilidade do uso e a eficiência na redução de sintomas vasomotores e urogenitais, 

além de agir na prevenção da osteoporose. (POTDAR, 2010; HUANG et al. 2010). Segundo 

Kenemans (2004) e Palacios (2001), os efeitos dos metabólitos da tibolona no tecido ósseo 

são mediados apenas por receptores de estrogênio. O seu efeito androgênico atua na melhora 

da libido e na diminuição de quadros depressivos (POTDAR, 2010).  
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Em um estudo com mulheres de faixa etária variada, Potdar (2010), concluiu que 

durante 8 anos de tratamento, a tibolona se mostrou bastante eficaz no equilíbrio dos sintomas 

da menopausa com 94% de aceitação, sendo muito bem tolerada pelas pacientes. Tais 

resultados corroboram a literatura descrita por Huang et al. (2010), os quais enfatizam que a 

melhora da função sexual feminina causada pela tibolona se evidencia pela ação conjunta de 

propriedades estrogênicas e androgênicas.  

Em relação aos efeitos deste fármaco na remodelagem óssea, estudos indicam que uma 

dose diária entre 1,25 mg e 2,5 mg por dia, previne a perda óssea em regiões de quadril e 

coluna lombar, tanto em mulheres na pós-menopausa quanto nas mulheres com osteoporose 

estabelecida. (LAZOVIC et al. 2007; HUANG et al. 2010).  

Segundo Kenemans (2004), quando administrada diariamente em mulheres na pós-

menopausa recente e por um período de dois anos, a tibolona aumenta significativamente a 

DMO trabecular e cortical, sendo considerada uma melhor opção de TRH na prevenção da 

osteoporose pós-menopausal. 

Krejovic et al. (2012) descrevem que a tibolona, como sendo uma terapia anti 

reabsortiva, reduz claramente o nível de reabsorção óssea em mulheres na pós-menopausa 

com perda óssea significativa, ao passo que, seu efeito sobre a formação óssea se torna menos 

pronunciado. De acordo com estudos de Baczyk et al. (2012), o mecanismo que engloba o 

efeito estrogênico no metabolismo ósseo é complexo e ainda não foi totalmente elucidado, 

mas que mulheres na pós menopausa que não fizeram uso de TRH apresentaram menor DMO, 

com comprovada perda óssea. Tezval et al. (2010) defendem que o estrogênio é considerado o 

responsável pela supressão da reabsorção óssea. 

A tibolona, como já citado, é um esteróide sintético eficaz para o tratamento dos 

sintomas climatéricos com efetiva prevenção da perda da massa óssea (KREJOVIC et al. 
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2012; REED & KLOOSTERBOER, 2004; CLARK et al. 2010). Porém, relatos de Ederveen 

et al. (2001), alertam para os cuidados que se deve ter no uso excessivo deste fármaco, para 

não comprometer a competência biomecânica do material ósseo.  

Diante dos dados apresentados, dos vários protocolos de administração da tibolona 

encontrados na literatura e do aumento da expectativa de vida, é importante entender melhor 

os efeitos da tibolona, em particular no metabolismo ósseo, quando administrada em doses 

elevadas e por longo tempo. Desta forma pode-se estabelecer a segurança de seu uso e inferir 

sobre a importância que este fármaco tem sobre as mulheres nessa etapa tão marcante de suas 

vidas. Ainda, deve-se levar em consideração possíveis efeitos adversos e/ou colaterais 

provenientes dessa terapia, os quais podem interferir no equilíbrio do metabolismo ósseo 

agravando ainda mais o quadro. Por esses motivos, foi proposta a investigação do efeito no 

metabolismo ósseo, do uso de um protocolo de alta dose e tempo prolongado de tratamento 

com tibolona em ratas ovariectomizadas. 

 

2.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS  

 

Várias técnicas não invasivas e não destrutivas são utilizadas na avaliação e análise de 

perdas ósseas em modelos animais e seus respectivos tratamentos. 

Devido à sobrecarga fisiológica e ao estresse mecânico que ocorre no dia a dia, danos 

microscópicos se acumulam com frequência no tecido ósseo. Tais microdanos podem 

aumentar dramaticamente com a idade e ocorrem em diferentes regiões do esqueleto humano 

(LARRUE et al. 2011). Estudar a microarquitetura óssea possibilita a compreensão dos 

mecanismos de fragilidade óssea bem como a ação dos agentes terapêuticos utilizados para 
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prevenir fraturas osteoporóticas, como o uso de reposições hormonais (CARBONARE et al. 

2005). 

 

2.4.1 Microtomografia Computadorizada em 3D (μCT-3D) 

 

A fim de investigar a interação celular sobre a remodelagem óssea em caráter 

experimental, é de fundamental importância o estudo quantitativo do tecido ósseo. 

Tradicionalmente, um dos acessos à investigação da dinâmica das células ósseas se dá através 

do estudo bidimensional histomorfométrico (COMPSTON, 2001; NOGUEIRA et al. 2010). 

Contudo, existe uma necessidade de análise alternativa para as taxas de formação e 

reabsorção óssea (SCHULTE et al. 2011). 

A μCT-3D é um exemplo de método tridimensional não destrutivo e não invasivo de 

alta resolução capaz de realizar a quantificação do volume ósseo, sendo considerada uma 

importante ferramenta utilizada na avaliação da qualidade óssea (LIMA et al. 2010; 

SCHULTE et al. 2011). Essa técnica se tornou de grande valor para o estudo de detalhes 

internos de um dado objeto, em termos do parâmetro físico, coeficiente de atenuação linear. 

Este parâmetro expressa a probabilidade por unidade de comprimento de um fóton interagir 

com o material durante a sua trajetória. 

Desde o início da década de 70, a Tomografia Computadorizada (TC) revolucionou a 

prática do diagnóstico clínico (HOSLDSWORTH & THORNTON, 2002), sendo considerada 

um método radiográfico que permite uma investigação não invasiva da estrutura interna do 

material inspecionado (LIMA et al. 2008). Contudo, os equipamentos disponibilizados não 

eram úteis nas investigações de pequenos animais, como os roedores, por exemplo, 
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possivelmente devido às limitações de resolução espacial (HOSLDSWORTH & 

THORNTON, 2002). 

Após avanços tecnológicos, tornou-se possível a obtenção de imagens de alta 

resolução a partir de pequenas amostras de animais objetivando investigações e pesquisas 

com a maior resolução espacial possível (HOSLDSWORTH & THORNTON, 2002; 

MISZUTANI et al. 2012). 

A técnica de μCT-3D teve seu surgimento por volta da década de 80, através da 

utilização de uma fonte de raios X com foco da ordem de dezenas de micrômetros 

(MITUZANI et al. 2012; LIMA 2002). Contrastando com a TC, que normalmente possui 

máxima resolução espacial de cerca de 1mm, a μCT é capaz de alcançar uma resolução 

espacial da ordem de 1 micron (μm), possibilitando avaliações estruturais importantes, tais 

como informações tridimensionais volumétricas, de maneira não destrutiva e não invasiva 

(LIMA et al. 2008; LIMA et al. 2010). 

O princípio físico básico de μCT-3D se baseia na atenuação da radiação X dada pela 

interação da mesma com o material com o qual ela está interagindo. Essa atenuação acontece 

segundo a Lei de Lambert-Beer, obedecendo uma função matemática exponencial 

decrescente, cuja dependência é encontrada na energia da radiação X incidente, na espessura e 

na densidade do material inspecionado. Para que a inspeção tomográfica se realize, o material 

deve ser posicionado entre a fonte de radiação e o detector e girado ao longo de seu eixo, o 

que significa que múltiplos raios projetados sobre o objeto, em vários ângulos em um mesmo 

plano, fornecem uma imagem 3D. Pode-se também, ao invés de girar o objeto, girar o 

conjunto fonte-detector; o que é uma configuração bastante comum em equipamentos 

médicos, dada a impossibilidade e desconforto de rotação dos pacientes. Neste caso, a fonte 

de radiação e o conjunto de detectores são movidos ao longo e/ou em volta do objeto de 

interesse. É este o caso da TC médica. Na verdade, os tomógrafos médicos possuem o que se 
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chama de “gantry”. O tubo de raios X é montado dentro do grantry circular juntamente com o 

conjunto de detectores, de forma que todo o conjunto é rotacionado em torno do paciente. 

Frequentemente, a μCT vem sendo utilizada em muitas pesquisas, para medição em 

3D de estruturas ósseas de animais ovariectomizados, sendo esta uma importante ferramenta 

na avaliação da eficácia de agentes anti-reabsortivos e no estudo de doenças ósseas como a 

osteoporose. Suas vantagens englobam a facilidade na preparação da amostra, sua natureza 

não invasiva e a alta resolução espacial (LIMA et al. 2008; LI et al. 2012). 

Para se obter uma análise tomográfica (conjunto de dados gerados), primeiramente a 

amostra de interesse é rotacionada e radiografada nos seus 360º, dando origem a vários cortes 

tomográficos (LIMA et al. 2008; MIZUTANI et al. 2012). As projeções são então 

processadas por um algoritmo de reconstrução. A teoria utilizada na reconstrução de imagem 

foi baseada no trabalho de Radon et al. (1971), o qual relata que a reprodução bi ou 

tridimensional de um objeto é realizada a partir da repetição em série de todas as suas 

projeções. Os algoritmos de reconstrução estão baseados nas diversas geometrias dos feixes 

de raios X (COSTA & ARAUJO, 2010). Para o caso da geometria utilizada na técnica de μCT 

(geometria cônica) é possível reconstruir vários cortes de um material em uma única 

varredura, de forma que a radiação atenuada pelo objeto a ser reconstruído atinja todo o 

detector. Sua vantagem é que ele permite a reconstrução de um espaço 3D diretamente através 

dos dados de projeção 2D, sem a necessidade de reconstruir cada fatia até a formação do 

volume. Comumente, os algoritmos de reconstrução em 3D se baseiam no trabalho de 

Feldkamp et al. (1984) cientificamente conhecido como algoritmo de retroprojeção filtrada. 

A imagem já reconstruída pode ser então visualizada na forma de matriz digital de N x 

M pixels, onde N e M representam os pixels nas direções vertical e horizontal 

respectivamente (LIMA et al. 2008). O conjunto de dados gerados se chama tomografia sendo 

composto por centenas dessas imagens onde cada fatia representa um corte transversal do 
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objeto em uma posição vertical diferente (LIMA et al. 2011a; MIZUTANI et al. 2012). A 

figura 2 exemplifica o pixel como representação de um elemento bidimensional e voxel de um 

elemento tridimensional. De fato, o pixel é a menor parte de uma imagem digital e cada um 

desses pontos contém informações que determinam suas características, sendo utilizado como 

unidade de medida quadrada para descrever a dimensão geométrica de uma imagem. Logo, 

cada pixel “carrega” a informação sobre o nível de cinza que ele representa e isso, em um a 

imagem de raios X significa a correlação com o coeficiente de atenuação da radiação X em 

relação ao material exposto. Seu correspondente em uma imagem tridimensional é o voxel, 

representando a menor quantidade de informação que uma imagem pode ter por unidade de 

medida cúbica. 

Para cada valor de pixel, é atribuído um valor de cinza à imagem, sendo proporcional 

ao coeficiente de atenuação. Isso quer dizer que quanto mais denso for um material mais claro 

ela aparecerá na imagem formada em tons de cinza, de forma que, por exemplo, o osso 

aparecerá mais branco que um tecido mole. (LIMA et al. 2008). A maioria dos monitores 

apresenta uma média de 256 níveis de cinza, onde a escala é representada por 0 

correspondendo ao branco e 255, correspondendo ao preto e, os valores que são 

intermediários a estes equivalem aos níveis de cinza propriamente dito (ÁGREDA, 2007; 

LIMA et al. 2008; NOGUEIRA et al. 2012). 

