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RESUMO 

 

Anormalidades na reatividade contrátil intestinal representam um dos processos 
fisiopatológicos que caracterizam a cólica intestinal, diarreia e constipação. Analisando essa 
reatividade contrátil no íleo de camundongos exercitados em esteira, verificou-se que houve 
redução dessa reatividade. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do 
exercício aeróbio crônico de natação na reatividade contrátil, peroxidação lipídica e 
morfologia do íleo de ratos. Todos os protocolos experimentais foram previamente 
aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da UFPB (Protocolo: 0907/13). Para 
isso, utilizou-se ratos Wistar (Rattus norvegicus), inicialmente foi realizada uma 
padronização das intensidades de exercício para confirmar em quais intensidades o 
exercício era considerado aeróbico. Os animais foram divididos em 6 grupos, grupo controle 
(GC) e grupos exercitados, estes foram submetidos a uma sessão de exercício de natação, 
tendo fixado ao seu tronco um anel de metal com as seguintes intensidade: 3, 4, 5, 6 ou 8% 
do peso corporal do animal, durante 1 hora.  Após esse protocolo foi coletado o sangue do 
animal e realizada dosagem de lactato, cujo limiar de lactato era de 5,5 mmol/L. Verificou-se 
que intensidade inferiores a 5% do peso corporal do animal submetido à natação, o 
exercício é do tipo aeróbico. A partir disso, foi escolhida a menor intensidade analisada para 
seguir com o exercício crônico. Os animais foram divididos nos seguintes grupos, sedentário 
(SED) e exercitado (EX), os animais do grupo exercitado foram submetidos a um exercício 
de natação por uma hora, sendo fixado ao tronco do animal um anel de metal, 
correspondente a 3% do seu peso corporal. Os animais exercitados realizaram um 
treinamento de 5 dias por semana, sendo os grupos exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 
(EX6) ou 8 (EX8) semanas. A cada cinco dias de treinamento, os animais descansaram por 
48 h. Após a realização do protocolo, os animais foram eutanasiados, o íleo era retirado, 
suspenso em cubas de banhos para órgãos isolados e eram registadas as contrações 
isotônicas. Curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl foram atenuadas em função 
do exercício, conforme os valores de Emax, que foi reduzido de 100% (SED) para 63,1 ± 3,9, 
48,8 ± 3,8, 19,4 ± 1,8, 59,4 ± 2,8% nos grupos exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, 
respectivamente. Porém, não apresentou diferença significante no parâmetro de potência 
contrátil. De forma similar, as curvas concentrações-resposta cumulativas ao carbacol 
(CCh), foram atenuadas em função do exercício, conforme os valores de Emax  de 100% 
(SED) para 74,1 ± 5,4, 75,9 ± 5,2, 62,9 ± 4,6% nos grupos exercitados por 2, 4 e 6 semanas, 
respectivamente. E o grupo EX8 (Emax = 89,7 ± 3,4%) não apresentou diferença significante 
do grupo SED. E a potência contrátil do CCh também não foi alterada em relação ao grupo 
SED, mas foi alterada entre grupos EX2 (CE50 = 1,5 ± 0,5 x 10-6 M) e EX8 (CE50 = 2,1 ± 0,4 x 
10-7 M), EX6 (CE50 = 1,5 ± 0,3 x 10-6 M) e EX8. A concentração de malondialdeído (MDA) foi 
realizada através de dosagens bioquímicas, e foi aumentada de 20,6 ± 3,6 µM/mL (SED) 
para 44,3 ± 4,4 µM/mL (EX4), porém essa peroxidação não foi alterada no grupo EX6 (20,0 
± 3,6 µM/mL) e EX8 (17,2 ± 3,6 µM/mL. As medidas das camadas musculares foram 
registradas através de cortes histológicos, sendo a camada muscular circular (CMC)  
reduzida de 50,9 ± 0,3 µm (SED) para 44,0 ± 1,8, 43,5 ± 1,3, 35,5 ± 1,4 e 41,6 ± 0,6 µm, nos 
grupos exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente. Já a camada muscular 
longitudinal (CML) foi aumentada de 21,6 ± 0,3 µm (SED) para 31,8 ± 1,0, 36,2 ± 2,5, 29,6 
±1,8 e 30,8 ± 1,3 µm, nos grupos exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente.  De 
acordo com os resultados, o exercício aeróbico: altera a reatividade contrátil do íleo ao KCl e 
CCh, diminuindo a amplitude da contração intestinal. Promove um aumento da peroxidação 
lipídica no grupo EX4, que pode ter servido como estímulo para célula produzir antioxidantes 
e inibir o estresse oxidativo. E promove alterações morfológicas para estabelecer uma 
adaptação do órgão ao exercício. A diminuição da reatividade contrátil e as alterações 
histológicas parecem não estar correlacionadas com a peroxidação lipídica. Dessa forma, 
demonstra-se pela primeira vez uma relação direta entre o treinamento de natação e a 
reatividade intestinal do músculo liso de rato. 
Palavras-chave: exercício aeróbico crônico, natação, reatividade contrátil, íleo de rato.
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 Abstract 

 
 
Abnormalities in intestinal contractile reactivity represent one of the pathophysiological 
processes that characterize intestinal colic, diarrhea and constipation. Exercise is an activity 
that affects all organs and tissues, resulting in many health benefits. E interferes with 
intestinal contractility in mice exercised on a treadmill, this decreasing contractility. The aim 
of this study was to evaluate the influence of chronic aerobic exercise swimming contractile 
reactivity, lipid peroxidation and morphology of the intestinal smooth muscle of rats. For this, 
we used Wistar rats (Rattus norvegicus) were divided into two groups, the sedentary group 
(SED), which was in contact with water for 2 minutes during the training of exercised rats. 
Exercised group (EX), who underwent a swim for an hour, being attached to the trunk of the 
animal a metal ring, corresponding to 3% of their body weight. The animals were divided into 
groups exercised that this procedure performed 5 days per week for 2 (EX2), 4 (EX4), 6 
(EX6) or 8 (EX8) weeks. After the fifth day of training, the animals rested for 48 h. Then the 
animals were euthanized, ileum was removed and suspended in isolated organ baths and 
sinks to the isotonic contractions were recorded. All experimental protocols were previously 
approved by the Ethics Committee on Animal Use the CBiotec / UFPB (Protocol: 0907/13). 
Cumulative concentration-response curves to KCl were attenuated due to the exercise, as 
the values of Emax, which was reduced from 100% (SED) to 63.1 ± 3.9, 48.8 ± 3.8, 19.4 ± 
1.8, 59.4 ± 2.8% in the groups exercised by 2, 4, 6 and 8 weeks, respectively. However, no 
significant difference in the power parameter. Similarly, the concentration-response curves to 
cumulative carbachol (CCh), were attenuated due to the exercise, as Emax values of 100% 
(SED) to 74.1 ± 5.4, 75.9 ± 5.2 62.9 ± 4.6% in the groups exercised by 2, 4 and 6 weeks, 
respectively. And EX8 group (E max = 89.7 ± 3.4%) was not significantly different from the 
SED group. However, the power of CCh contraction was not changed in relation to the SED 
group, but changed between groups EX2 (EC50 = 1.5 ± 0.5 x 10-6 M) EX8 
(EC50 = 2.1 ± 0,4 x 10-7 M) EX6 (EC50 = 1.5 ± 0.3 x 10-6 M) EX8. The concentration of 
malondialdehyde (MDA), which indicates that lipid peroxidation was increased from 20.6 ± 
3.6 mM/mL (SED) to 44.3 ± 4.4 mM/mL (EX4), but this was not peroxidation changed in EX6 
(20.0 ± 3.6 mM/mL) and EX8 (17.2 ± 3.6 mM/mL) group. The total muscle layer (TML) was 
reduced from 75.5 ± 0.9 µm (SED) to 63.0 ± 1.3 µm (EX6), and no significant difference in 
the other exercise groups. The circular muscle layer (CML) was reduced from 50.9 ± 0.3 µm 
(SED) to 44.0 ± 1.8, 43.5 ± 1.3, 35.5 ± 1.4 and 41.6 ± 0.6 µm in groups trained for 2, 4, 6 and 
8 weeks, respectively. Already the longitudinal muscle layer (LML) was increased from 21.6 
± 0.3 µm (SED) to 31.8 ± 1.0, 36.2 ± 2.5, 29.6 ± 1.8 and 30.8 ± 1.3 µm in groups trained by 
2, 4, 6 and 8 weeks, respectively. According to the results, aerobic exercise alters the 
response of the ileum to KCl and CCh, reducing the amplitude of the intestinal contraction. 
Reduces oxidative damage, decreasing lipid peroxidation. And promotes changes in tissue 
level to establish an adaptation of the body to exercise. The data indicate a direct 
relationship between swimming exercise and reactivity of the intestinal smooth muscle of rat, 
which should be better studied and thus clarify the mechanisms involved and possible 
therapeutic implications.  
Keywords: chronic aerobic exercise, swimming, contractile reactivity of rat ileum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronic aerobic exercise swimming promotes morphological and functional changes in rat ileum 
ARAUJO, L.C.C. 

Pós-graduação em Biologia Celulara e Molecular,      
Dissertação de Mestrado, CCEN/UFPB (2014). 



 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

 
Figura 1 – Modelos de exercício aeróbico para animais. Corrida em esteira (A), 
corrida em roda (B), corrida em pista rotativa (C) e natação (D)..............................31 
 
Figura 2 - Transporte de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial.....................34 
 
Figura 3 - Organização das camadas do trato gastrintestinal..................................35 
 
Figura 4 - Acoplamento eletromecânico da contração muscular lisa.......................38 
 
Figura 5 - Acoplamento fármaco-mecânico da contração no músculo liso pela 
ativação da via Gq/11-PLCβ1 .....................................................................................40 
 
Figura 6 - Foto de rato Wistar (Rattus norvegicus)..................................................45 
 
Figura 7 - Foto do reservatório utilizado para o protocolo de natação....................49 

 
Figura 8 - Protocolo experimental das curvas concentrações-resposta cumulativas 
ao KCl ou ao CCh em íleo isolado de rato...............................................................51 
 
Figura 9 – Concentração de lactato dos grupos controle e exercitados com 
intensidade de 3, 4, 5, 6 e 8% do peso corporal do animal.....................................55 
 
Figura 10 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl nos grupos 
sedentário (SED) () e exercitados por 2 (EX2) (○), 4 (EX4) (■), 6 (EX6) (□) e 
8 (EX8) (▲) semanas em íleo de rato ....................................................................56                      
 
Figura 11 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh nos grupos 
sedentário (SED) () e exercitados por  2 (EX2) (○), 4 (EX4) (■),6 (EX6) (□) e 8 
(EX8) (▲) semanas em íleo de rato........................................................................58              
 
Figura 12 – Concentração de MDA no íleo dos grupos controle (SED) e exercitados 
por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas..................................................60 
 
Figura 13 – Corte histológico de íleo de rato sedentário (SED).............................61 
 
Figura 14 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 2 semanas (EX2)....62 
 
Figura 15 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 4 semanas (EX4)....62 
 
Figura 16 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 6 semanas (EX6)....63 
 
Figura 17 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 8 semanas (EX8)....63 
 
Figura 18 Espessura da camada muscular circular (CMC) do íleo dos grupos control
e (SED) e exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas.............64 
 



 

Figura 19 – Espessura da camada muscular longitudinal (CML) do íleo dos grupos 
controle (SED) e exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas......65 
 
 
 
 

 

 



 

  
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 
  
 

Tabela 1 - Composição da solução nutritiva de Tyrode.............................................50 

Tabela 2 - Valores de CE50 (M) e Emax (%) do KCl nos grupos (SED) e exercitados 
por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas em íleo de rato............................59 

Tabela 3 - Valores de CE50 (M) e Emax (%) do CCh nos grupos (SED) e exercitados 
por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas em íleo de rato............................61 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

[Ca2+] Concentração de Ca2+ 

[Ca2+]c Concentração citosólica de Ca2+ 

[K+]e Concentração extracelular de potássio 

4Ca2+-CaM  Complexo cálcio-calmodulina 

ACh Acetilcolina 

ANOVA  Análise de variância 

ATP Trifosfato de adenosina 

CaM Calmodulina 

CAT Catalase 

CaV Canais de cálcio dependentes de voltagem  

CaV1   Canais de cálcio dependentes de voltagem do tipo 1 

CBiotec  Centro de Biotecnologia 

CCh Carbacol 

CEUA Comissão de Ética no Uso de Animais 

CE50 Concentração de uma substância que produz 50% de seu efeito 

máximo 

CMC Camada muscular circular 

CML Camada muscular longitudinal 

CMT Camada muscular total 

CoQ Coenzima Q10 

CytC Citocromo C 

DAG Diacilglicerol 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético 

e.p.m. Erro padrão da média 

Emax   Efeito máximo



 

EX                             Exercitados 

EX2                           Exercitados por 2 semanas 

EX4                           Exercitados por 4 semanas 

EX6                           Exercitados por 6 semanas 

EX8                           Exercitados por 8 semanas 

FADH2                       Flavina adenina dinucleotídeo reduzida 

FLC                           Células similares a fibroblastos 

GPx                           Glutationa peroxidase 

Gq/11                           Proteína Gq ou proteína G11 

G12/13                          Proteína G12 ou proteína G13 

Gq                           Subunidade α da proteína Gq 

GPCRs              Receptores acoplados à proteína G 

GDP               Difosfato de guanosina 

GTP               Trifosfato de guanosina 

H2O2                                    Peróxido de hidrogênio 

ICC                            Células intersticiais de Cajal 

IP3                1,4,5-trisfosfato de inositol 

IPANs                       Neurônios sensoriais aferentes primários intrínsecos 

IP3 R               Receptor de IP3 

Kv                      Canais de potássio dependentes de voltagem 

LDH                           Lactato desidrogenase                       

M               Concentração molar (mol/L) 

MDA                          Malondialdeído 

MLCK                        Cinase da cadeia leve da miosina 

MLCP                        Fosfatase da cadeia leve da miosina 

NADH                          Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida



 

NADPH                   Adenina dinucleotídeo fosfato oxidase 

NO                           Óxido nítrico 

NOS                        Sintase de óxido nítrico 

O2
- Ânion superóxido 

OH- Radicais hidroxilas 

PDGFR-α Receptor do fator de crescimento derivado de plaqueta 

PIP2 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol 

PKC Proteína cinase C 

PLC Fosfolipase C 

MLC Cadeia leve da miosina 

RL                          Radicais livres  

RhoA Pequena proteína G ligante de GTP 

RhoGEF Fator de troca de nucleotídeo guanina da Rho 

RNS                        Espécies reativas de nitrogênio 

ROK Proteína cinase associada à Rho 

ROS                        Espécies reativas de oxigênio 

RS                           Retículo sarcoplasmático 

RyR  Receptor de rianodina 

SED  Sedentário 

SERCA  Ca2+-ATPase do retículo endosarcoplasmático 

SOD  Superóxido dismutase 

UFPB              Universidade Federal da Paraíba 

XO      Xantina oxidase 

 

OBS: as abreviaturas e os símbolos utilizados neste trabalho e que não constam 

nesta relação encontram-se descritos no texto ou são convenções adotadas 

universalmente.
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O exercício físico regular é reconhecido pelas recomendações de saúde 

pública como meio de prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas, como 

hipertensão, doenças coronarianas, obesidade, diabetes e perda da massa muscular 

relacionada à idade (sarcopenia) (EGAN; ZIERATH, 2013).  

O exercício físico de intensidade moderada tem efeito protetor sobre o trato 

gastrintestinal, diminuindo os riscos para o desenvolvimento de doenças como 

câncer de cólon, diverticulites, colelitíase e constipação. Já o exercício de alta 

intensidade causa alguns efeitos adversos, como náusea, diarreia e hemorragia 

intestinal (PETERS et al., 2001). De acordo com essas intensidades, o exercício 

físico pode de ser classificado em leve, moderado, intenso e muito intenso 

(HOWLEY, 2001).  

Além de ser classificado de acordo com a sua intensidade, o exercício físico 

pode ainda ser classificado quanto à sua duração em longo ou curto; e também, 

quanto a sua fonte de energia, em anaeróbico, caracterizado pela alta intensidade e 

tendo como fonte de trifosfato de adenosina (ATP) a quebra do glicogênio muscular, 

e aeróbico, cujo ATP provém da respiração mitocondrial (SAHLIN, 1992; 

TEGTBUR et al., 1993; HOWLEY, 2001; MCNARRY; JONES, 2014). O exercício 

aeróbico é relatado como o exercício que melhora as funções do sistema 

cardiovascular e do músculo esquelético, promovendo uma melhor resistência ao 

organismo (HOWLEY, 2001).   

O exercício aeróbico pode levar ao aumento da produção de radicais livres 

(RL), espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrogênio (NRS) (JI, 1993; BEJMA 

et al. 1999; LIU et al., 2000), ocasionando estresse oxidativo com potencial dano à 

diversos órgãos (JI, 1993; BEJMA et al., 1999). Contudo, um programa de 

treinamento aeróbico com cargas devidamente controladas induz à expressão e o 

aumento da atividade de enzimas antioxidantes que removem os RL e estabilizam a 

produção dessas espécies reativas, representando assim uma adaptação positiva 

em relação à qualidade de vida (JI et al., 2000). 

O efeito do exercício tem sido bastante estudado sobre a camada mucosa 

intestinal, absorção de nutrientes, permeabilidade gastrintestinal (PALS et al., 1997; 

LAMBERT et al., 2001). Poucos estudos relatam o efeito do exercício sobre a 

reatividade contrátil intestinal, sendo que anormalidades nessa reatividade 

representam um dos processos fisiopatológicos que caracterizam a cólica intestinal, 

diarreia e constipação (SATO et al., 2007). 
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Apenas dois estudos relatam o efeito do exercício na reatividade contrátil 

intestinal, sendo que utilizaram para estes, o modelo animal de camundongos, que 

foram submetidos a exercício de esteira. Nesses estudos, observou-se que o 

exercicio aeróbico em esteira não interferiu na reatividade contrátil do íleo de 

camundongos idosos, esses animais foram exercitados desde de jovens (3 meses) 

até a idade mais avançada (18 meses) (ROSA et al., 2005). E quando esses 

camundongos eram jovens e submetidos ao mesmo exercício de esteira, foi 

observado que o exercicio aeróbico diminuiu a resposta contrátil ao agente contrátil 

ACh (LIRA et al., 2008).  

Estudo demonstrou diferenças nas respostas fisiológicas em ratos quando 

estes eram treinados em esteira e submetidos à natação, sendo observado que o 

exercício de esteira foi mais eficiente em modular o sistema serotoninérgico 

periférico, enquanto o de natação teve uma maior influência em modular o sistema 

nervoso simpático (Baptista et al., 2008), aumentando a liberação de adrenalina 

(COPPES et al., 1995). 