 

Figura 2 - Representação de “Pixel” e “Voxel”, onde pixel é a representação básica de um elemento 

bidimensional em uma imagem digital e voxel é a representação em terceira dimensão representando a 

espessura do “slice”. (Adaptado: LIMA 2006) 
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Em relação à análise das estruturas ósseas, existem muitos parâmetros que podem ser 

quantificados através da μCT-3D (YANG et al. 2003; CARBONARE et al. 2005; BAGI et al. 

2011; VERDELLIS et al. 2011; LI et al. 2012; SALES et al. 2012). Dentre eles destacam-se:  

- A razão de volume ósseo pelo volume total da amostra (BV/TV%); 

- O percentual de vazios/oclusões presentes no volume ósseo, porosidade (, %); 

- A densidade trabecular, expressa pelo número de trabéculas ósseas por milímetro de 

tecido (TbN mm
-1

);  

- A espessura trabecular (Tb.Th mm), o qual representa a medida da espessura da 

estrutura tabecular; 

- A separação trabecular (TbSp mm), como sendo o inverso da espessura trabecular, 

representando a espessura do espaço entre as trabéculas (poros). 

No presente estudo, os parâmetros descritos anteriormente foram quantificados a partir 

da análise das imagens de μCT-3D para a região proximal de fêmures de ratas 

ovariectmizadas. 

 Seguindo o conteúdo exposto, o estudo da microarquitetura óssea se baseia em 

medidas que englobam, entre outros fatores, espessura, número e separação trabecular, bem 

como organização espacial. A rede trabecular, definida como conectividade é considerada 

uma propriedade tridimensional que descreve a tipologia entre as suas diversas ligações 

(CARBONARE et al. 2005).  

 De acordo com Bagi et al. (2011), a μCT-3D, assim como outras técnicas de imagens 

são utilizadas com o intuito de analisar a microanatomia do esqueleto na saúde e na doença, 

utilizando metodologia não invasiva para descrever a anatomia e estrutura óssea com ampla 

aplicação no meio científico. 
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2.4.2 Microfluorescência de Raios X (μXRF-SR) 

 

Como já mencionado, o estudo sobre a resistência óssea, envolve entre outros 

mecanismos, a análise da qualidade óssea (microarquitetura e mineralização da matriz óssea) 

(KREJOVIC et al. 2012). O osso é um tipo de tecido conjuntivo, sendo um dos poucos 

tecidos que sofre mineralização. Bioquimicamente, ele é definido por sua distinta mistura de 

elementos inorgânicos (65%) e matriz orgânica (35%) (KUMAR et al. 2005). Dentre os 

elementos inorgânicos está o componente cálcio hidroxiapatita, como mineral que produz a 

força e a rigidez do osso, sendo ainda o depósito para o cálcio e fósforo corporal 

(COMPSTON, 2001; KUMAR et al. 2005). 

Segundo Peng et al. (1997), os minerais constituem uma parte importante do tecido 

ósseo e qualquer alteração nas concentrações pode afetar diretamente as propriedades 

mecânicas do osso.  

A técnica de XRF pode ser considerada uma ferramenta de importante valor para 

elucidar a interação dos principais elementos químicos presentes na superfície do osso, 

demonstrando ser uma alternativa eficaz para caracterização de estruturas ósseas através do 

mapeamento bidimensional de elementos químicos (SALES et al. 2012; LIMA et al. 2010), 

bem como possibilita ver a distribuição dos elementos químicos com grande resolução, 

envolvendo mínima preparação do material (LIMA et al. 2010). O procedimento de 

fluorêscencia de Raios X (XRF) está baseado no fato dos elementos químicos emitirem 

radiações características quando excitados como resultado da sua interação fotoelétrica com o 

material. 
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A XRF-SR utiliza como fonte externa de excitação de radiação X a luz Síncrotron 

(SR), que é uma radiação eletromagnética emitida quando partículas carregadas com 

velocidade relativística são submetidas à aceleração radial. A fonte de luz Síncrotron é uma 

fonte de excitação que, quando utilizada permite alcançar baixos limites de detecção e, 

quando comparadas a tubos convencionais de raios X, é extremamente “brilhante”, ou seja, 

possui um alto brilho espectral resultando em um aumento da intensidade de raios X em pelo 

menos cinco ordens de grandeza acima dos tubos de raios X convencionais. 

Através da XRF-SR podem ser obtidas informações sobre a concentração dos 

principais elementos na superfície de um material por meio de um mapeamento 

bidimensional. Fósforo, cálcio, zinco e estrôncio são alguns dos principais minerais que 

podem ser avaliados (LIMA et al. 2010; LIMA et al. 2011b).  

Sabe-se que uma análise detalhada a respeito da qualidade óssea engloba além de 

todos os fatores já descritos, aspectos sobre as propriedades minerais dos ossos (SALES et al. 

2012) e além dessas informações, essa técnica também pode fornecer imagens bidimensionais 

mostrando como esses elementos estão distribuídos na amostra (LIMA et al. 2011b). 

Como já descrito, a XRF-SR é um método qualitativo e quantitativo utilizado para 

determinar os elementos presentes em um determinado material. Todo processamento 

envolvido está baseado no fato dos elementos químicos emitirem radiações características 

quando excitados como resultado da interação fotoelétrica (LIMA 2006; LIMA et al. 2011b). 

Utiliza-se um feixe de raios X microscópico para excitar localmente uma pequena região de 

interesse da amostra (da ordem de 100 x 100 μm
2
 ou 10 x 10 μm

2
 quando empregado capilar 

óptico) podendo-se realizar um mapeamento, ponto a ponto, da mesma. Com isso, tem-se a 

determinação da concentração elementar juntamente com o mapeamento bidimensional 

superficial dos elementos químicos contidos na amostra inspecionada. A parte qualitativa da 
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técnica consiste na obtenção dos espectros dos raios X característicos e na visualização da 

distribuição espacial dos elementos químicos presentes na superfície da amostra analisada. Já 

o ramo quantitativo está baseado na determinação da concentração de cada um dos elementos 

presentes na amostra (LIMA 2006). Uma vez que o material de interesse é excitado pela fonte 

externa de radiação, ocorre a produção de radiação X característica, sendo possível a obtenção 

de seus espectros (um gráfico de dispersão ou em linha em que seus eixos são compostos pela 

intensidade da radiação característica e pelo número atômico de cada elemento) (LIMA 

2006). Em linhas gerais, para cada ponto da amostra excitado (exposto à radiação) tem-se um 

espectro de fluorescência de Raios X contendo todos os elementos de superfície presentes no 

local mapeado. 

Em relação à fonte de raios X, segundo Lima et al (2011b), muitas vantagens podem 

ser obtidas, quando a fluorescência de raios X está associada a SR. Algumas dessas vantagens 

englobam alta energia, maior sintonia e polarização dos raios X, os quais contribuem muito 

para aquisição das imagens em alta resolução. 

Faz-se necessário entender a importância dos principais componentes minerais 

presentes no tecido ósseo, bem como o papel que desempenham em relação ao equilíbrio 

dinâmico entre a ingestão e sua disponibilidade local e sistêmica (LIMA et al, 2011b). 

 

2.4.3 Ensaio mecânico 

 

Os ossos, juntamente com os músculos, são responsáveis pela movimentação, 

sustentação e proteção dos órgãos vitais, estando constantemente sujeitos a esforços de tração, 

compressão, flexão, torção e na maioria das vezes, deve suportar uma combinação desses 
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esforços. Diante disso está a importância no conhecimento das propriedades mecânicas para 

avaliação da integridade óssea (GUAGNELI, 2006).  

Muito se tem estudado sobre a influência da microestrutura dos ossos nas propriedades 

mecânicas, no que se refere ao acúmulo de tensão e a ocorrência de micro lesões (SOUZA, 

2005; CARBONARE et al. 2005; LARRUE et al. 2011). Burr et al. (1998) concluíram em 

seus estudos que o acúmulo de micro lesões prejudica as propriedades mecânicas do osso, 

pela redução do seu módulo elástico. 

As propriedades dos materiais podem ser determinadas através da realização de 

ensaios mecânicos padronizados, que produzem resultados confiáveis e reprodutíveis. Estes 

podem ser destrutivos, quando produzem a ruptura ou inutilização do material, ou não 

destrutivos, quando o mesmo é preservado (GUAGNELI, 2006). Segundo Ferreri et al. 

(2011), intervenções relacionadas com tensões mecânicas são métodos não invasivos com 

resultados bastante promissores.  

Quando uma força externa é aplicada numa direção conhecida sobre uma estrutura, 

pode ocorrer uma deformação permanente e uma curva força-deformação pode ser obtida. 

Com isso, informações sobre resistência, rigidez e outras propriedades mecânicas podem ser 

obtidas pela avaliação da curva força-deformação (deflexão) obtidas em ensaios mecânicos 

(NORDIN, 2003). 

 A tensão ou estresse de um material submetido a condições de sobrecarga pode ser 

interpretado como a resistência ou força interna à deformação como resultado da aplicação de 

uma carga externa (SOUZA, 2005). Sendo assim, os ensaios mecânicos possibilitam a 

aquisição de informações úteis sobre as propriedades mais importantes dos ossos, como a 

resistência e a rigidez elástica, através da curva carga versus deslocamento. 
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Os determinantes estruturais de resistência óssea incluem entre outros, a espessura, 

forma e conectividade do osso trabecular. Pode-se observar que durante a involução óssea 

relacionada com a idade, o afilamento e a perda trabecular resultam em sobrecargas mais 

elevadas (CARBONARE et al. 2005). Com base em tais características biomecânicas, a 

avaliação e quantificação das propriedades específicas do osso, podem oferecer informações 

importantes a respeito do estado de fragilidade óssea (CARBONARE et al. 2005) objetivando 

assim a prevenção dessas alterações evitando o acometimento de fraturas indesejáveis. 

 

2.4.3.1 Análise Mecânica Dinâmica (DMA) 

 

Como método de investigação, a análise de frequência de propriedades dinâmicas a 

partir de testes oscilatórios não destrutivos, também pode detectar a presença de alguma 

alteração no tecido ósseo (YENI et al. 2007). 

A Análise Mecânica Dinâmica (DMA) é uma técnica que avalia as propriedades 

dinâmicas do osso, possibilitando que a amostra de estudo seja submetida a uma força 

oscilatória, provocando um stress sinusoidal. A resposta a esse stress é a tensão sinusoidal, 

onde stress e tensão são deslocados no tempo (MARDAS et al. 2012).  

 DMA é considerada uma potente ferramenta de análise para caracterização de 

materiais com comportamento viscoelástico. Uma grande vantagem desta técnica é sua 

possibilidade de utilização em amostras relativamente pequenas, o que se torna de grande 

importância nos casos de investigação do tecido ósseo (YAMASHITA et al. 2001). Segundo 

Tezval et al. (2010), pelo fato de terem similaridade com o osso humano, tanto em nível 

tecidual quanto celular e ter alta concentração de osso trabecular, o estudo do fêmur proximal 

de um rato se torna uma importante ferramenta de acesso a alterações ósseas morfométricas. 
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Tais autores ainda enfatizam que testes biomecânicos realizados nesta parte do esqueleto são 

valiosos e confiáveis, sendo aqueles baseados em compressão axial, os mais convencionais 

para avaliação de alterações de força em região proximal do fêmur desses animais. 

Nos testes dinâmicos, uma variação senoidal da deformação, ou da tensão, é imposta 

ao material, e uma variação da tensão necessária à imposição dessa deformação, ou no 

segundo caso, a deformação consequente da tensão aplicada, é observada como resposta 

(TABOADA et al. 2008). O principal inconveniente na utilização da DMA está relacionado 

com a fixação da amostra na célula de medida e com a interpretação dos resultados. A fixação 

da amostra na célula de medida do equipamento, assim como as condições experimentais a 

serem utilizadas, devem ser criteriosas para se obter resultados confiáveis e repetitivos 

(TABOADA et al. 2008). A figura 3 exemplifica alguns dos mais frequentes tipos de ensaio 

mecânico utilizados para avaliação das propriedades mecânicas do material ósseo. 