Diante do exposto, nesse trabalho foi investigada a influência do exercício 

aeróbico, modalidade natação, sobre a reatividade contrátil do músculo liso 

intestinal, estresse oxidativo e morfologia do íleo de rato, utilizando protocolos 

funcionais e análises de parâmetros bioquímicos e histológicos. 
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2.1 Exercício físico 

  

O exercício e a atividade física são atividades que afetam todos os órgãos e 

tecidos, e podem resultar em muitos benefícios para a saúde. Em termos gerais, a 

atividade física faz parte da vida diária envolvendo movimentos corporais e a 

utilização do músculo esquelético. E o exercício físico é uma subcategoria da 

atividade física, que é planejado, estruturado e visa melhorar as habilidades físicas 

específicas ou a aptidão física (BHERER et al., 2013). 

As mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas promoveram 

no ser humano o desenvolvimento de maus hábitos como o sedentarismo, que cada 

vez mais compromete a qualidade de vida. Desse modo, o exercício físico tem se 

tornado uma prática em crescente desenvolvimento, e tem sido considerado uma 

ferramenta terapêutica importante na prevenção e no tratamento de diversas 

doenças, como osteoporose, doenças cardiovasculares e respiratórias, diabetes, 

obesidade, síndrome metabólica e doenças gastrintestinais (SESSA et al., 1994; 

CASABURI et al., 1997; BOOTH et al., 2000; HOWLEY, 2001; PETERS et al., 2001; 

SEO et al., 2014). Além de auxiliar na recuperação ou atenuação de quadros de 

transtornos psicológicos (HARDCASTLE; TAYLOR, 2005; HAVE et al., 2011; 

SIGWALT et al., 2011).  

O exercício físico é caracterizado por movimentos corporais repetitivos e 

planejados para melhorar ou manter um ou vários componentes da aptidão física 

(HOWLEY, 2001). Modelos de exercício têm sido desenvolvidos em animais para 

simular o exercício físico em humanos. Em roedores, o exercício aeróbico pode ser 

voluntário, quando é realizado através de rodas de corrida; ou forçado, quando 

submetidos a corridas em esteira ou natação por um determinado período de tempo 

(SEO et al., 2014).  

O exercício pode ser classificado em duas categorias: exercício anaeróbico e 

aeróbico. O exercício anaeróbico é caracterizado pela alta intensidade, sendo o ATP 

utilizado rapidamente, proveniente da quebra de glicogênio 

muscular, predominantemente da fermentação anaeróbia, essa quebra do glicogênio 

muscular ocorre pela via glicolítica, onde a glicose é convertida em piruvato que, por 

sua vez, é convertido em lactato pela enzima lactato desidrogenase (LDH) (LEMIRE
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et al., 2008). Esse tipo de metabolismo permite ao músculo trabalhado uma 

aplicação de força de alta intensidade, porém por pouco tempo em função da 

diminuição do pH e depleção dos estoques de glicogênio muscular, ocasionando sua 

fatigação (SAHLIN, 1992).  

O exercício aeróbico é caracterizado pelo estímulo dinâmico e de intensidade 

mais branda em vários grupos musculares, nos quais o fornecimento de ATP se dá, 

predominantemente, pela respiração mitocondrial (processo oxidativo) (ADEVA-

ANDANY et al., 2014). Um determinado regime de exercício físico pode conter tanto 

componentes aeróbicos quanto anaeróbicos, mas o limiar entre essas duas 

modalidades está relacionado com o nível de lactato sanguíneo, onde a sua 

elevação em níveis desproporcionais caracteriza o exercício como 

predominantemente anaeróbico (TEGTBUR et al., 1993).  

O limiar de lactato em humanos é de 4.0 mmol/L de sangue (KINDERMANN 

et al., 1979) e em ratos é de 5.5 mmol/L de sangue (GOBATTO et al., 2001). 

Concentrações inferiores a esses valores, o exercício é considerado aeróbico, 

enquanto valores superiores o exercício caracteriza-se como anaeróbico. 

 

2.1.1 Exercício aeróbico 

 

A prática frequente de atividades baseadas no exercício aeróbico exige 

adaptações dos sistemas cardiovascular, respiratório e muscular para manter a 

demanda de oxigênio nos tecidos (HERMANSEN; WACHTLOVA, 1971; BRODAL et 

al., 1977; HOWLEY, 2001). Essas alterações que ocorrem no organismo promovem 

benefícios como a redução da vasoconstrição resultante do envelhecimento (SOUZA 

et al., 2000).  

Sessões isoladas de exercício aeróbico, que promovem mudanças 

relacionadas à saúde nas primeiras horas após o exercício são classificadas como 

exercício agudo. Já as sessões executadas de modo frequente e que estão 

relacionadas com alterações nas estruturas e funções dos vários sistemas são 

classificadas como exercício crônico. Este último pode ser definido como 

treinamento quando tem a função de aperfeiçoar o rendimento do corpo para fins 

esportivos ou ainda como condicionamento quando tem a finalidade de manutenção 

da saúde (HOWLEY, 2001).  
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O exercício aeróbico agudo ou crônico para roedores pode ser realizado 

através da corrida em esteira, roda em execução e natação (Figura 1). Esses 

modelos são utilizados para investigar a influência do exercício sobre quadros 

fisiológicos ou intervenções patológicas (SEO et al., 2014). A corrida em esteira 

(Figura 1A) é um dos modelos mais utilizados para os estudos de exercício físico, 

porém nesse modelo há dificuldades para motivar os animais a realizar exercícios 

prolongados, além disso, o animal pode sofrer estresse físico e psicológico pelo 

treinamento forçado. Já o exercício realizado na roda de corrida (Figura 1B/C) é um 

exercício vantajoso, pois o animal pode realizar o exercício de maneira voluntária, 

em um ambiente não estressante. Porém esse tipo de exercício fornece menos 

detalhes dos níveis de atividades e pode medir apenas indiretamente o desempenho 

do exercício (WANG et al., 2010). O exercício de natação (Figura 1D) também é 

considerado vantajoso pelo fato do animal não precisar de motivação, pois ele tem 

habilidade natural para nadar, o que é uma vantagem em relação ao exercício de 

esteira, porém pode levar o animal ao estresse, devido ao mergulho, o medo de se 

afogar e à sensação de desconforto (WANG et al., 2010; LIMA et al., 2013).  

 
Figura 1 - Modelos de exercício aeróbico para animais. Corrida em esteira (A), corrida em 
roda (B), corrida em pista rotativa (C) e natação (D).  

 
Fonte: SEO et al., 2014 
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O exercício é responsável por estimular a produção de ROS e espécies 

reativas de nitrogênio (RNS) durante a contração muscular, e desempenha um papel 

importante no metabolismo muscular (POWERS; JACKSON, 2008). Estudos relatam 

que níveis baixos a moderados de ROS proporcionam diversas funções regulatórias 

na célula, como o controle da expressão gênica, regulação de vias de sinalização, e 

modulação da força de contração do músculo esquelético, promovendo um aumento 

dessa força muscular. Porém, esse efeito é invertido com o aumento das 

concentrações de ROS e RNS (REID, 2001; POWERS; JACKSON, 2008), 

promovendo alterações na matriz lipídica e nas membranas celulares, 

caracterizando o estresse oxidativo (OHKAWA et al., 1979; CHONG et al., 2014). 

 

2.2 A respiração celular e o estresse oxidativo 

 

Nas células eucarióticas, a mitocôndria é a organela responsável por fornecer  

energia para os processos celulares metabólicos de natureza aeróbica. Nela está 

localizada a cadeia respiratória, que comanda esses processos. A cadeia 

respiratória é constituída pelos complexos I, II, III, IV, V e dois carreadores de 

elétrons, o citocromo C (CytC) e a coenzima Q10 (CoQ). Os elétrons doados pela 

nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida (NADH) e flavina adenina dinucleotídeo 

reduzida (FADH2), ambos produtos do ciclo de Krebs, para o complexo I e II, 

respectivamente, são transportados para o complexo III e depois para o IV para 

reduzir oxigênio molecular à água, e produzir um gradiente eletroquímico de prótons 

na membrana interna da mitocôndria. A energia criada por esse gradiente 

eletroquímico de prótons é usada para a síntese de ATP, sendo liberada quando o 

fluxo de prótons retornar ao espaço intermembranar da matriz mitocondrial através 

de canais de prótons do complexo V, favorecendo a síntese do ATP via fosforilação 

do difosfato de adenosina (ADP) (KEILIN; HARTREE, 1947; HACKENBROCK et al., 

1986; LENAZ et al., 2007; FIGUEIRA et al., 2013; ADEVA-ANDANY et al., 2014; 

LUQUE-CONTRERAS et al., 2014) (Figura 2). 

As ROS são metabólitos altamente reativos gerados a partir do O2, quando 

ocorre a transferência de elétrons na cadeia respiratória. Em organismos aeróbicos, 

essas espécies reativas são subprodutos da redução do O2, gerando o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), ânion superóxido (O2
-) e radicais hidroxilas (OH-). As ROS são 
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produzidas constantemente de maneira endógena na cadeia respiratória 

mitocondrial e através dos complexos enzimáticos nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH oxidase), que produz O2
- a partir de O2 e 

NADPH, e xantina oxidase (XO), que gera elétrons que são transferidos diretamente 

para o O2 produzindo O2
-. Já as RNS são produzidas principalmente, pela sintase de 

óxido nítrico (NOS), que tem como substrato a L-arginina, convertendo-a em           

L-citrulina e óxido nítrico (NO), que é uma RNS, sendo o NO responsável pela 

inibição da respiração mitocondrial (BABIOR, 2004; BOUEIZ et al., 2008; 

CARNICER et al., 2013; FIGUEIRA et al., 2013; KÖHLER et al., 2014).  