 

Figura 3- Tipos de solicitações mais usuais em ensaios mecânicos: (a) Cantilever simples; (b) Flexão 

dupla; (c) Flexão três pontos; (d) Tração uniaxial. 



45 

 

Na realização de alguns ensaios mecânicos como DMA, alguns parâmetros devem ser 

levados em consideração, como temperatura, freqüência e amplitude máxima da deformação 

(ou da tensão). Normalmente, dois desses parâmetros são mantidos fixos, enquanto que o 

terceiro pode ser variado em uma determinada faixa, de acordo com o interesse do estudo. É 

aconselhável, inicialmente, um estudo para a escolha da amplitude da deformação (ou da 

tensão). Um valor muito baixo da deformação, por exemplo, pode tornar difícil a 

quantificação da resposta da amostra. Por outro lado, um valor muito alto pode provocar 

alterações plásticas (TABOADA et al. 2008).  

A região proximal do fêmur é considerada de grande interesse em pesquisas 

envolvendo a força óssea e o estudo da osteoporose, uma vez que é constantemente submetida 

a tensões e clinicamente é a região de maior predomínio de fraturas em humanos (PENG et al. 

1997). Com o objetivo de se obter estimativas relevantes a respeito da resistência óssea na 

osteoporose experimental, estudou-se a resistência mecânica em regiões proximal de fêmur de 

ratas ovariectomizadas. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Investigar a qualidade da microarquitetura óssea em função do uso prolongado de tibolona 

através de técnicas de imagens. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Avaliar a eficiência do protocolo de castração na porosidade óssea por meio da µCT-3D e 

DMA. 

2. Investigar através de técnicas avançadas de imagem, µCT-3D e µXRF os efeitos do uso 

prolongado da tibolona na matriz óssea da cabeça femoral de ratas castradas tratadas com 

tibolona;  

3. Avaliar o efeito do uso prolongado de tibolona na massa óssea trabecular e o seu papel na 

manutenção da qualidade óssea. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A proposta deste trabalho de tese baseia-se nos resultados previamente obtidos 

durante o projeto de mestrado, intitulado “Efeito do uso prolongado de alta dose de tibolona 

no tecido ósseo de ratas castradas” (CARVALHO, 2009). Em tal estudo, as regiões proximal, 

medial e distal da tíbia e do fêmur foram analisadas através da técnica de radiografia 

computadorizada e do estudo histomorfométrico desses ossos, fornecendo informações macro 

e microscópicas respectivamente. Pôde-se concluir que a tibolona administrada em alta dose e 

por tempo prolongado preservou significativamente a massa óssea somente na região 

trabecular da cabeça femoral, demonstrando não ser totalmente benéfica em todas as demais 

regiões do tecido ósseo analisadas. 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com as recomendações do GUIDELINES FOR 

RODENT SURVIVAL SURGERY (2006) e do RODENT SURGERY GUIDE (1999), 
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obedecendo as Normas Internacionais de Proteção aos Animais e do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovada pelo Comitê de Ética na Utilização de 

Animais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da UFF (CEUA 

nº0029/08 e 308/12). 

4.2 ANIMAIS 

Foi utilizado nessa pesquisa, um total de 26 (vinte e seis) ratas Wistar, fêmeas, com oito 

semanas de idade e peso médio de 250 g, obtidas do Laboratório de Nutrição Experimental 

(LABNE) do Departamento de Nutrição e Dietética da UFF, onde permaneceram durante a 

experimentação.  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 4 (quatro) grupos, ovariectomizado 

recebendo 1mg/dia de tibolona durante 150 dias ininterruptos (OVX+T, n=9), 

ovariectomizado recebendo 0,5 ml de solução de Carboximetilcelulose (CMC) durante 150 

dias ininterruptos (OVX+150d, n=6), ovariectomizado e sacrificado 30 dias após (OVX+30d, 

n=6) e o grupo controle não ovariectomizado (C, n=5).  

Das 26 (vinte e seis) ratas, 21 (vinte e uma) foram ovariectomizadas (grupos OVX+T, 

OVX+150d e OVX+30d) e após a cirurgia, ficaram por 30 dias sem receber qualquer 

medicamento, isto para que os níveis de hormônios sexuais diminuíssem e as ratas entrassem 

em menopausa cirúrgica (BIONDO-SIMÕES et al. 2005).  

Todos os animais foram alojados em gaiolas individuais de polipropileno e fundo com 

leito de maravalha esterilizada. Os mesmos receberam água filtrada e ração para ratos 

(Labina, Purina) que foram fornecidas ad libitum. As gaiolas foram mantidas no biotério, em 

ambiente com temperatura constante (24ºC +/- 2ºC), com iluminação adequada (ciclos claros 

e escuros de 12/12 horas). 
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4.2.1 Procedimento cirúrgico 

A OVX foi bilateral, realizada 30 dias antes do protocolo experimental, seguindo as 

normas de vivisseção de animais descritas pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais 

de Laboratório (SBCAL ex-COBEA) sob a lei nº 11.794, de 08/10/2008. Os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados pela manhã. 

A anestesia foi intramuscular com 100 mg/kg de quetamina (CRISTALIA) e 20 mg/kg 

xilazina (ANASEDAN VETBRANDS) (PIOVESAN et al. 2005). Os animais foram 

colocados em decúbito dorsal para realização de tricotomia da região abdominal e após este 

processo foi feita a antissepsia local com iodopovidona. 

A OVX foi feita através de laparotomia mediana de aproximadamente 4 cm de 

extensão. Aberta a cavidade abdominal, os ovários foram identificados e seus hilos pinçados e 

ligados com fio de catgut 3/0 simples. Os ovários foram retirados e após revisão das ligaduras 

foi feita a rafía de peritônio e aponeurose em plano único com catgut cromado 3/0. A pele foi 

fechada com pontos separados de mononylon 4/0 (BIONDO-SIMÕES et al. 2005). A 

sequência de procedimentos correspondente à OVX é mostrada na figura 4. 
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Figura 4 - OVX bilateral de ratas Wistar. (a) Incisão da pele na linha mediana; (b) Incisão da parede 

abdominal; (c) Exposição dos cornos uterinos e ovários; (d) Ovários; (e) Sutura em plano único. 

(Adaptado de Henriques, 2013). 

 

 

4.3 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Terminadas as quatro semanas após a OVX, apenas os animais do grupo OVX+30d 

foram anestesiadas com xilazina e quetamina e mortos mediante deslocamento cervical, para 

coleta e análise do material. Deu-se inicio então a administração de tibolona no grupo 

OVX+T, e apenas de Carboximetilcelulose (CMC) no grupo OVX+150d. O grupo C serviu-

nos como parâmetro de normalidade óssea, portanto, tais animais não sofreram a OVX nem 

passaram por qualquer outro tratamento, sendo os mesmos eutanasiados ao final de 150 dias 

do experimento, objetivando a coleta dos ossos (fêmures) para posterior análise.  
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A tibolona, composto químico doado pela farmácia de manipulação OFFICILAB, foi 

administrada às ratas do grupo OVX+T na dose de 1mg/dia, baseado nos cálculos do apêndice 

9, via oral, diariamente, durante os 150 dias ininterruptos. Para aquisição da dose, a tibolona 

foi dissolvida a 0,2% em solução de CMC ao 0,5%, sendo administrada por intubação 

esofágica num volume de 0,5ml/rata. O grupo OVX+150d recebeu apenas 0,5 ml de solução 

de Carboximetilcelulose (CMC) a 0,5%. A cada 30 dias, coletava-se a citologia vaginal de 

todas as ratas para verificar a evolução do status hormonal. 

Após o término do tratamento de 150 dias, as ratas foram anestesiadas com xilazina e 

quetamina, como descrito anteriormente e em seguida, a eutanásia ocorreu mediante 

deslocamento cervical. Realizou-se então a necropsia, coletando de cada rata todo o esqueleto, 

que foi fixado em formol 10% tamponado. Após a fixação, os esqueletos foram mantidos em 

álcool 70% a 4ºC, dando sequência à dissecção dos fêmures para posterior análise. As ratas do 

grupo OVX+30d, anteriormente eutanasiadas, passaram por este mesmo protocolo de 

necropsia e fixação, sendo inseridas neste trabalho com intuito de investigar o efeito do tempo 

pós castração e a sua interação no processo de perda óssea. Isso se baseia no fato de que, 

segundo relatos da literatura, o comprometimento ósseo já ocorre nos primeiros 30 dias após a 

castração dos animais (PYTLIK 2002, HE et al. 2011), ocorrendo perdas ósseas 

características muito similares ao rato senil.  

 Considerando a proposta deste trabalho, o atual desenho experimental tem por objetivo 

investigar os seguintes temas: 

1. O modelo experimental e a eficiência do protocolo de castração na porosidade óssea 

por meio da µCT-3D e da DMA, descritos nos itens 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente; 
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2. Os efeitos do uso prolongado da tibolona na matriz óssea da cabeça femoral de ratas 

castradas tratadas com tibolona, utilizando técnicas avançadas de imagem, µCT-3D e µXRF o 

que se encontra descrito nos itens 4.3.3.1 e 4.3.3.2; 

3. O impacto do uso prolongado de tibolona na massa óssea trabecular e o seu papel na 

manutenção da qualidade óssea, como demonstra o item 4.3.4. 

 

4.3.1 CT-3D na análise do comprometimento ósseo 

 

A CT-3D dos fêmures foi realizada no equipamento de microtomografia de raios X 

de alta resolução da marca SkyScan/Bruker, modelo 1173 (Fig. 5), localizado no Laboratório 

de Instrumentação Nuclear (LIN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

 

Figura 5 - Ilustração do microtomógrafo da SkyScan/Bruker, modelo 1173. 
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Através da figura acima é possível observar o posicionamento da amostra óssea no 

suporte mecânico do equipamento que possui três graus de liberdade, podendo se movimentar 

nas direções vertical e horizontal e ao redor do seu eixo principal (didaticamente referenciado 

como eixo z). A fonte de radiação utilizada nesse equipamento é do tipo microfocada, o que 

quer dizer que possui um tamanho de foco da ordem de micrômetros. É importante ressaltar 

que o tamanho do foco do tubo de raios X varia com a potência aplicada e também com a 

magnificação (zoom) empregada no escaneamento do material. 

A física do tudo de raios X utilizado na CT-3D possui as mesmas bases científicas 

que as utilizadas na TC médica. A única diferença reside apenas no diâmetro do foco. Essa 

particularidade faz com que seja possível obter imagens com alta resolução, tais como as 

obtidas nesse trabalho, aumentando a qualidade da investigação óssea. O detector de radiação 

do equipamento é do tipo flatpanel, que tem a capacidade de registrar diretamente os raios X 

transmitidos após sua interação com as amostras ósseas. A Tabela 1 apresenta os parâmetros 

de CT-3D utilizados nesse trabalho para a obtenção de uma ótima qualidade de imagem, de 

acordo com a metodologia descrita por Lima (2002). 

Tabela 1 - Parâmetros da microtomografia (modelo 1173). 

Parâmetros Fêmur proximal 

Energia 80 kV 

Potência 8 W 

Tamanho focal do feixe <5 μm 

Tamanho do pixel 9,2 μm 

Rotação entre cada projeção 0,40º  

Número de quadros 05 

Tempo de exposição para cada amostra 800 ms 

Tempo de aquisição dos dados 48 mim 
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Neste trabalho, a amostra óssea foi primeiramente inserida no suporte mecânico do 

equipamento com uso de uma pinça para auxiliar no seu correto posicionamento vertical. 

Dando início a aquisição das imagens, a amostra em questão foi rotacionada em passos 

equiangulares de 0,4
0
 até completar 360º. A cada passo, foram adquiridos vários cortes 

radiográficos também chamados de quadros. Isso quer dizer que a cada 05 quadros, retirou-se 

uma média e essa média é utilizada na contabilização final da projeção radiográfica, 

melhorando a estatística de contagem, o que por sua vez, melhora a qualidade da imagem 

gerada. Após a aquisição das imagens, as radiografias obtidas em cada um dos ângulos são 

reconstruídas. Esse processo é feito utilizando-se algoritmos específicos. O que foi utilizado 

nesse trabalho foi um algoritmo de retroprojeção filtrada fornecido juntamente com o 

equipamento (NRecon, v1.4.4) baseado nos estudos de Feldkamp et al. (1984). Sua vantagem 

é que ele permite a reconstrução de um espaço 3D diretamente através dos dados de projeção 

2D. O resultado desta etapa são as seções transversais do objeto analisado, comumente 

chamadas fatia (ou slices, em inglês). O tempo de reconstrução por seção transversal foi de 

2 s. 

Completada a reconstrução das imagens, as mesmas foram analisadas e quantificadas 

em relação a alguns parâmetros histomorfométricos estáticos com auxílio de um programa de 

processamento de imagens CTAn


 (v1.7.0.0). Para essa etapa, foi utilizado um procedimento 

padrão para todas as amostras. Primeiramente se determinou o volume de Interesse (VOI), 

com mais de 200 slices selecionados dentro de uma região circular de 1,31 mm de diâmetro 

para cabeça femoral; 0,92 mm para o colo femoral e uma região elíptica de 0,62 mm de 

diâmetro menor e 1,24 mm de diâmetro maior para o trocanter.  Posteriormente ao VOI, as 

imagens foram binarizadas, com a escolha de um valor limiar para os pixels - Threshold (TH) 

- cujo intervalo variou de 68 a 90. A binarização foi realizada com intuito de diferenciar a 

parte óssea do restante do tecido e o resultado foi uma imagem em preto e branco, onde a fase 
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branca corresponde ao tecido ósseo e a fase preta ao restante do tecido (não quantificado). 

Nesse trabalho foi utilizado um TH global, ou seja, foi escolhido um valor de limiar para o 

qual a partir desse valor ter-se-ia a separação das fases osso e não-osso. Essa escolha foi 

realizada baseada no histograma geral da imagem.  

Após esse processo, foram avaliados BV/TV e . O processo recém descrito foi 

realizado antes e após o ensaio de DMA. A sequência que engloba as análises realizadas na 

cabeça, colo e trocanter femorais, está ilustrada nas figuras 6, 7 e 8, respectivamente. 

 

Figura 6 - Visualização do passo a passo de execução da quantificação óssea trabecular na cabeça 

femoral das ratas. O círculo em vermelho representa a ROI analisada. 
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Figura 7- Visualização do passo a passo de execução da quantificação óssea trabecular no colo 

femoral das ratas. O círculo em vermelho representa a ROI analisada. 
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Figura 8- Visualização do passo a passo de execução da quantificação óssea trabecular no trocanter 

femoral das ratas. A elipse em vermelho representa a ROI analisada. 

 

Com intuito de aprimorar a análise do efeito da tibolona na qualidade óssea de ratas 

induzidas à menopausa, investigou-se primeiramente através da metodologia recém exposta, a 

eficiência do protocolo de castração na porosidade óssea e o efeito do tempo na deterioração 

da massa óssea. Para isso, investigou-se a região proximal dos fêmures esquerdos (cabeça, 

colo e trocanter femoral) dos animais que sofreram a OVX e foram sacrificados em curto 

(OVX+30d) e longo prazo (OVX+150d).  

Optou-se por fazer a quantificação dos parâmetros de volume ósseo e análise da 

porosidade somente dos grupos que haviam sofrido a perda da função ovariana e que não 

haviam passado pelo tratamento com tibolona comparando com os animais do grupo controle. 

Resumidamente, para análise de possíveis alterações ósseas provenientes da disfunção 

hormonal nas ratas ovariectomizadas e eutanasiadas em curto e longo espaço de tempo, foi 
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proposto nessa etapa que os ensaios microtomográficos fossem realizados antes e após a 

investigação da qualidade óssea representada pela dureza do material e avaliação do risco de 

fraturas.  

     

4.3.2 Análise Mecânica Dinâmica (DMA) 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados no Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), no Laboratório de Análises Térmicas e Materiais 

Particulados (LATEP) da Divisão de Metrologia de Materiais (DIMAT). As amostras 

avaliadas foram as mesmas acima analisadas na CT-3D. Sabe-se que o fêmur é um osso 

plano e irregular e por esta razão torna-se difícil avaliar com exatidão as características 

geométricas desse tipo de amostra. Devido a este fator, este estudo não levou em consideração 

a área de contato para a aplicação da força, atribuindo então o valor de 1 ao fator geométrico 

como forma de padronizar as análises evitando vieses indesejáveis. Dessa forma, esses 

ensaios avaliaram a rigidez das amostras na região de interesse.  

Os ensaios foram realizados com a utilização de um suporte de medição do tipo 

cantilever simples, onde a amostra foi presa com uma força aproximada de 0,2 N, força essa 

suficiente para fixar adequadamente a amostra sem causar danos. Durante os ensaios, 

realizados sob temperatura constante de 25 °C, as amostras foram submetidas às deformações 

alternadas entre 1 e 101 m (com uma freqüência de 0,1 Hz), com passo de 2 m. Esse 

regime de deformações permitiu o estudo das propriedades mecânicas das amostras sem 

infringir danos perceptíveis ou fraturas nas mesmas, possibilitando estudos posteriores nas 

amostras utilizadas nesses ensaios.  
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A figura 9a mostra o equipamento utilizado para a realização dos ensaios, enquanto a 

figura 9b ilustra uma amostra presa ao suporte de medição. A coleta e tratamento de dados foi 

realizada com a utilização do software STARe Evaluation V. 10.0.. 

 

 

Figura 9 - Equipamento utilizado para realização dos ensaios (DMA/SDTA 861e - Mettler Toledo) 

(a); Região proximal da amostra fixada ao suporte de medição (b). 

 

A região linear dos perfis de força (N) em função da deformação (em m) resultantes 

dos ensaios realizados foi utilizada para a determinação da rigidez (em N/m) das diferentes 

amostras, que constituía característica de interesse resultante desses ensaios. 

 

4.3.3 Análise do efeito estrogênico da tibolona 

 

 Após a confirmação da eficiência do protocolo de castração na porosidade óssea e 

tendo o período de longa duração pós cirúrgica (OVX+150d) agido mais significativamente 

na deterioração da massa óssea, resolveu-se utilizar este grupo para representar o 
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comprometimento ósseo e juntamente com os demais grupos - OVX+T e C – analisar o efeito 

da tibolona na qualidade óssea trabecular. 

 

4.3.3.1 CT-3D  

 

Nesta etapa, analisou-se a região da cabeça femoral direita dos animais dos grupos 

OVX+150d, OVX+T e C, com intuito de investigar mais detalhadamente os resultados 

previamente obtidos (CARVALHO, 2009). A CT-3D dos fêmures direitos foi realizada no 

equipamento de microtomografia de raios X de alta resolução da marca Skyscan, modelo 

1174, localizado no Laboratório de Ensaios Físicos do Instituto Politécnico (IPRJ) da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Salvo algumas particularidades do próprio aparelho descritas na tabela 2, as análises 

seguiram o mesmo protocolo das CT-3Ds realizadas anteriormente. Dessa forma, seguindo a 

metodologia descrita por Lima (2002), as amostras ósseas foram submetidas ao ensaio de 

CT-3D  com os parâmetros ajustados para a obtenção de uma ótima qualidade de imagem. 
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Tabela 2 - Parâmetros da microtomografia (modelo 1174). 

Parâmetros Fêmur proximal 

Energia 100 kV 

Potência 10 W 

Tamanho focal do feixe <5 um 

Tamanho do pixel 9,9 um 

Rotação entre cada projeção 0,40º  

Número de quadros 08 

Tempo de exposição para cada amostra 295 ms 

Tempo de aquisição dos dados 24 mim 

 

A exemplificação da análise da cabeça femoral direita que engloba a escolha do VOI e 

binarização das imagens pode ser visualizada através da figura 10 e 11 respectivamente. 

 

 

Figura 10. Visualização da escolha da região de interesse na cabeça femoral das ratas para posterior 

quantificação óssea trabecular. O círculo em vermelho representa a ROI analisada. 
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Figura 11. Processamento da imagem através de binarização. O círculo representa a ROI analisada, 

onde a imagem branca corresponde ao tecido ósseo e a imagem preta corresponde ao espaço vazio 

(poros). 

 

Como já descrito anteriormente, após a binarização, os parâmetros morfológicos 

BV/TV e  foram obtidos diretamente das estruturas tridimensionais. De acordo com 

Lorensen & Cline (1987), nas medidas em 3D, todos os objetos no VOI são analisados juntos 

e o resultado integrado é calculado. As medidas são feitas baseadas no modelo 3D “marching 

cubes”. A representação dos parâmetros morfológicos obtidos está ilustrada na figura 12. 
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Figura 12. Parâmetros morfológicos obtidos diretamente das estruturas tridimensionais analisadas. O 

quadro em destaque representa tais parâmetros completando todo o processo de análise tridimensional 

das estruturas ósseas analisadas. 

 

4.3.3.2 XRF-SR  

 

Em relação à XRF-SR, pretendeu-se com esta análise, conhecer a distribuição dos 

elementos químicos presentes na superfície óssea da cabeça femoral das amostras com um 

limite de detecção muito baixo, da ordem de µgg
-1

. A XRF-SR foi realizada na linha D09-

XRF do LNLS (Fig. 13), em Campinas, SP, com a aprovação dos Projetos de Pesquisa (XRF-

8051, XRF-8774, XRF-9319 e XRF-10086).  
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Figura 13 – Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas/SP-Brasil. 

 

Cada amostra foi primeiramente embebida em resina polimetilmetacrilato (PMMA) 

como demostra a figura 14, e posteriormente cortada em um micrótomo da marca Buehler 

Isometcom espessuras que variaram de 300 µm a 400 µm. Em seguida, os cortes foram 

colocados em um suporte de alumínio e/ou acrílico presos com fita adesiva/mylar e 

posicionadas no arranjo experimental, cuja mesa de controle possui graus de liberdade em 3 

(três) direções XYZ e acurácia de movimento de 0,5 µm, controlados por um motor de passo.  
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                                   Figura 14. Amostra em resina de PMMA. 

 

A excitação da amostra foi realizada através de SR e se espectro de fluorescência de 

raios X foi coletado, apresentado como um gráfico de dispersão ou em linha, em que seus 

eixos são compostos pela intensidade da radiação característica e pela energia de cada 

elemento químico presente na superfície da amostra analisada. A intensidade de cada linha 

espectral é proporcional ao número de átomos que emitem fótons de energia atribuídos a essas 

linhas. Para cada ponto da amostra obteve-se um espectro contendo todos os elementos 

presentes no local (Figura 15).  
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Figura 15 - Exemplo de um típico espectro de µXRF-SR de um ponto aleatório da cabeça femoral 

direita das ratas. 