Com a finalidade de evitar danos oxidativos existe um complexo enzimático 

responsável por eliminar as espécies reativas, que são a superóxido dismutase 

(SOD), que converte o O2
- em O2 e H2O2, a catalase (CAT) que converte H2O2 em O2 

e água, e a glutationa peroxidase (GPx), que reduz o H2O2 a água. Existem também 

fatores não enzimáticos responsáveis pela eliminação dessas espécies reativas 

como a tiorredoxina, as vitaminas e os flavanoides (MARTINDALE; HOLBROOK, 

2002). Em condições fisiológicas, há um equilíbrio entre a produção e a eliminação 

das espécies reativas. Um desequilíbrio na produção de ROS, seja  pelo  aumento    

 exógeno (administração de quimioterápico)ou pela produção endógena (doenças 

como a insuficiência cardíaca), associado a uma redução na capacidade das 

defesas antioxidantes em eliminar o excesso dessas espécies reativas, resulta em 

danos celulares, como modificações oxidativas de proteínas, lipídios e DNA, 

processo conhecido como estresse oxidativo (THANNICKAL; FANBURG, 2000; 

BL.MARTINDALE; HOLBROOK, 2002; KÖHLER et al., 2014). 

Ambos os exercícios anaeróbico e aeróbico podem levar ao aumento na 

produção de RL, ROS e NRS (JI, 1993; BEJMA et al. 1999; LIU et al., 2000). 

Contudo, um programa de treinamento aeróbico com cargas devidamente 

controladas induz à expressão e o aumento da atividade de enzimas antioxidantes 

que removem os RL e estabilizam a produção de espécies reativas, representando 

assim uma adaptação positiva para tecidos e órgãos (JI et al., 2000).
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Figura 2 – Transporte de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial. 

 

 
 

 
O complexo I da membrana mitocondrial interna reduz NADH a NAD+ produzindo elétrons 
que são transferidos para a CoQ.  O FADH2 que está ligado a enzima succinato 
desidrogenase libera elétrons para o CoQ quando a enzima converte succinato a fumarato 
no complexo II. O complexo III transfere os elétrons da CoQ para o CytC. O complexo IV 
transfere elétrons do CytC para o oxigênio, que é reduzido produzindo água. A energia 
criada por esse gradiente eletroquímico de prótons é liberada quando o fluxo de prótons 
retornar ao espaço intermembranar da matriz mitocondrial no complexo V, favorecendo a 
síntese do ATP via fosforilação do ADP. 
 

2.3 O músculo liso intestinal 

 

O tecido muscular liso encontra-se distribuído no corpo humano e quase 

sempre associado ao tecido conjuntivo. Ele reveste o interior da maioria dos órgãos 

ocos do organismo como os vasos sanguíneos, vias aéreas, útero, bexiga e trato 

gastrintestinal (WEBB, 2003). Semelhante ao tecido muscular estriado esquelético, a 

contração do músculo liso se dá pelo estabelecimento de pontes cruzadas e 

deslizamento entre a miosina e a actina através da energia fornecida pela hidrólise 

de ATP (BOLTON; TOMITA, 1996).  

No que concerne especificamente ao trato gastrintestinal, este é composto 

por quatro camadas dispostas, no sentido da luz à periferia, na seguinte ordem: 

mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada muscular, que é o alvo deste 

estudo, é composta por duas subcamadas. A camada mais interna é formada por 

fibras em disposição circular, as células estão em paralelo com a circunferência 

intestinal, e é responsável pela mistura do alimento. Já a camada mais externa é 

Fonte: Adaptado de ADEVA-ANDANY et al., 2014  
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formada por fibras em disposição longitudinal, as células estão dispostas em 

paralelo ao eixo longo do intestino, e atua na condução do alimento (peristaltismo) 

(GABELLA, 1989; MAKHLOUF; MURTHY, 1997) (Figura 3).  

Embora o músculo liso intestinal não esteja diretamente envolvido na 

realização de exercícios físicos, ele é submetido ao estresse fisiológico, sobretudo 

em decorrência de isquemia-reperfusão em função do desvio do fluxo sanguíneo 

para a pele e para a musculatura esquelética ativa (OTTE et al., 2001). Essa 

isquemia pode promover alterações motoras e na mucosa intestinal (BALLABENI et 

al., 2002). 

A contração do músculo liso intestinal é regulada por nervos entéricos e 

células intersticiais especializadas, como células intersticiais de Cajal (ICC) e células 

similares a fibroblastos (FLC), também conhecidas como células positivas do 

receptor do fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGFR-α) (SANDERS et al., 

2010).  

 

Figura 3 - Organização das camadas do trato gastrintestinal. 
 
 
 

   
Fonte: FURNESS, 2012 
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2.4 Sistema nervoso entérico  

 

O sistema nervoso entérico é formado por neurônios sensoriais como os 

aferentes primários intrínsecos (IPANs), interneurônios e neurônios motores, 

inibitórios e excitatórios, que controlam todas as funções do trato gastrintestinal. 

Esses neurônios são organizados em dois plexos ganglionares, o plexo submucoso, 

localizado na camada submucosa, cuja função é regular a secreção gastrintestinal e 

o fluxo sanguíneo local (FURNESS, 2012); e o plexo mioentérico, que está 

localizado entre a camada circular e longitudinal da camada muscular, e está 

envolvido principalmente no controle motor do músculo, regulando o peristaltismo 

intestinal (PHILLIPS; POWLEY, 2007) (Figura 3). 

O plexo mioentérico está presente em todo o trato gastrintestinal. Atua de modo 

predominantemente excitatório, no controle do peristaltismo, aumentando a 

contração tônica da parede muscular, a frequência e a intensidade da contração, e 

aumentando a velocidade de transmissão das ondas excitatórias (GUYTON et al., 

2010). 

 O peristaltismo desempenha um papel importante na expulsão do conteúdo 

luminal do trato gastrintestinal, este movimento consiste em uma fase de preparação 

e posterior esvaziamento. Durante a fase de preparação, a distensão do lúmen 

provoca contração da camada muscular longitudinal e relaxamento da camada 

muscular circular. No limiar de distensão ocorre o esvaziamento, onde a contração 

da camada circular propaga o conteúdo para o final do ânus e o expulsa 

(TANAHASHI et al., 2013).    

A motilidade gastrintestinal é regulada principalmente pelo neurotransmissor 

excitatório acetilcolina (ACh). Sua liberação dos nervos colinérgicos entéricos é 

regulada pelo controle pré-sináptico, envolvendo receptores específicos de 

membrana (VIEIRA et al., 2011), como M2 e M3, sendo o receptor M3 o principal 

responsável por mediar a contração muscular lisa intestinal (MURTHY, 2006). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peristaltismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4nus_muscular
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2.5 Bases bioquímicas da reatividade contrátil do músculo liso 

 

As células musculares lisas não apresentam organização das proteínas 

contráteis em sarcômeros (as chamadas estriações), como ocorrem nas células 

musculares esqueléticas e cardíacas, elas estão dispostas em feixes de filamentos 

contráteis em diferentes planos. São inervadas por neurônios do sistema nervoso 

autônomo e sua contração é regulada por hormônios, agentes autócrinos ou 

parácrinos, além de outros agentes químicos locais (WEBB, 2003).  

Similarmente ao músculo esquelético, o principal sinal para a contração do 

músculo liso é o aumento da concentração citosólica de cálcio ([Ca2+]C) que permite 

a formação de pontes cruzadas entre a miosina e a actina (WEBB, 2003). O 

aumento de íons cálcio (Ca2+) na célula muscular lisa é proveniente tanto dos 

estoques intracelulares quanto do meio extracelular (THORNELOE; NELSON, 2005).  

A [Ca2+]C é basicamente regulada por dois mecanismos de acoplamento: o 

acoplamento eletromecânico, que envolve a mudança do potencial de membrana, e 

a contração ocorre pelo aumento da concentração de potássio extracelular ([K+]e) 

(Figura 4).  E o acoplamento fármaco-mecânico, em que a ligação de um agonista a 

um receptor transmembranar promove a abertura de canais de cálcio dependentes 

de voltagem (CaV), permitindo o influxo de Ca2+ (REMBOLD, 1996).  
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Figura 4 - Acoplamento eletromecânico da contração muscular lisa. 
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1. Durante o repouso, o gradiente químico favorece o efluxo de íons K+ através de seus 
canais de vazamento, deixando a região perimembranar interna das células musculares 
lisas polarizadas negativamente; 2. um aumento na [K+]e diminui o efluxo desses íons, 
havendo acúmulo de cargas positivas na região perimembranar interna; a célula 
despolariza, ocasionando a ativação dos CaV que leva ao influxo de Ca2+ com consequente 
contração. 

 

O acoplamento fármaco-mecânico (Figura 5), por sua vez, é independente da 

despolarização da membrana e ocorre com a ligação de agonistas específicos a um 

receptor acoplado a proteína G (GPCR), que através da ativação da fosfolipase C β1 

(PLCβ1) pela subunidade α da proteína Gq/11, atua produzindo os mensageiros 

secundários 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG), através da 

hidrólise de fosfolipídios presentes na membrana do tipo 4,5-bisfosfato de 

fosfatidilinositol (PIP2),  (REMBOLD, 1996; FUKATA et al., 2001). O IP3 induz a 

liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (RS) por ativar os receptores de IP3 

(IP3R); e o DAG ativa a proteína cinase dependente de Ca2+ (PKC), que, por sua 

vez, leva a um aumento na [Ca2+]c através da ativação direta dos CaV ou, 

Fonte: SOUZA, 2014 
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indiretamente, por inibição de canais de potássio presentes na membrana 

plasmática (FUKATA et al., 2001). 

No RS há os receptores de rianodina (RyR), que são canais de Ca2+ ativados 

pelo próprio Ca2+, eles são ativados pelo Ca2+ previamente liberado via IP3R em um 

processo denominado de liberação de Ca2+ induzida pelo Ca2+ (CICR) (DELLIS et 

al., 2006; MCHALE et al., 2006). 

A liberação do Ca2+ dos estoques intracelulares atua no início do 

desenvolvimento da força de contração. Contudo, a manutenção da contração é 

extremamente dependente da entrada permanente de Ca2+ extracelular pelos CaV 

da membrana plasmática (SOMLYO; SOMLYO, 1994).  

O aumento da [Ca2+]c favorece o estabelecimento da ligação do Ca2+ com a 

proteína ligante de cálcio do músculo liso, a calmodulina (CaM). Esta, por sua vez, 

ativa a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK), a qual atua fosforilando a cadeia 

leve da miosina (MLC). A ativação desta permite o estabelecimento da ponte 

cruzada entre a miosina e a actina (AGUILAR; MITCHELL, 2010; HONG et al., 

2011). 
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Figura 5 – Acoplamento fármaco-mecânico da contração no músculo liso pela ativação da 
via Gq/11-PLCβ1. 

 

 
 

1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. as proteínas 
Gq/11 trocam GDP por GTP na sua subunidade α (não mostrado na figura), tornando-se ativas; 
3. a subunidade αq/11-GTP ativa a enzima PLCβ1; 4. a PLCβ1 cliva o lipídio de membrana PIP2 
em IP3 e DAG; 5. o IP3 migra pelo citoplasma e ativa o IP3R presente na membrana do RS, 
liberando o Ca2+ dos estoques; 6. o Ca2+ liberado ativa o RyR, fazendo com que mais Ca2+ seja 
liberado para o citoplasma; 7. o Ca2+ que foi liberado, junto ao DAG ativam a PKC; 8. a PKC 
ativada fosforila os CaV promovendo o influxo de Ca2+ através dos mesmos; 9. o aumento da 
[Ca2+]c aumenta a afinidade do Ca2+ pela CaM formando o complexo 4Ca2+-CaM e ativa a 
MLCK; 10. a MLCK ativada fosforila a rMLC e esta se torna ativa e interage com os filamentos 
de actina, desencadeando a contração do músculo liso. As definições das abreviaturas estão 
presentes na lista de abreviaturas e no texto.  

 

 

Uma via alternativa que contribui para a contração no músculo liso é a via de 

sensibilização ao cálcio, que promove a contração através da modulação da 

fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), principalmente pela pequena proteína 

ligante de trifosfato de guanosina (RhoA-GTP) e a sua cinase associada (ROK), uma 

proteína cinase serina/treonina (KARAKI et al., 1997; HORI; KARAKI, 1998). Vários

Fonte: CORREIA, 2013. 
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agonistas contráteis que aumentam a [Ca2+]c via GPCRs, principalmente Gα12,13 ou 

Gαq/11, levam a ativação direta ou indireta do fator trocador de nucleotídio de guanina 

da RhoA (RhoGEF), que ativa a RhoA, por trocar difosfato de guanosina (GDP) por 

trifosfato de guanosina (GTP) nessa proteína (SOMLYO; SOMLYO, 2003). A 

RhoA-GTP ativa sua cinase associada, a ROK, e essa, por sua vez, fosforila a 

fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), tornando-a inativa (KIMURA et al., 

1996). Assim, a fosforilação da MLC induzida pela MLCK torna-se ainda mais 

efetiva, auxiliando na contração do músculo liso (MURTHY, 2006; FEHER, 2012).
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3.1 Geral 

 

Investigar as possíveis modificações que o exercício aeróbico crônico, 

modalidade natação, promove sobre a reatividade contrátil, peroxidação lipídica e 

morfologia do íleo de ratos.  

 

3.2 Específicos 

 

 Validar as intensidades que o exercício é considerado aeróbico, de acordo 

com a dosagem de lactato 

 Investigar se o exercício aeróbico crônico de natação altera a potência e a 

eficácia relativas de agentes contráteis de acoplamento eletro e 

farmacomecânico; 

 Analisar se o exercício aeróbico crônico de natação constitui um fator 

influente no estresse oxidativo no íleo de rato; 

 Investigar se o exercício promove modificações histológicas no órgão. 
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4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Animais 

 

Eram utilizados ratos Wistar (Rattus novergicus) (Figura 6), pesando entre 

250-350 g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Centro de 

Biotecnologia (CBiotec) da UFPB. 

Os animais eram mantidos sob um controle alimentar com uma dieta 

balanceada a base de ração (Labina®), e tiveram acesso ad libitum à água. Eram 

mantidos em ambiente de ventilação e temperatura (21 ± 1 °C) reguladas e 

constantes, submetidos diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o 

período claro das 6 às 18h00.  

Os experimentos eram realizados no período das 8 às 20h00. Todos os 

procedimentos experimentais foram realizados seguindo os princípios de cuidados 

com animais do “Guidelines for the ethical use of animals in applied etiology studies” 

(SHERWIN et al., 2003) e previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animal do CBiotec (CEUA/CBiotec), com certidão de aprovação número: 0907/13 

(Anexo 1). 

 

Figura 6 - Foto de rato Wistar (Rattus norvegicus) 
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4.1.2 Substâncias e reagentes 
 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), o cloreto de magnésio            

hexa-hidratado (MgCl2.6H2O) e a glicose (C6H12O6) foram adquiridos da Vetec 

(Brasil). O bicarbonato de sódio (NaHCO3) foi adquirido da Fmaia (Brasil). O cloreto 

de sódio (NaCl) e o cloreto de potássio (KCl) foram adquiridos da Química Moderna 

(Brasil). O fosfato de sódio monobásico anidro (NaH2PO4), o hidróxido de sódio 

(NaOH) e o ácido clorídrico (HCl) foram adquiridos da Nuclear (Brasil). Estas 

substâncias, exceto a glicose, o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio eram 

dissolvidas e diluídas em água destilada para obtenção de cada solução-estoque 

que era mantida sob refrigeração. 

O cloridrato de carbamilcolina (CCh) foi adquirido da Merck (Brasil). Esta 

substância foi dissolvida e diluída em água destilada para obtenção da solução 

estoque (10-2 M) e mantida a 0 °C em refrigerador. A partir dessa solução estoque 

eram obtidas as concentrações apropriadas ao protocolo experimental.  

O formaldeído foi adquirido da Vetec (Brasil). O ácido tiobarbitúrico, o 

tetrametoxipropano, o ácido perclórico, a hematoxilina de mayer e a eosina foram 

adquiridos da Sigma (Brasil).  

A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi adquirida da White 

Martins (Brasil). 

 

4.1.3 Solução nutritiva 

 

A solução nutritiva utilizada era a de Tyrode (BIGOVIC et al., 2010), que tinha 

seu pH ajustado com HCl ou NaCl (1 N) até atingir um valor de 7,4, aerada com 

mistura carbogênica em todas as etapas dos experimentos funcionais, e mantida à 

temperatura de 37 °C. A composição dessa solução está descrita na tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição da solução nutritiva de Tyrode. 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 150,0 

KCl 2,7 

MgCl2 2,0 

NaH2PO4 0,4 

NaHCO3 12,0 

CaCl2 1,8 

Glicose 5,5 

                                Fonte: BIGOVIC et al. (2010). 

 

4.1.4 Equipamentos 

 

A pesagem das substâncias, bem como dos fragmentos de íleo, era realizada 

em balança analítica modelo AY220, enquanto que os animais eram pesados em 

balança semianalítica modelo BK2000. O pH das soluções era aferidos em pHmetro 

digital PG2000. Todos estes equipamentos foram produzidos por Gehaka (Brasil). 

Para registro das contrações isotônicas, os órgãos eram suspensos em cubas 

de banho para órgãos isolados (5 mL) e conectados a uma alavanca isotônica de 

inscrição frontal em cilindros esfumaçados de um quimógrafo (DTF, Brasil). As cubas 

eram acopladas a uma bomba termostática modelo Polystat 12002 Cole-Palmer 

(Vernon Hills, IL, EUA) para o controle da temperatura. 

As dosagens de peroxidação lipídica e lactato eram realizadas através do 

espectrofotômetro modelo SP-22 (Biospectro,Brasil). 

As amostras para a realização dos cortes histológicos eram submetidas ao 

processador de tecidos modelo PT05 (LUPTEC, Brasil), seccionadas em micrótomo 

rotativo modelo RM 2125 RT (Leica, Alemanha), fotografadas em microscópio ótico 

com câmera acoplada modelo BX41 (Olympus, Japão) e posteriormente analisadas 

por programa analisador de imagem (Leica Qwin 3.1). 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Protocolo de natação para validar as intensidades do exercício aeróbico 

 

O protocolo de natação foi adaptado de Chies e colaboradores (2003). Era 

executado em um recipiente de plástico, medindo 43 cm de largura, 63 de 

comprimento e 33 cm de profundidade, com água à temperatura de 24-27 °C 

(Figura 7).  