 

Nesse trabalho, as medidas foram feitas com feixe branco (4-23 keV) utilizando um 

capilar cônico de 20 µm de diâmetro. O feixe de raios X incidente foi monitorado através de 

uma câmera de ionização colocada antes da amostra. As mesmas foram dispostas numa 

geometria 45º /45º, o que significa que as amostras foram posicionadas a 45º em relação ao 

detector de fluorescência e ao feixe incidente. O detector utilizado foi Si (Li) com resolução 

de 165 eV em 5,9 keV que possui uma janela de Be de 8 µm de espessura. É de grande 

conhecimento que as amostras de osso possuem uma grande quantidade de cálcio quando 

comparadas a dos outros elementos químicos. Sendo assim, para não prejudicar o sinal de 

fluorescência dos outros elementos de menores intensidades, foram utilizados na entrada no 

detector três folha de alumínio de 0,25 µm de espessura cada uma. 
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A ROI foi escolhida com auxilio de uma câmera acoplada a um microscópio. Como 

demonstra a figura 16, e essa região foi preferencialmente a região trabecular, assim como no 

último ensaio de µCT-3D. É importante salientar que no laboratório de SR, o feixe tem tempo 

de vida útil de 12h sendo reinjetado às 7h e às 19h. Logo, deve-se levar em consideração o 

custo/benefício do tempo de medida para cada pixel e da área escolhida a ser investigada. 

Sendo assim, para otimização das medidas foram escolhidas regiões com áreas de 

aproximadamente 1,2 mm
2
 com tempo de medida variando entre 9 e 10 s por ponto. Cada 

mapeamento durou em média 4 h, pois foi utilizado um passo de 30 µm. Isso quer dizer que, 

por exemplo, para uma amostra que foi mapeada com uma matriz de 1,0 mm por 1,2 mm com 

passo de 30 µm, tem-se 1394 espectros de fluorescência de raios X, em que cada um foi 

medido num tempo de 10 s, resultando, então, num tempo de medida de aproximadamente 4h.  

 

 

Figura 16.  Corte com espessura micrométrica da cabeça femoral de uma amostra diferenciando as 

regiões cortical e trabecular. 

 

 

Seguindo a metodologia descrita por Lima (2006), após o ensaio experimental os 

dados foram processados e com auxílio do programa comercial MATLAB


 foram produzidas 
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imagens 2D das distribuições dos elementos químicos encontrados nas amostras, tais como 

Cálcio (Ca) e Zinco (Zn).  

Os espectros de fluorescência de raios X foram gravados utilizando um sistema 

Multicanal-Camberra e analisados com auxílio de um programa fornecido gratuitamente pela 

Agência Internacional de Energia Atômica, chamado AXIL, que faz parte do pacote QXAS 

(BERNASCONI & TAJANI 1996).  

 

4.3.4 Análise do efeito estrogênico da tibolona no fêmur proximal 

 

A região proximal do fêmur representada neste trabalho por cabeça, colo e trocanter 

femoral, foi anteriormente analisada em relação aos efeitos da OVX no comprometimento 

ósseo através da análise por µCT-3D e DMA. Dessa forma, após confirmação do tempo de 

maior influência deste processo, resolveu-se então analisar o efeito da tibolona nessas 

principais regiões acometidas pela perda óssea durante o período do climatério. Para isso, 

seguiu-se então a mesma metodologia e o mesmo protocolo das análises realizadas (item 

4.3.1). Novas quantificações foram feitas com o intuito de investigar os efeitos deste fármaco, 

comparando aos grupos C e OVX+150d.  

Após realizar todo o processo de reconstrução das imagens, determinação do VOI e 

binarização, as mesmas foram analisadas e quantificadas em relação aos seguintes parâmetros 

histomorfométricos: BV/TV (%), como sendo a proporção do VOI ocupado pelo osso; 

percentual de porosidade (); análise da separação trabecular (Tb.Sp); espessura trabecular 

(Tb.Th) e número trabecular (Tb.N).  
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Ao final, todos os resultados foram expressos como média e erro padrão. Como os 

dados não apresentaram distribuição normal utilizou-se Kruskall-Wallis e Dunn como pós-

teste. Para as análises da XRF-SR foi utilizado ANOVA e Bonferroni como pós-teste. Todos 

os testes foram aplicados com significância estabelecida a 5% e a análise estatística foi 

processada pelo programa GraphPad Prism 5 for Windows.  
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5 RESULTADOS 

 

 

O presente estudo buscou entender o impacto da tibolona administrada por longo 

tempo na arquitetura e resistência óssea de ratas ovariectomizadas. Para isso, pretendeu-se 

responder as seguintes questões já descritas nos objetivos: 

 

- Como o tempo pós castração compromete a arquitetura óssea?  

- Qual a influência do tratamento prolongado com tibolona sobre a região trabecular 

da cabeça femoral da ratas ovariectomizadas de longo tempo?   

- Qual a influência do tratamento prolongado com tibolona na região trabecular 

proximal do fêmur em relação à manutenção da qualidade óssea?  

 

5.1 ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO ÓSSEO 

 

5.1.1 CT-3D antes e após a DMA 

 

 O perfil da análise do comprometimento ósseo referente à região proximal do fêmur 

através da CT-3D antes e após a DMA, encontra-se descrito na tabela 3. 
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Tabela 3. Parâmetros morfológicos para análise do comprometimento ósseo no fêmur 

proximal dos grupos OVX+150d, OVX+30d e controle 

Cabeça femoral                    Antes DMA                                  Após DMA 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) BV/TV(%) Porosidade(%) 

OVX+150d 61,68±1,06
ab

 38,32±1,06
ab

 58,88±2,72
a
 41,12±2,72

a
 

OVX+30d 59,65±1,65
a
 40,36±1,65

a
 59,75±1,28

a
 40,26±1,28

a
 

CONTROLE 71,95±4,02
b
 28,05±4,02

b
 72,92±2,03

b
 27,08±2,03

b 

Colo femoral                       Antes DMA                                    Após DMA 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) BV/TV(%) Porosidade(%) 

OVX+150d 42,55±1,96
a
 57,45±1,96

a
 44,34±2,16

a
 55,67±2,16

a
 

OVX+30d 56,77±1,77
b
 43,23±1,77

b
 57,60±2,06

b
 42,39±2,05

b
 

CONTROLE 53,22±4,14
ab

 46,78±4,14
ab

 53,79±4,08
ab

 46,21±4,08
ab

 

Trocanter femoral              Antes DMA                                    Após DMA 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) BV/TV(%) Porosidade(%) 

OVX+150d 26,82±3,99
a
 73,18±3,99

a
 21,89±3,70

a
 78,11±3,70

a
 

OVX+30d 32,15±1,56
ab

 67,85±1,56
ab

 33,84±1,31
ab 

66,16±1,31
ab

 

CONTROLE 41,86±1,53
b
 58,14±1,53

b
 40,94±2,13

b
 59,06±2,13

b
 

Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa 

(p<0,05). Teste de Kruskal-Wallis e Dunn’s. 

 

 

 

5.1.1.1 Cabeça femoral 

 

Como demonstra a figura 17a, antes do DMA, uma redução significante do BV/TV (-

17,1%) foi encontrada na cabeça femoral do grupo OVX+30d quando comparado o grupo C. 

O valores de porosidade (Fig. 17b) foram inversamente proporcionais ao BV/TV, 

demostrando que houve um aumento no percentual de perda óssea nos grupos castrados, 

porém, apenas o grupo OVX+30d mostrou aumento significativo (43,9%) em relação ao 

grupo C. A figura 17c mostra que o ensaio mecânico causou algumas alterações na 

microestrutura óssea, levando a diminuição significativa no percentual de BV/TV em ambos 

os grupos de ratas ovariectomizadas – OVX+150d (-19,3%) e OVX+30d (-18,1%) – 
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comparados ao grupo C. Os valores de porosidade (Fig. 17d) confirmam tais dados, sendo 

inversamente proporcionais, assim como visto anteriormente ao ensaio mecânico. Tais valores 

expressam um aumento significativo de porosidade em ambos os grupos ovariectomizados - 

OVX+150d (51,8%), OVX+30d (48,7%) – comparado ao grupo C. 

 

 

Figura 17 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D da cabeça femoral 

dos grupos OVX+150d, OVX+30d e C, antes e após o DMA. (a) Razão de volume ósseo sobre o 

volume total da amostra (BV/TV), em percentual, antes do DMA. (b) Percentual de porosidade antes 

do DMA. (c) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra (BV/TV), em percentual, depois 

do DMA. (d) Percentual de porosidade depois do DMA. (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de Dunn). 

 

5.1.1.2 Colo femoral 

 

 Pode-se perceber que trinta dias pós OVX não foram suficientes para gerar uma perda 

óssea significativa no colo femoral das ratas, já que o percentual de BV/TV (Fig.18a) e 
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porosidade (Fig. 18b) do grupo OVX+30d foram similares ao grupo C. Adicionalmente, o 

percentual de BV/TV do grupo OVX+150d foi significativamente menor (-25%) que o grupo 

OVX+30d, apresentando com isso um aumento na porosidade (32,9%) do colo femoral 

comparado a este mesmo grupo. Resultados similares para estes dois parâmetros analisados 

podem ser vistos após a análise do ensaio mecânico, os quais mostram uma diminuição 

significativa de BV/TV (-23%) no grupo OVX+150d comparado ao grupo OVX+30d (Fig 

18c). Este último grupo apresentou menores valores de porosidade (-23,9%) comparado ao 

grupo OVX+150d (Fig.18d). O teste de DMA no colo femoral não provocou alterações na 

microarquitetura óssea, já que resultados similares tanto de BV/TV quanto de porosidade 

foram encontrados antes e após o ensaio. 
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Figura 18 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D do colo femoral dos 

grupos OVX+150d, OVX+30d e C, antes e após o DMA. (a) Razão de volume ósseo sobre o volume 

total da amostra (BV/TV), em percentual, antes do DMA. (b) Percentual de porosidade antes do DMA. 

(c) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra (BV/TV), em percentual, depois do DMA. 

(d) Percentual de porosidade depois do DMA. (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de Dunn). 

 

5.1.1.3 Trocanter femoral 

 

Analisando o percentual de volume ósseo na região trocantérica do fêmur, o grupo 

OVX+150d apresentou valores significativamente menores (-35,9%) em relação ao grupo C. 

Nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os grupos OVX+30d e C, mostrando que 

30 dias após a cirurgia de castração não promoveu perda óssea importante nessa região 

(Fig.19a). Esses resultados são inversamente proporcionais em relação à porosidade 
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(Fig.19b), já que o grupo OVX+150d apresentou aumento significativo no percentual de 

perda óssea (25,9%) em relação ao grupo C.  

Como mostram as figuras 19c e 19d, após o DMA, resultados similares foram 

encontrados na análise do volume ósseo e porosidade, respectivamente, mostrando alta 

significância. Isso pode refletir nas alterações ósseas microestruturais após o teste de 

resistência óssea. Os ossos das ratas ovariectomizadas e eutanasiadas 150 dias após a cirurgia 

mostraram um aumento significativo de porosidade (32,3%) associado a uma redução do 

volume ósseo (-46,5%) no trocanter femoral, quando comparadas ao grupo C. 
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Figura 19 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D do trocanter femoral 

dos grupos OVX+150d, OVX+30d e C, antes e após o DMA. (a) Razão de volume ósseo sobre o 

volume total da amostra (BV/TV), em percentual, antes do DMA. (b) Percentual de porosidade antes 

do DMA. (c) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra (BV/TV), em percentual, depois 

do DMA. (d) Percentual de porosidade depois do DMA. (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de Dunn). 

 

 

5.1.2 DMA 

 

 Ao analisar a rigidez das amostras por meio de testes oscilatórios não destrutivos, 

objetivou-se detectar a presença de alguma alteração óssea que comprometesse a qualidade 

óssea trabecular. Para isso, da mesma forma e complementando as análises recém expostas, 

foram comparados os grupos de ratas ovariectomizadas após 30 e 150 dias e as ratas 

pertencentes ao grupo controle, onde supostamente teriam uma maior rigidez óssea. 
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Confirmando tais dados, pode-se perceber através da figura 20, que o grupo C apresentou 

maior rigidez óssea em relação ao grupo OVX+150d, demonstrando maior resistência do 

material ósseo ao stress que foi imposto à todas as amostras. Esse dado confirma ainda que o 

grupo OVX+150d mais uma vez apresentou maior suscetibilidade à fraqueza do seu material 

ósseo.  

 

Figura 20 - Propriedades mecânicas da região proximal do fêmur com análise de DMA. (Teste 

Kruskall-Wallis e pos-teste de Dunn). 

 

 

5.2 EFEITO ESTROGÊNICO DA TIBOLONA 

 

Nesta etapa, as primeiras análises do efeito da tibolona foram realizadas nas mesmas 

amostras oriundas de trabalho prévio (CARVALHO, 2009), onde analisou-se o percentual de 

volume ósseo associado ao conteúdo mineral de Ca e Zn na cabeça femoral direita da ratas 

dos grupos OVX+150, OVX+T e C. O efeito da administração da tibolona foi investigado e 
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comparado ao grupo que apresentou maior comprometimento ósseo (grupo OVX+150d) e o 

grupo C. 

 

5.2.1 CT-3D 

 

Analisando a figura 21, pode-se observar que a tibolona (OVX+T) apresentou um 

aumento no percentual de BV/TV de 11,5% (55,2 ± 1,85%) na cabeça femoral se comparado 

ao grupo OVX+150d (49,5 ± 0,71%), porém sem diferença estatística. Nenhuma diferença 

estatística foi encontrada também entre os grupos OVX+T e C (62,1 ± 1,70%). Já este último 

grupo apresentou maiores valores (P<0.01) quando comparado ao grupo OVX+150d.  

 

 

Figura 21 - Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra (BV/TV), em percentual na 

cabeça femoral direita de ratas dos grupos OVX+T, OVX+150d e C. Cada coluna e barra representa a 

média ± erro padrão. (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de Dunn). 
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Em relação à figura 22, nenhuma alteração significativa foi encontrada entre os grupos 

OVX+T (44,8 ± 1,85%) e C (37,9 ± 1,70%). Por outro lado, o grupo OVX+150d apresentou 

maior percentual de porosidade (50,5 ± 0,71%) do que o grupo C (P<0,01). 

 

 

Figura 22 - Percentual de porosidade na cabeça femoral direita das ratas dos grupos OVX+T, 

OVX+150d e C. Cada coluna e barra representam a média ± desvio padrão. (Teste Kruskall-Wallis e 

pos-teste de Dunn). 

 

 

5.2.2 XRF-SR 

 

Os mesmos grupos da análise anterior foram investigados bioquimicamente, sendo Ca 

e Zn os minerais quantificados. Durante a realização desta técnica, houve uma redução no 

número de animais pelo fato de que durante as análises, algumas amostras não apresentaram 

boas condições de mapeamento dos minerais, sendo então descartadas. 
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As figuras 23-25 mostram alguns exemplos dos mapeamentos obtidos durante as 

análises. As cores indicam o nível de concentração dos minerais nas ROIs analisadas. Do azul 

para o vermelho indica uma concentração crescente de cada mineral, onde azul significa 

menos concentrado e vermelho mais concentrado. 

 

 

Figura 23 - Mapeamento µXRF-SR 2D da distribuição de Ca e Zn da cabeça femoral direita das ratas 

dos grupos C. (a) Foto da região analisada; (b) Mapeamento de Ca; (c) Mapeamento de Zn. 
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Figura 24. Mapeamento µXRF-SR 2D da distribuição de Ca e Zn da cabeça femoral direita das ratas 

do grupo OVX+150d. (a) Foto da região analisada; (b) Mapeamento de Ca; (c) Mapeamento de Zn. 
 

 

 
 

Figura 25 - Mapeamento µXRF-SR 2D da distribuição de Ca e Zn da cabeça femoral direita das ratas 

do grupo OVX+T. (a) Foto da região analisada; (b) Mapeamento de Ca; (c) Mapeamento de Zn. 
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A figura 26 ilustra os resultados das concentrações obtidas para o Ca e o Zn. Não 

houve diferença significativa em relação ao percentual de Ca na região trabecular mapeada 

dos três grupos analisados. Mesmo assim, é possível notar uma maior concentração de Ca no 

grupo OVX+T em relação aos demais grupos. Em relação ao Zn, o grupo C apresentou uma 

concentração significativamente maior deste mineral em relação ao grupo OVX+150d. 

 
Figura 26 - Concentração µXRF-SR de Ca e Zn da cabeça femoral direita das ratas dos grupos C, 

OVX+150d e OVX+T. 

 

 

5.3 EFEITO ESTROGÊNICO DA TIBOLONA NO FÊMUR PROXIMAL 

 

 Nessa etapa, foram analisados os principais sítios do fêmur proximal esquerdo 

(cabeça, colo e trocanter femoral), os quais, como já descrito, estão envolvidos em pesquisas 

envolvendo uso de TRHs na manutenção da qualidade óssea. Com uma análise mais completa 

da massa óssea trabecular, foram investigados diversos parâmetros microtomográficos, 

descritos na revisão de literatura, objetivando entender o efeito da tibolona utilizada em um 

protocolo de tempo prolongado e alta dose na qualidade óssea trabecular. Os valores 

referentes aos parâmetros morfológicos na região proximal do fêmur dos grupos OVX+T, 

OVX+150d e controle estão descritos na tabela 4. 
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Tabela 4.  Parâmetros morfológicos no fêmur proximal dos grupos OVX+T, OVX+150d e 

controle 

Cabeça femoral 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) Tb.Sp(mm) Tb.Th(mm) Tb.N(mm
-1

) 

OVX+T 61,03±2,01
a
 38,99±2,01

a
 0,13±0,01

a
 0,12±0,00

a
 5,09±0,11

a
 

OVX+150d 61,68±1,06
a
 38,32±1,06ª 0,13±0,00

a
 0,12±0,01ª 4,46±0,16

b
 

CONTROLE 71,95±4,02
a
 28,05±4,02ª 0,10±0,01

a
 0,14±0,01

a
 5,18±0,25

a
 

Colo femoral 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) Tb.Sp(mm) Tb.Th(mm) Tb.N(mm
-1

) 

OVX+T 48,75±3,58ª 51,26±3,59ª 0,14±0,01ª 0,10±0,00
a
 4,72±0,16ª 

OVX+150d 42,55±1,96ª 57,45±1,96ª 0,16±0,01ª 0,11±0,01ª 4,01±0,26ª 

CONTROLE 53,22±4,14
a
 46,78±4,14ª 0,15±0,01ª 0,11±0,00

a
 4,76±0,20ª 

Trocanter femoral 

GRUPO BV/TV(%) Porosidade(%) Tb.Sp(mm) Tb.Th(mm) Tb.N(mm
-1

) 

OVX+T 32,24±2,30ª
,b 

67,76±2,30ª
,b
 0,21±0,01ª 0,09±0,00

a
 3,58±0,10

a,b
 

OVX+150d 26,82±3,99ª 73,18±3,99ª 0,30±0,04ª 0,13±0,01
b
 2,20±0,39

a 

CONTROLE 41,86±1,53
b
 58,14±1,53

b
 0,20±0,01ª 0,10±0,00

a,b
 3,99±0,07

b
 

Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05). 

Teste de Kruskal-Wallis e Dunn’s. 

 

 

 

5.3.1 Cabeça femoral 

 

 Como demonstra a figura 27a, nenhuma diferença estatística foi encontrada na análise 

de BV/TV na cabeça femoral entre os três grupos analisados, porém uma redução percentual 

deste parâmetro pode ser observada nos dois grupos de ratas ovariectomizadas – OVX+T (-

15,2%) e OVX+150d (-14,3%) – comparados ao grupo C. A porosidade (Fig. 27b) se mostrou 

inversamente proporcional ao BV/TV, apresentando um aumento no percentual de perda 

óssea nos grupos de ratas castradas – OVX+T (39%) e OVX+150d (36,6%) em relação ao 

grupo C. 
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 Nenhuma diferença estatística foi encontrada na análise do Tb.Sp e Tb.Th entre os três 

grupos analisados (Figs. 27c e 27d), porém uma tendência a aumento de 30% no parâmetro 

que representa a separação trabecular (Tb.Sp), dos grupos OVX+T e OVX+150d pode ser 

notada ao compará-los ao grupo C. De acordo com a figure 26e, comparando-se aos grupos 

OVX+T  e C, houve uma diminuição significativa no número trabecular da cabeça femoral 

das ratas do grupos OVX+150d (-12,4% e -13,9) respectivamente. 
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Figure 27 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D da cabeça femoral 

dos grupos OVX+T, OVX+150 e C. (a) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra 

(BV/TV), em percentual. (b) Percentual de porosidade. (c) Separação trabecular (Tb.Sp). (d) 

Espessura trabecular (Tb.Th). (e) Número trabecular (Tb.N). (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de 

Dunn). 
 

 

5.3.2 Colo femoral 

 

De acordo com a figura 28a, o tratamento com tibolona possibilitou ao colo 

femoral, uma tendência a aumento do percentual de volume ósseo (14,6%) comparado ao 
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grupo OVX+150d, sendo similar ao grupo C. No grupo OVX+150d, o período de 150 dias 

pós OVX demonstrou-se suficiente para produzir perda óssea nesta região, já que o percentual 

de volume ósseo foi menor (-20%) comparado ao grupo C. A porosidade (Fig. 28b) mostrou-

se inversamente proporcional ao BV/TV.  

Nenhuma alteração significativa foi encontrada nas análises de separação, 

espessura e número trabecular no colo femoral dos três grupos analisados (Figs. 28c, 28d e 

27e). Apesar disso, o grupo OVX+150d parece ter sofrido os efeitos negativos da OVX, 

quando comparado aos grupos OVX+T e C, pelo fato de ter havido uma tendência à 

diminuição no número trabecular (-15% e 15,8% respectivamente). 
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Figure 28 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D do colo femoral dos 

grupos OVX+T, OVX+150d e C. (a) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra 

(BV/TV), em percentual. (b) Percentual de porosidade. (c) Separação trabecular (Tb.Sp). (d) 

Espessura trabecular (Tb.Th). (e) Número trabecular (Tb.N). (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de 

Dunn). 
 

 

5.3.3 Trocanter femoral 

 

 Analisando o parâmetro BV/TV (%) da região trocanteriana do fêmur (Fig.29a), o 

grupo OVX+150d apresentou uma diminuição significativo (-35,9%) quando comparado ao 

grupo C. Nenhuma diferença estatística foi vista entre os outros grupos, porém é possível 
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notar um aumento de BV/TV (20,2%) e diminuição da porosidade (-7,4%) no grupo OVX+T 

em relação ao grupo OVX+150d, indicando um aumento na perda óssea no grupo não tratado 

com tibolona (Fig.29b). Além disso, de acordo com a figura 29c, o grupo OVX+150d 

apresentou uma tendência ao aumento na separação trabecular de 42,9% e 50% em relação 

aos grupos OVX+T e C respectivamente. Porém, na análise de Tb.Th, o grupo tratado com 

tibolona (OVX+T), apresentou uma diminuição significativa (-30,8%) da espessura trabecular 

comparado ao grupo OVX+150d (Fig. 29d). Este último grupo mostrou-se com menor 

percentual de número trabecular (-44,9%) comparado ao grupo C (Fig. 29e), enquanto que 

este grupo de normalidade óssea apresentou valores similares em relação ao grupo tratado 

com tibolona, mostrando então o tratamento estrogênico foi eficaz na prevenção da perda 

óssea nessa região. 
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Figure 29 - Parâmetros morfológicos ósseos obtidos diretamente de imagens 3D do trocanter femoral 

dos grupos OVX+T, OVX+150d e C. (a) Razão de volume ósseo sobre o volume total da amostra 

(BV/TV), em percentual. (b) Percentual de porosidade. (c) Separação trabecular (Tb.Sp). (d) 

Espessura trabecular (Tb.Th). (e) Número trabecular (Tb.N). (Teste Kruskall-Wallis e pos-teste de 

Dunn). 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O climatério é uma etapa marcante do envelhecimento feminino, sendo a osteoporose 

uma importante doença crônica intimamente relacionada a esta fase da vida (NAVARRO et 

al, 2012; MARTIN & CORREA 2010). Como já descrito, o aumento do turnover ósseo e da 

atividade dos osteoclastos, predispõem à penetração trabecular, perda da conectividade, 

afilamento cortical e aumento da sua porosidade (COMPSTON 2006; BACZYC et al. 2012), 

ocorrendo de forma semelhante tanto em mulheres com deficiência estrogênica quanto em 

ratas ovariectomizadas, consideradas o modelo de animal mais frequentemente utilizado para 

o estudo da osteoporose (PENG et al. 1997; ÁGREDA 2007; TEZVAL et al. 2010; AMADEI 

et al. 2011). 