Para evitar o estresse do animal, eram submetidos a duas sessões de 

adaptação, com um intervalo de 48 horas, uma semana antes do protocolo 

experimental. Eles eram colocados para nadar por 30 minutos sem carga (BRUNER; 

VARGAS , 1994).  

Os animais eram divididos em 6 grupos (n = 5), grupo controle (GC), os 

animais eram submetidos apenas à aclimatação no dia dos experimentos e mantidos 

nas mesmas condições que os animais exercitados; grupos exercitados, os animais 

eram submetidos a uma sessão de exercício de natação, tendo fixado ao seu tronco 

um anel de metal com as seguintes intensidade: 3 (G3%), 4 (G4%), 5 (G5%), 6 

(G6%)  ou 8% (G8%) do peso corporal do animal, durante 1 hora. 

 

4.2.2 Dosagem de lactato 

 

Imediatamente, após a sessão de exercício, foi retirado 25 µL de sangue 

arterial da cauda do animal em capilares heparinizados calibrados para esse 

volume. A amostra foi colocada em tubo de ependorf contendo 400 µL de ácido 

tricloroacético a 4%. Em seguida, foi centrifugada a 3.000 rpm por 10 minutos, após 

a centrifugação foi retirado 100 µL do sobrenadante e colocado em um ependorf 

contendo glicina/EDTA. Foi incubada em banho-maria a 25 °C por 60 minutos, após 

esses procedimentos a amostra foi lida em espectrofotômetro a um comprimento de 

onda de 340 nm (ENGEL; JONES, 1978).
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4.2.3 Protocolo de exercício aeróbico crônico 

 

Os animais foram divididos em cinco grupos (n = 5): sedentários (SED), 

exercitados por duas semanas (EX2), exercitados por quatro semanas (EX4), 

exercitados por seis semanas (EX6) e exercitados por oito semanas (EX8).  

Antes do início da execução do exercício os animais eram aclimatados em um 

recipiente com água à temperatura de 24-27 °C com 1,5 cm de altura por 

aproximadamente 2 minutos. Este procedimento era importante para evitar o 

estresse do animal, sobretudo no início do exercício (HARRI; KUUSELA, 1986). 

O protocolo de natação foi adaptado de Chies e colaboradores (2003). Era 

executado em um recipiente de plástico, medindo 43 cm de largura, 63 de 

comprimento e 33 cm de profundidade, com água à temperatura de 24-27 °C 

(Figura 7). Os animais do grupo sedentário (controle) eram submetidos aos mesmos 

estresses que os animais exercitados, incluindo privação de alimentos e exposição 

aos ruídos. 

Os animais exercitados eram submetidos à natação forçada durante 1 hora, 

tendo fixado ao seu tronco um anel de metal correspondente a 3% do seu peso 

corporal, que melhora a resistência do animal ao exercício. Este procedimento era 

executado 5 dias por semana por 2, 4, 6 ou 8 semanas, entre 8 e 16 horas. Os 

animais descansavam por 48 horas ao final de cada semana de exercício (DAVIES 

et al., 1981; DAVIES et al., 1982; SOMANI et al., 1995).  

 
Figura 7 - Foto do reservatório utilizado para o protocolo de natação. 

ARAUJO, 2014 
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4.2.4 Obtenção e preparação dos segmentos de íleo de rato  

 

Os animais eram mantidos em jejum por 18 horas após 48 horas da última 

sessão de exercício (recebendo somente água ad libitum nesse período). Após esse 

período, os animais eram eutanasiados por deslocamento cervical seguido de 

secção dos vasos cervicais. Era feita uma incisão abdominal e o segmento de íleo 

de aproximadamente 15 cm de comprimento era retirado e colocado em uma placa 

de Petri contendo solução nutritiva de Tyrode (Tabela 1) à 37 ºC sob aeração com 

carbogênio (RADENKOVIC et al., 2006).  

O segmento do íleo era seccionado em fragmanentos de 2 a 3 cm de 

comprimento, que foram destinados à reatividade in vitro; eram retirados fragmentos 

para a dosagem de malondialdeído (MDA), e outros eram fixados em formaldeído 

(10%) para a preparação de lâminas histólogicas. Era realizada a retirada do tecido 

conjuntivo e adiposo adjacentes aos segmentos de íleo, estes eram suspensos 

individualmente em cubas de banho para órgão isolado (5 mL) contendo solução de 

Tyrode aerada com carbogênio a 37 °C e mantidos em repouso sob tensão de 1 g 

durante 30 minutos, tempo necessário para a estabilização do órgão. Durante o 

período de estabilização, a solução nutritiva era trocada a cada 15 minutos para 

prevenir a interferência de metabólitos (RADENKOVIC et al., 2006). 

 

 

4.2.5 Efeito do exercício aeróbico sobre a reatividade contrátil do íleo de rato 

 

O íleo era montado como descrito no item 4.2.4. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração isotônica com 30 mM de KCl para verificar 

a funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos eram 

induzidas duas curvas concentrações-resposta cumulativas similares por KCl (10-3    -

10-1 M) ou por CCh (10-9 - 10-4 M) (Figura 8).  

Os resultados foram avaliados comparando-se a porcentagem da resposta 

contrátil do íleo de rato dos grupos exercitados (EX2, EX4, EX6 e EX8) com aquela 

obtida pela média das amplitudes máximas das curvas-controle (grupo SED). 

A reatividade contrátil foi avaliada com base nos valores de CE50 

(concentração de uma substância que produz 50% do seu efeito máximo) e do Emax 

(efeito máximo) dos agentes contráteis calculados a partir das curvas 
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concentrações-resposta, para os grupos exercitados e comparados com o grupo 

controle.  

 
Figura 8 - Protocolo experimental das curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl 
ou ao CCh em íleo isolado de rato. 

 

 

            Fonte: ARAUJO, 2014 
 
 
As setas para cima representam a adição do agente contrátil em concentração única ou de 
maneira cumulativa. L = lavagem. 

 

 

4.2.6 Efeito do exercício aeróbico sobre a peroxidação lipídica no íleo de rato 

 

A proxidação lipídica no tecido era determinada através do produto da reação 

cromogênica do ácido tiobarbitúrico (TBA) com um dos produtos da peroxidação 

lipídica da membrana, o MDA (WINTERBOURN et al., 1985). 

Os segmentos de íleo eram homogeneizados com KCl a 10%  na proporção de 

1:1, do homogenato de tecidos eram retirados 250 µL de amostra e incubada em 

banho maria a 37 °C por 60 minutos. Em seguida, a mistura era precipitada com 

ácido perclórico a 35% e centrifugada 14000 rpm por 20 minutos a 4 °C. O 

sobrenadante era transferido para novos ependorffs e era adicionado 400 µL de TBA 

a 0,6% e incubado a 95-100 °C por 1 h. Após o resfriamento, o material era lido em 

um espectrofotômetro a um comprimento de onda de 532 nm.
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A determinação da concentração de MDA em cada amostra do tecido era feita 

por substituição dos valores de absorbância na curva-padrão de MDA obtida a partir 

de diferentes concentrações de uma solução padrão (SIMONATO, 2002). Os 

resultados eram expressos em µM/mL.  

 

 
4.2.7 Efeito do exercício aeróbico sobre a morfologia do íleo de rato 

 

4.2.7.1 Cortes histológicos 

 

As amostras do íleo de rato eram coletadas conforme descrito no item 4.2.4, 

após 2, 4, 6 e 8 semanas (n = 5). Os animais foram eutanasiados, como está 

descrito no item 4.2.4, e as amostras eram fixadas imediatamente em solução de 

formaldeído a 10%, onde permaneciam por tempo variável (1-11 semanas).   

As amostras previamente fixadas foram submetidas ao procedimento 

histológico padrão para inclusão em parafina. Este procedimento incluiu as 

seguintes etapas: 1) desidratação do tecido em uma série alcoólica crescente (70% 

por 24 h; 80, 96 e 100% (3 banhos) por 1 h cada; 2) diafanização ou clareamento em 

que o tecido foi banhado em álcool 100% mais xilol (1:1) por 1 h, seguidos de dois 

banhos em xilol puro por 1 h cada); 3) inclusão em parafina, em que o tecido passou 

por dois banhos de parafina líquida (aquecida a 50 °C) por 1 h cada. Em seguida, os 

tecidos foram emblocados em uma nova parafina. 

Os blocos obtidos eram cortados à 5 µm de espessura em secção transversal 

do íleo utilizando um micrótomo rotativo. Os cortes obtidos eram corados com 

Hematoxilna de Mayer e Eosina (HOWARD et al. 2004).  

As lâminas obtidas eram analisadas em microscópio óptico com câmera 

acoplada, onde foram fotografadas. 

 

4.2.7.2 Análises da espessura das camadas circular e longitudinal do músculo 

liso 

De cada amostra (n = 5/tratamento EX e SED, totalizando 25 animais) eram 

selecionados os melhores cortes transversais do íleo (sem dobras do tecido). Eram 

analisados 2 cortes por animal. De cada corte era feito uma imagem, e desta 
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imagem eram obtidas 4 medidas de espessura das camadas musculares circular e 

longitudinal.   

 

4.3 Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média e erro padrão da média (e.p.m.). As 

curvas concentrações-resposta cumulativas foram ajustadas por meio de regressão 

não linear. Através desse ajuste foram calculados os valores de CE50 (Concentração 

de uma substância que produz 50% do seu efeito máximo), servindo como 

parâmetro de potência relativa de uma substância e o Emax (valor médio, em 

porcentagem, do efeito máximo obtido de uma substância) (NEUBIG et al., 2003). 