Considerada de grande valor e relevância no estudo da osteoporose, a região proximal 

do fêmur é a mais utilizada por ser rica em osso trabecular. Cabeça, colo e trocanter femoral 

possibilitam um conjunto de dados e informações que despertam o interesse no estudo dessa 

doença e na maneira de como prevenir ou tratá-la. Baseado nas afirmações acima optou-se por 

escolher neste trabalho, a região proximal do fêmur como ROI para o estudo da massa óssea 

trabecular.  
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Considerando o aumento na expectativa de vida nas mulheres, bem como o constante 

estudo do mecanismo fisiopatológico da osteoporose e dos possíveis métodos terapêuticos, 

como a administração de tibolona, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas aos assuntos em questão. Primeiramente, investigamos através de 

curto e longo prazo, os efeitos da deficiência estrogênica na microarquitetura trabecular dessa 

região em ratas ovariectomizadas e eutanasiadas 30 e 150 dias após.  

 

6.1 EFEITOS DA OVX 

 

Alguns estudos indicam que os efeitos da OVX podem acontecer em um mês ou até 

menos, ocorrendo perdas ósseas características muito similares ao rato senil (COMPSTON, 

2001; PYTLIK, 2002). Mais especificamente, Laib et al. 2001 e Barou et al. 2002, 

demonstraram através da CT-3D que a perda óssea proporcionada pela OVX em ratas estaria 

associada a curto período de tempo (2 semanas), ocorrendo já nessa fase, alterações 

importantes em toda microestrutura trabecular e que quase ou nenhuma alteração poderia ser 

mais visualizada após 35 dias da cirurgia, ou seja, em uma fase mais tardia.  

Em nosso estudo, optou-se primeiramente, por analisar mecânica e 

tridimensionalmente a região óssea proximal apenas das ratas que foram ovariectomizadas e 

não passaram por tratamento de reposição hormonal, já que o objetivo estaria em comparar os 

dois diferentes períodos de privação hormonal, juntamente ao grupo C, o qual serviu-nos 

como parâmetro de normalidade óssea. Dessa forma, aquisições em 3D foram realizadas com 

intuito de analisar comparativamente os três grupos, antes e após a DMA.  

De acordo com nossos resultados, só foi possível confirmar a perda óssea significativa 

sofrida em curto período de tempo, na região da cabeça femoral das ratas, onde o grupo 
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OVX+30d mostrou-se significativamente com menor percentual de volume ósseo e 

consecutivamente, maior porosidade comparado ao grupo C e apresentando similaridade em 

relação ao grupo OVX+150d.  Já este último grupo, onde os animais foram sacrificados 150 

dias após a OVX pôde-se notar uma significativa perda óssea em todas as três regiões 

escolhidas para o estudo, tanto comparando ao grupo OVX+30d quanto ao grupo C. Inclusive, 

as análises microtomográficas realizadas após o ensaio mecânico confirmam os resultados 

recém expostos realizados antes de tal ensaio,  acrescentando ao fato de que após a aplicação 

da carga mecânica sobre a região, o grupo OVX+150d passou por uma diminuição 

significativa do seu volume ósseo na cabeça femoral, associada ao aumento da porosidade, 

confirmando uma fraqueza óssea predominante neste grupo.  

De acordo com Pytlik (2002), as alterações estruturais em ossos longos, resultantes da 

OVX se manifestam como forma de deterioração das propriedades mecânicas em região 

medial e proximal do fêmur. Em seu estudo, a autora comprovou que a força necessária para 

que ocorra uma fratura nessas regiões do fêmur foi significativamente menor do que no grupo 

controle, o qual mostrou ser mais resistente. 

Em contra partida, achados de Toolan et al. (1992) e Lauritzen et al. (1993), 

comprovaram em seus estudos envolvendo o colo femoral de ratas ovariectomizadas, que a 

avaliação da sobrecarga máxima nessa região não proporcionou alterações significativas entre 

os grupos OVX e SHAM, com tempos de 11 e 40 semanas após a cirurgia. Adicionalmente, 

estudos de Peng et al. (1997), também não encontraram alterações ósseas significativas em 

região proximal do fêmur de ratas ovariectomizadas.  

Tais dados não estão de acordo com nossos resultados a respeito da DMA, onde o 

grupo C apresentou uma maior rigidez em relação aos dois outros grupos de ratas 

ovariectomizadas, porém apenas o grupo OVX+150d apresentou diferença estatística, o que 
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corrobora com os achados de Pytlik (2002) acima citados. Entende-se que houve uma visível 

perda de massa óssea, associada à fraqueza desta região após a OVX nos dois grupos 

analisados, porém com significativa diminuição da rigidez só para o grupo sacrificado mais 

tardiamente, comprovando mais uma vez a influência do longo tempo de pós castração na 

redução da qualidade óssea trabecular. 

Como já descrito, apenas em região de cabeça femoral pôde-se notar um efeito 

deletério da massa óssea, passados 30 dias da castração. Nas outras regiões como colo 

femoral, os resultados demonstram que o grupo OVX+30d apresentou valores similares em 

relação ao grupo C, demonstrando que este tempo não foi suficiente para gerar perda óssea 

nessa região. Em relação ao trocanter femoral, apesar de visivelmente ter apresentado menor 

volume ósseo em relação ao grupo C, o grupo OVX+30d não sofreu alteração significativa, 

não sendo possível ainda visualizar os efeitos da castração na perda óssea. Este resultado é 

corroborado pelos resultados também encontrados por Tezval et al. (2010), os quais 

demonstraram que a perda óssea ocorrera apenas 60 dias pós OVX. Amadei et al. (2011) 

utilizaram três tempos de duração para avaliar a deficiência estrogênica (30, 60 e 90 dias) em 

ratas ovariectomizadas e visualizaram efeitos da castração 90 dias após o ato cirúrgico.  

Francisco et al. (2011) examinaram como o tempo pós OVX pode afetar a 

microarquitetura óssea trabecular de ratas e estudaram diversos tempos de eutanásia que 

variaram de 2 a 30 semanas, constatando em seus estudos que o tempo de 24 semanas (168 

dias) pós OVX foi o que melhor respondeu à deficiência estrogênica com aumento da perda 

óssea. 

 Adicionalmente, Yang et al. (2003) analisaram através da CT-3D os efeitos da 

castração em região trabecular da tíbia de ratas, sendo a eutanásia realizada em dois períodos, 

após 42 e 112 dias da cirurgia. Em seus resultados constataram que a OVX diminui 
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significativamente o BV/TV das ratas pertencentes aos dois grupos experimentais, quando 

comparada o grupo SHAM. Porém, o grupo com eutanásia após maior período de tempo (112 

dias) apresentou um maior percentual de perda de volume ósseo (-69%) em relação ao grupo 

de 42 dias (-42%). Nossa pesquisa demonstrou que 150 dias após a OVX proporcionaram 

uma perda de volume ósseo no colo (-25%) e trocanter femoral (-16,6%), com significativo 

aumento de porosidade em relação aos animais que foram sacrificados 30 dias após o 

protocolo de castração. Esses, no entanto, tiveram resultados semelhantes ao grupo C, ou seja, 

sem comprometimento ósseo. 

Diante de todos os achados recém expostos, nossos resultados caracterizam uma 

possível perda óssea mais tardia, onde a redução da massa óssea e o remodelamento 

continuariam, mesmo passados longos períodos da menopausa, afetando a qualidade da 

microarquitetura óssea e aumentando assim o risco de fraturas indesejáveis nessa região. O 

conhecimento desses fatores é de fundamental importância para o desenvolvimento de 

propostas assistenciais voltadas para a mulher climatérica, com objetivo de promover um 

envelhecimento feminino mais sadio e com maior qualidade de vida, já que atualmente, com o 

aumento da qualidade de vida, as mulheres estão presenciando mais duradouramente os 

efeitos do climatério. 

No presente estudo, todas as medidas pertencentes aos parâmetros morfológicos 

estudados para analisar o efeito do tempo pós-castração relacionada à deficiência estrogênica, 

apresentaram algum tipo de diferença entre os três grupos estudados, mesmo que sem 

diferença estatística. Com isso, nossos resultados demonstraram que mesmo com 30 dias pós 

cirurgia de castração já é possível visualizar efeitos deletérios na massa óssea, porém 

passados 150 dias da privação hormonal, o grupo OVX+150d apresentou uma diminuição 

significativa da massa óssea quando comparada ao grupo C para os parâmetros BV/TV e 

porosidade na região trocantérica do fêmur e na cabeça femoral após o ensaio mecânico e 
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ainda, quando comparado ao grupo OVX+30d para os mesmos parâmetros porém no colo 

femoral. Estes dados reafirmam o recém exposto nos parágrafos anteriores e enfatizam o 

efeito da castração no aumento da reabsorção óssea e a influência que o tempo pode ocasionar 

na diminuição da massa óssea e alteração da sua qualidade.  

  

6.2 A TIBOLONA NA QUALIDADE ÓSSEA 

 

Diante dos resultados recém obtidos e expostos, resolveu-se considerar neste trabalho 

o período de maior tempo pós castração como período chave para o estudo e comparação do 

efeito da tibolona na massa óssea trabecular, já que o grupo OVX+30d em geral, não foi 

suficientemente capaz de proporcionar perdas ósseas significativas na maioria análises 

realizadas. Aliado ao fato de que o período de tratamento com tibolona foi similar ao tempo 

que as ratas do grupo OVX+150d permaneceram recebendo apenas placebo (CMC) sendo 

eutanasiadas na mesma etapa que as ratas do tratamento. Resolveu-se dessa forma, e após 

análise e confirmação do período de comprometimento ósseo, utilizar apenas o grupo 

OVX+150d para comparar o efeito da tibolona na recuperação da qualidade óssea trabecular. 

Juntamente com o grupo C, a comparação entre esses três grupos – OVX+150d, OVX+T e C 

– pôde trazer informações relevantes a respeito do efeito do uso prolongado de alta dose de 

tibolona na qualidade óssea de mulheres na pós menopausa. 

Mesmo sem diferença estatística, este estudo sugere um efeito estrogênico benéfico da 

tibolona na região proximal da cabeça femoral direita das ratas castradas, em dois parâmetros 

analisados, BV/TV e porosidade. Em ambos os casos, a tibolona demostrou reduzir a 

reabsorção óssea uma vez que um aumento na fração de volume ósseo foi encontrado quando 
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comparado ao grupo OVX+150d, além da sua ação benéfica sobre a conectividade, reduzindo 

o aumento da porosidade ocasionada pela OVX. 

Analisando os resultados obtidos com a μXRF-SR, pode-se observar que, mesmo sem 

significância estatística, o Ca apresentou maior percentual de concentração na cabeça femoral 

do grupo OVX+T em relação aos demais grupos. Já o Zn apresentou maior concentração no 

grupo C, seguido pelos grupos OVX+T e OVX+150d respectivamente. Como consequência 

da castração o Zn foi negativamente afetado, sendo recuperado após a utilização da tibolona, 

provavelmente pelo efeito estrogênico que essa droga causa. Os minerais apresentam um 

importante papel no metabolismo ósseo por conta do equilíbrio dinâmico entre a ingestão dos 

elementos e a sua disponibilidade local e sistemicamente (LIMA, 2006). Nosso experimento 

mostrou que a utilização da tibolona parece ter aumentado a concentração de Ca na ROI 

selecionada, apesar de não ter sido encontrada diferença significativa. 