A comparação de dois grupos foi realizada utilizando o teste t não pareado. Já 

nas análises onde foram comparados mais de dois grupos, foi executada a análise 

de variância (ANOVA) “one-way” seguida do pós-teste de Bonferroni, a hipótese nula 

foi rejeitada quando o valor de p < 0,05. Os dados foram analisados pelo programa 

GraphPad Prism versão 6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, U.S.A.). Para a 

visualização dos cortes histológicos e medida das camadas musculares do íleo foi 

utilizado o programa Q-capture pro versão 7.0. 
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5.1 Análise dos níveis plasmáticos de lactato  

 

A concentração de lactato foi aumentada de 1,57± 0,30 mmol/L (Controle) 

para 2,8 ± 0,35; 3,35 ± 0,80; 4,54 ± 0,39; 5,66 ± 0,39 e 6,59 ± 0,42 mmol/L, para os 

grupos exercitados com intensidades de 3, 4, 5, 6 e 8% do peso corporal, 

respectivamente (Figura 9). 

 

Figura 9 – Concentração de lactato dos grupos controle e exercitados com intensidade de 3, 
4, 5, 6 e 8% do peso corporal do animal. 
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Fonte: ARAUJO, 2014 
 
As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
“one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, *p < 0,05 (Controle vs. 3/4/5/6/8%); #p < 0,05 
(3% vs. 5/6/8%), ¥p < 0,05 (4% vs. 5/6/8%); £p < 0,05 (5% vs. 6/8%); €p < 0,05 (6% vs. 8%), 
(n = 5). 
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5.2 Efeito do exercício aeróbico sobre a reatividade contrátil do íleo isolado de 

rato 

 

5.2.1 Efeito do exercício aeróbico sobre as contrações cumulativas induzidas 

por KCl 

 

As curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl foram atenuadas em 

função do exercício, conforme os valores de Emax, que foi reduzido de 100% 

(controle) para 63,1 ± 3,9; 48,8 ± 3,8; 19,4 ± 1,8 e 59,4 ± 2,8% nos grupos 

exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente. Entretanto, no grupo EX8 não 

teve diferença significante do grupo EX2 e EX4. Em relação aos valores de CE50, os 

grupos exercitados não apresentaram diferença estatística (CE50 = 1,5 ± 0,1; 

1,9 ± 0,4; 2,6 ± 0,3; 2,4 ± 0,2 x 10-2 M, respectivamente) quando comparados com o 

grupo SED (CE50 = 1,7 ± 0,1 x 10-2 M) (Gráfico 1 e Tabela 2). 

 
Figura 10 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl nos grupos sedentário 
(SED) () e exercitados por 2 (EX2) (○), 4 (EX4) (■),6 (EX6) (□) e 8 (EX8) (▲) semanas em 
íleo de rato.                      
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Fonte: ARAUJO, 2014 
 
Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
“one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, ****p < 0,0001 (SED vs. EX2/EX4/EX6/EX8); 
#p < 0,05 (EX2 vs. EX4); ####p < 0,0001 (EX2 vs. EX6); ¥¥¥¥p < 0,0001 
(EX4 vs. EX6); ££££p < 0,0001(EX6 vs. EX8), (n = 5).

/p
/p
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Tabela 2 – Valores de CE50 (M) e Emax (%) do KCl nos grupos sedentário (SED) e 
exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas em íleo de rato. 
 

 

KCl (M) CE50 (M) Emax (%) 

SED 1,7 ± 0,1 x 10-2 100 

EX2 1,5 ± 0,1 x 10-2 63,1 ± 3,9**** 

EX4 1,9 ± 0,4 x 10-2 48,8 ± 3,8**** # 

EX6 2,6 ± 0,3 x 10-2 19,4 ± 1,8**** #### ¥¥¥¥ 

EX8 2,4 ± 0,2 x 10-2 59,4 ± 2,8**** ££££ 

        Fonte: ARAUJO, 2014 
 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, Emax, 

****p < 0,0001 (SED vs. 
EX2/EX4/EX6/EX8); #p < 0,05 (EX2 vs. EX4); ####p < 0,0001 (EX2 vs. EX6); ¥¥¥¥p < 0,0001 
(EX4 vs. EX6); ££££p < 0,0001 (EX6 vs. EX8), (n = 5).  
 
 

5.2.2 Efeito do exercício aeróbico sobre as contrações cumulativas induzidas 

por CCh 

 

As curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh foram atenuadas em 

função do exercício, conforme os valores de Emax, que foi reduzido de 100% 

(controle) para 74,1 ± 5,4; 75,9 ± 5,2; 62,9 ± 4,6 e 89,7 ± 3,4% nos grupos 

exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente. Entretanto, no grupo EX8 não 

teve diferença significante do grupo SED. Em relação aos valores de CE50, os 

grupos exercitados não apresentaram diferença estatística (CE50 = 1,5 ± 0,5; 

1,3 ± 0,2 x 10-6; 1,5 ± 0,3 x 10-6  e 2,1 ± 0,4 x 10-7 M, respectivamente) quando 

comparados com o grupo SED (CE50 = 1,0 ± 0,1 x 10-6 M). Entretanto, observou-se 

diferenças em relação aos valores de CE50 entre os grupos EX2 e EX8 e entre os 

grupos EX6 e EX8 (Gráfico 2 e Tabela 3).



58 

31 
 62 

 

Araujo, L. C. C.                               
                      Resultados 

Figura 11 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh nos grupos sedentário 
(SED) () e exercitados por  2 (EX2) (○), 4 (EX4) (■),6 (EX6) (□) e 8 (EX8) (▲) semanas em 
íleo de rato.                     
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Fonte: ARAUJO, 2014 
 
Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, **p < 0,01 (SED vs. EX2/EX4); 
****p < 0,0001 (SED vs. EX6); ##p < 0,01 (EX6 vs. EX8), (n = 5).
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Tabela 3 – Valores de CE50 (M) e Emax (%) do CCh nos grupos sedentário (SED) e 
exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6 (EX6) e 8 (EX8) semanas em íleo de rato. 
 

 

CCh (M) CE50 (M) Emax (%) 

SED 1,0 ± 0,1 x 10-6 100 

EX2 1,5 ± 0,5 x 10-6 74,1 ± 5,4** 

EX4 1,3 ± 0,2 x 10-6 75,9 ± 5,2** 

EX6 1,5 ± 0,3 x 10-6 62,9 ± 4,6**** 

EX8 2,1 ± 0,4 x 10-7 * # 89,7 ± 3,4## 

           Fonte: ARAUJO, 2014 
 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, CE50: 

*p < 0,05 (EX2 vs. EX8); 
#p < 0,05 (EX6 vs. EX8). Emax, 

**p < 0,01 (SED vs. EX2/EX4); ****p < 0,0001 (SED vs. EX6); 
##p < 0,01 (EX6 vs. EX8), (n = 5).  

 

 

5.3 Efeito do exercício aeróbico sobre a peroxidação lipídica em íleo de rato  

 
 

A concentração de MDA no íleo de rato foi aumentada de 20,62 ± 3,6 

µmol/mL (SED) para  44,28 ± 4,4 µmol/mL (EX4), porém não teve diferenção 

significante para os grupos exercitados por 2, 6 e 8 semanas (28,14 ± 4,8; 

19,98 ± 3,6 e 17,24 ± 3,6 µmol/mL, respectivamente) quando comparados com o 

grupo SED (20,62 ± 3,6 µmol/mL) (Figura 11). 
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Figura 12 – Concentração de MDA no íleo dos grupos sedentário (SED) e exercitados por 2 
(EX2), 4 (EX4), 6, (EX6) e 8 (EX8) semanas. 
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Fonte: ARAUJO, 2014 
 
As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
“one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, **p < 0,01 (SED vs. EX4); ##p < 0,01 (EX4 vs. 
EX6 e EX4 vs. EX8), (n = 5). 

 

 

5.4 Efeito do exercício aeróbico sobre a morfologia do íleo de rato 

 

5.4.1 Camada muscular circular 

  

A espessura da camada muscular lisa circular foi diminuída de 50,9 ± 0,3 µm 

(SED) para 44,0 ± 1,8; 43,5 ± 1,3; 35,5 ± 1,4 e 41,6 ± 0,6 µm, nos grupos 

exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente. Bem como, foi diminuída nos 

grupos EX2 e EX4 de 44,0 ± 1,8 e 43,5 ± 1,3 µm, respectivamente, para 35,5 ± 1,4 

(EX6). Entretanto, foi aumentada de 35,5 ± 1,4 µm (EX6) para 41,6 ± 0,6 µm (EX8) 

(Figuras 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
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5.4.2 Camada muscular lisa longitudinal 

 

A espessura da camada muscular lisa longitudinal foi aumentada de 21,6 ± 

0,3 µm (SED) para 31,8 ± 1,0; 36,2 ± 2,5; 29,6 ± 1,8 e 30,8 ± 1,3 µm, nos grupos 

exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas, respectivamente (Figuras  13, 14, 15, 16, 

17 e 19). 

 

Figura 13 – Corte histológico de íleo de rato sedentário (SED). 
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CC
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Aumento da objetiva: 20x; CL: camada longitudinal; CC: camada circular; 
CL + CC = Camada total; VI: vilosidades; LU: lúmen.  
 