Estudos têm demonstrado que a TRH pode efetivamente prevenir a perda de osso 

trabecular pela redução da reabsorção óssea, consequentemente reduzindo o risco de fraturas 

(BAGI et al. 1997; KREJOVIC et al. 2012). Krejovic et al. (2012) descrevem que a tibolona, 

como sendo uma terapia anti reabsortiva, reduz claramente esse nível de reabsorção em 

mulheres na pós-menopausa com perda óssea significativa. Ao passo que, seu efeito sobre a 

formação óssea se torna menos pronunciado. Em nosso experimento, isso pôde ser percebido 

pelo fato de que em nenhum dos parâmetros analisados ficou comprovado que a tibolona, 

utilizada nas condições deste protocolo, ou seja, por longo período de tempo, teria aumentado 

a qualidade óssea. O que se viu em algumas análises realizadas foi que, os ossos pertencentes 

às ratas que receberam o tratamento com tibolona, mantiveram-se similares aos do grupo 

OVX+150d e muitas vezes, apesar de em menor grau, similares ao grupo C. Com isso, 

entende-se que a tibolona utilizada nas condições desta pesquisa, atuou apenas na preservação 
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da qualidade óssea, evitando alterações importantes e indesejáveis do ponto de vista mecânico 

e funcional.  

De acordo com Damilakis et al. (2007), os parâmetros BV/TV, TbN e Tb.Th tendem a 

ser menores na osteoporose, ao contrário do Tb.Sp que tende a aumentar com a perda óssea 

acelerada. Nossos achados confirmam tal afirmação já que os grupos onde as ratas passaram 

pelo procedimento de privação hormonal sem receber tratamento apresentaram menores 

valores para os parâmetros de volume ósseo, número e espessura trabecular, ao passo que se 

mostraram com maior taxa de separação trabecular e porosidade. Já o grupo OVX+T se 

mostrou menos responsivo aos parâmetros que englobam aumento da porosidade por 

diminuição da massa óssea. A perda óssea acelerada provocada pela OVX nas ratas do grupo 

OVX+150d, ocasionou uma diminuição significativa do BV/TV em região de trocanter e do 

TbN na cabeça femoral e trocanter, com maior porosidade nessa região, quando comparado ao 

grupo C. Em relação aos outros parâmetros e ao colo femoral, seus efeitos deletérios puderam 

ser observados, porém sem diferença estatística. 

Pode-se perceber através deste estudo, que a tibolona apesar de não ter proporcionado 

aumento significativo da massa óssea quando comparada aos grupos OVX+150d e C, não 

causou efeitos deletérios, apenas mantendo sua estrutura e qualidade. 

Por todo exposto e analisando os resultados encontrados com esta pesquisa, o presente 

estudo confirma o papel da tibolona na região trabecular proximal do fêmur, atuando na 

preservação da massa óssea, já que houve, mesmo que em alguns casos sem diferença 

estatística, uma redução na reabsorção óssea quando comparado ao grupo OVX+150d. 

Contudo, é possível perceber que nossos resultados não comprovam totalmente seus efeitos 

benéficos já que a investigação da qualidade da microarquitetura óssea mostrou que este 

fármaco utilizado por longo período de tempo pode ter influenciado de alguma forma a 
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competência do material ósseo interferindo nos resultados expostos. De acordo com Hansen 

& Eyster (2012), deve-se valorizar a utilização de doses mais baixas de estrogênio e durante o 

menor período de tempo em mulheres na menopausa. Sobre este assunto, Ederveen et al. 

(2001) descrevem que a tibolona preserva a massa óssea, de forma semelhante ao estrogênio, 

através de inibição do aumento da reabsorção óssea induzida pela OVX, porém enfatizam que 

se a redução da remodelagem óssea for excessiva, pode-se estar comprometendo a 

competência biomecânica do material ósseo em tratamentos a longo prazo. 

O atual experimento teve uma duração de 5 meses (150 dias) que se extrapolarmos 

para o tempo de vida correspondente na mulher, significaria aproximadamente a 12,5 anos de 

tratamento. Isso pode ser explicado pelo fato de que os roedores com 24 meses de vida 

correspondem aproximadamente a um humano de 60 anos, significando que cada mês de vida 

do animal corresponderia a aproximadamente 2,5 anos de vida na espécie humana 

(ANDREOLLO et al. 2012).  

É importante considerar desde já os dados recém expostos, juntamente com os 

resultados adquiridos com esta pesquisa e defender a utilização de protocolos de tratamento 

elaborados de uma forma que visem o bem estar geral das pacientes proporcionando assim, a 

melhora do quadro apresentado e a preservação da qualidade de vida, sem trazer riscos as 

mesmas. 

Aliado a este principal fator, incluímos ainda os cuidados em relação à dose da 

tibolona. Até algum tempo, a grande maioria dos trabalhos com humanos, utilizava uma dose 

de 2,5 mg (PRELEVIC et al, 2004; RYMER et al, 2001) que corresponde, em uma mulher de 

60kg, a 0,041mg/kg. Com o avanço de pesquisas inseridas nos cuidados com a mulher 

climatérica diante do aumento da expectativa de vida da população (HANSEN & EYSTER, 

2012), alguns trabalhos já vêm preconizando a utilização de doses mais baixas de estrogênio 
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(LAZOVIC et al. 2007; DELMAS 2008; HUANG et al. 2010) aliadas à um menor período de 

tempo (CARVALHO et al. 2012; HANSEN & EYSTER, 2012), maximizando assim os 

benefícios e minimizando os riscos. 

Como exemplo, Gallagher et al. (2001) estudaram o efeito da tibolona em mulheres 

que estavam entre 1 a 4 anos no período da pós menopausa. Fizeram uso de várias doses, 

sendo a maior 2,5 mg e por um período de 2 anos. Concluíram que as doses de 1,25 e 2,5 mg 

proporcionaram alterações positivas na DMO do colo femoral,  porém, a dose menor (1,25 

mg) se tornou a mais recomendada. Adicionalmente, estudos de Lazovic et al. (2007) em 

mulheres pós-menopausadas comprovaram que uma dose de 1,25mg proporciona os mesmos 

efeitos, não sendo necessário a implementação de doses maiores.  

No atual experimento, a dose de tibolona utilizada foi considerada alta em comparação 

com a dose habitual geralmente empregada em humanos. Através da utilização de um sistema 

alométrico (FELIPPE, 2013), calculamos para a rata uma dose equivalente, que foi de 

0,161mg/kg (ANEXO 9.1). Através deste cálculo, concluiu-se que a dose de 1mg/dia por 

animal pesando 0,250kg, utilizada nesta pesquisa, corresponde a 4mg/kg de peso corporal, 

sendo considerada então, uma dose 24 vezes maior que a habitual em humanos. 

Adicionalmente, Pytlik (2002), concluiu em seu estudo que a administração de 

tibolona nas doses 0,25 mg/kg/dia e 2,5 mg/kg/dia a ratas ovariectomizadas preveniu o 

aparecimento de alterações osteoporóticas induzidas pela OVX bilateral. Segundo a autora, as 

duas doses da tibolona favoreceram o aumento da formação óssea.  

Dessa forma, pode-se levantar uma questão científica sobre o comportamento 

biológico dos modelos de estudo, frente a medicamentos que, administrados em excesso de 

dose ou tempo, provoquem alterações ósseas não favoráveis ao objetivo primordial da 

terapêutica analisada.   
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Diante de todos os relatos inerentes a esta pesquisa, nossos resultados sugerem que a 

tibolona, com um esteróide sintético de grande utilidade e eficácia nos sintomas climatéricos, 

não proporcionou aumento da qualidade óssea da forma como foi administrada. Contudo, 

preservou o percentual de tecido ósseo na região proximal do fêmur, mantendo a qualidade 

óssea e evitando o aumento da reabsorção e deterioração do tecido. Considerando o fato de se 

tratar de uma pesquisa que engloba grande parte da população, cujo tempo médio de vida tem 

aumentado, não é demasia considerar que novas pesquisas devem ser realizadas diante dos 

atuais achados, sendo preciso ter precaução ao extrapolar esses resultados para a espécie 

humana, pela necessidade de mais estudos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados deste experimento, concluímos o que segue. 

- A OVX realizada nas ratas proporcionou importante perda óssea nas regiões 

analisadas, mostrando-se eficiente na indução da pós menopausa e demonstrando que o 

período de maior tempo pós castração é mais responsivo e eficaz.   

- O uso prolongado de alta dose de tibolona beneficiou a região óssea trabecular da 

cabeça femoral das ratas castradas, mantendo a sua qualidade e a concentração dos minerais 

nessa região. 

- A tibolona utilizada por longo tempo e alta dose manteve a qualidade da 

microarquitetura óssea na maioria das análises realizadas. 

- Nosso estudo sugere que a tibolona em dose supra fisiológica foi capaz de impedir a 

perda óssea. 
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9 APÊNDICE 

 

9.1 SISTEMA ALOMÉTRICO OU CÁLCULO DE DOSAGEM POR TAXA 

METABÓLICA DO ANIMAL (FELIPPE, 2013) 

 

O sistema alométrico permite calcular, por extrapolação, as necessidades energéticas e 

a variação da atuação de drogas no organismo animal. O principio alométrico usa uma escala 

de parâmetros fisiológicos, comparando animais de vários tamanhos, sendo esta mesma escala 

usada para parâmetros farmacocinéticos. Os efeitos das drogas usadas em um determinado 

animal podem ser extrapolados para uso em outros animais através de cálculos aritméticos. A 

tabela 1 mostra o valor da constante K para diferentes espécies animais.  



114 

 

TABELA 1 

 

GRUPO CONSTANTE TEMPERATURA 

Passeriformes 129 42 

Não passeriformes 78 40 

Mamíferos Placentários 70 37 

Marsupiais e Edentatas 49 35 

Répteis 10 37 

 

Peso metabólico – é o peso total do animal expresso em quilogramas.
 

Taxa metabólica basal – é o peso metabólico elevado a 0,75 e multiplicado por uma 

constante.  

TMB = K (constante) × (peso)
 0,75

 

Taxa Metabólica Especifica – é o peso metabólico elevado a –0,25 e multiplicado pela 

constante K. É expresso em quilocalorias/kg/dia. Indica a energia mínima produzida por um 

animal num dia para cada quilograma de seu peso. 
 

TME = K(peso)
 -0,25

 

 

Cálculo da dose 

A – Fator dose (animal conhecido) = dose em mg/kg ÷ TME (animal conhecido). 

B – Fator dose para animal alvo = TME (animal alvo) × fator dose (animal conhecido). 
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Para nosso cálculo usamos como animal conhecido a espécie humana com peso 

metabólico de 60kg e dose diária total de tibolona no valor de 2,5mg que corresponde a 2,5 ÷ 

60 = 0,041mg/kg.  

 

TME (humano) = 70 × (60)
 -0,25

  

TME (humano) = 70 × 1 ÷ (60)
0, 25 

= 70 ÷ 2,782 = 25,16 

TME (rato) = 70 × (0,250)
-0,25 

TME (rato) = 70× 1 ÷ (0,250)
 0,25

 = 70 ÷ 0,707 = 99,00 

 

Cálculo da dose de tibolona 

 

A – Fator dose (animal conhecido) 0,041mg/kg ÷ 25,16 = 0,001630 

B – Fator dose para animal alvo = 99,00 × 0,001630 = 0,16137mg/kg 

A dose de tibolona usada em humanos corresponde a 0,16137mg/kg em ratas. 
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