Fonte: ARAUJO, 2014. 
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Figura 14 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 2 semanas (EX2). 
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Aumento da objetiva: 20x; CL: camada longitudinal; CC: camada circular; 
CL + CC = Camada total; VI: vilosidades; LU: lúmen.  

 

 
Figura 15 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 4 semanas (EX4). 
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Aumento da objetiva: 20x; CL: camada longitudinal; CC: camada circular; 
CL + CC = Camada total; VI: vilosidades; LU: lúmen.  

Fonte: ARAUJO, 2014. 

Fonte: ARAUJO, 2014. 
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Figura 16 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 6 semanas (EX6). 
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Aumento da objetiva: 20x; CL: camada longitudinal; CC: camada circular; 
CL + CC = Camada total; VI: vilosidades; LU: lúmen.  
 
 

Figura 17 – Corte histológico de íleo de rato exercitado por 8 semanas (EX8). 
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Aumento da objetiva: 20x; CL: camada longitudinal; CC: camada circular; 
CL + CC = Camada total; VI: vilosidades; LU: lúmen.  

Fonte: ARAUJO, 2014. 

Fonte: ARAUJO, 2014. 
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Figura 18 - Espessura da camada muscular circular (CMC) do íleo dos grupos sedentário 
(SED) e exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6, (EX6) e 8 (EX8) semanas. 
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Fonte: ARAUJO, 2014. 

 

As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
“one-way”; **p < 0,01 (SED vs. EX2/EX4); ****p < 0,0001 (SED vs. EX6); ***p < 0,001 (SED vs. 
EX8); ##p < 0,01 (EX6 vs. EX2/EX4); £p < 0,05 (EX6 vs. EX8), (n = 5). 
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Figura 19 – Espessura da camada muscular longitudinal (CML) do íleo dos grupos 
sedentário (SED) e exercitados por 2 (EX2), 4 (EX4), 6, (EX6) e 8 (EX8) semanas. 
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Fonte: ARAUJO, 2014. 

 

As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA 
“one-way”; **p < 0,01 (SED vs. EX2/EX8); ****p < 0,0001 (SED vs. EX4); *p < 0,05 (SED vs. 
EX6), (n = 5). 
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Nesse trabalho, foi investigada a influência do exercício aeróbico crônico de 

natação sobre a reatividade contrátil, estresse oxidativo e morfologia do íleo de rato, 

sendo demonstrada pela primeira vez que essa modalidade de exercício diminuiu a 

reatividade contrátil, a peroxidação lipídica, além de alterar a espessura da camada 

muscular lisa do íleo de rato.  

Anormalidades na contratilidade intestinal representam um dos processos 

fisiopatológicos que caracterizam a cólica intestinal, a diarreia e a constipação 

(SATO et al., 2007). Diante disso, o exercício físico tem se tornado uma prática em 

crescente desenvolvimento, que tem sido considerado uma ferramenta terapêutica 

importante na prevenção e no tratamento de doenças que acometem o trato 

gastrintestinal (PETERS et al., 2001), assim como diversas outras  doenças, como a 

osteoporose, doenças cardiovasculares e respiratórias, diabetes, obesidade e 

síndrome metabólica (SESSA et al., 1994; CASABURI et al., 1997; BOOTH et al., 

2000; LEITÃO et al., 2000; HOWLEY, 2001; SEO et al., 2014). 

Em estudo realizado por Rosa et al. (2005), observaram que o exercício 

aeróbico em esteira não interfere na reatividade contrátil intestinal de íleo de 

camundongo idosos, esses animais foram exercitados desde de jovens (3 meses) 

até a idade mais avançada (18 meses). Já Lira et al. (2008), observaram que o 

exercicio aeróbico em esteira exerce interferência na reatividade contrátil de íleo de 

camundongo jovens, diminuindo a resposta contrátil ao agente contrátil ACh. 

Segundo os autores, este fato está relacionado às alterações plasmáticas na 

concentração de hormônios que regulam a função do trato gastrintestinal, como a 

acetilcolina. Outro estudo demonstrou diferenças nas respostas fisiológicas em 

ratos quando estes eram treinados em esteira e submetidos à natação, sendo 

observado que o exercício de esteira foi mais eficiente em modular o sistema 

serotoninérgico periférico, enquanto o de natação teve uma maior influência em 

modular o sistema nervoso simpático (BAPTISTA et al., 2008), aumentando a 

liberação de adrenalina (COPPES et al., 1995). 

Visto que há diferença nas alterações fisiológicas do organismo em exercícios 

realizados em esteira e natação, e que há estudo mostrando que o exercício de 

esteira diminui a reatividade contrátil de íleo de camundongo, surgiu a seguinte 

hipótese: o exercício aeróbico crônico de natação alteraria a reatividade contrátil do 

íleo de rato? 
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Para responder essa pergunta inicialmente foi realizada uma padronização 

das intensidades do exercício com os animais pertencentes ao biotério prof. Thomas 

George da UFPB, para identificar quais intensidades referentes ao peso corporal do 

animal, caracterizaria o exercício como aeróbico. Essa intensidade é necessária 

para o exercício de natação, pois os animais flutuam ao entrar em contato com a 

água quando não tem nenhum anel de metal fixado ao seu troco, esse anel de metal 

dar resistência ao animal e o estimula a nadar. Segundo Gobatto et al. (2001), o 

limiar de lactato para ratos é de 5.5 mmol/L de sangue, em valores inferiores a este, 

o exercício é considerado aeróbico, enquanto valores superiores caracterizam o 

exercício como anaeróbico. Verificou-se que intensidades abaixo de 6%, o exercício 

foi considerado aeróbico, tendo um valor de lactato inferior a 5.5 mmol/L (Figura 9), 

confirmando os dados de Gobatto.  

Diante disso, foi escolhida uma intensidade de 3%, valor intermediário a 

intensidade máxima considerada aeróbica (6%), para dar resistência ao animal na 

natação.    

Para confirmar ou descartar a hipótese: o exercício aeróbico crônico de 

natação alteraria a reatividade contrátil do íleo de rato? Verificou-se o efeito do 

exercício aeróbico crônico de natação sobre às curvas concentrações-resposta 

cumulativas induzidas por KCl, que levou a despolarização da membrana plasmática 

e ativação dos canais de cálcio dependentes de voltagem (CaV) da família L, com 

consequente contração (acoplamento eletromecânico) (REMBOLD, 1996). Diante 

disso, verificou-se que o exercício atenuou as curvas concentrações-resposta 

cumulativas induzida por KCl, diminuindo sua eficácia, e consequentemente a 

reatividade contrátil do íleo de rato, sem alterar sua potência contrátil (Figura 10 e 

Tabela 2). 

Já no acoplamento farmacomecânico, ocorre a ligação de agonistas 

específicos a GPCR, no caso desse estudo foi o CCh (fármaco análogo a ACh), que 

se liga a receptores M3, levando a produção de mensageiros secundários, que atua 

no início do desenvolvimento da força de contração (SOMLYO; SOMLYO, 1994). 

Com isso, verificou-se que o exercício atenuou as curvas concentrações-resposta 

cumulativas induzida por CCh, diminuindo a eficácia desse agente contrátil e, 

consequentemente, a reatividade contrátil do íleo de rato, sem alterar sua potência 

contrátil (Figura 11 e Tabela 3).  
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Esses dados em conjuntos indicam que o exercício aeróbico crônico, 

modalidade natação, diminui a reatividade contrátil do íleo de rato frente aos agentes 

contráteis, KCl e CCh. Sugere-se que a diminuição da reatividade contrátil frente a 

ambos agentes contráteis está relacionada ao aumento da liberação da 

noradrenalina durante o exercício de natação (COPPES et al. 1995), que é 

responsável pelo relaxamento do músculo liso ou diminuição da reatividade contrátil. 

O exercício físico realizado em longo prazo é um estímulo para alterações 

fisiológicas. Essas alterações são refletidas por mudanças nas proteínas contráteis, 

função mitocondrial, alterações metabólicas, sinalização intracelular e resposta 

transcricional (EGAN et al., 2013). Em estudo realizado por Lira et al. (2008), ao 

analisar a influência do exercício de esteira sobre a reatividade contrátil do íleo de 

camundongo em períodos de exercício de 10, 25, 40 e 55 dias, verificou-se que a 

reatividade contrátil desse órgão foi aumentada a partir de 10 dias de treinamento, 

porém foi diminuída a partir do grupo exercitado por 55 dias.  

O tempo para que essas alterações ocorram nos órgãos pode variar conforme 

o tipo e o tempo de exercício (FISHER-WELLMAN; BLOOMER, 2009). Diante 

dessas premissas, surgiu a seguinte hipótese: o aumento do período de treinamento 

continua alterando a reatividade contrátil do íleo de rato? Para responder essa 

hipótese, analisou-se o efeito do exercício sobre as curvas concentrações-resposta 

cumulativas induzidas por KCl e CCh em íleo de rato em períodos de treinamento 

semanais diferentes. Verificou-se que o exercício alterou a reatividade contrátil do 

íleo de rato a partir da segunda semana de exercício até a sexta semana, 

promovendo uma diminuição dessa reatividade contrátil frente aos agentes 

contráteis testados. Em contrapartida, na oitava semana de exercicio, a curva 

concentração-resposta cumulativa ao KCl foi aumentada quando comparada com o 

grupo exercitado por seis semanas, não mostrando diferença entre os grupos 

exercitados por 2 e 4 semanas (Figura 10), enquanto a curva concentração-resposta 

cumulativa induzida pelo CCh nessa mesma semana de exercício foi semelhante a 

obtida no grupo sedentário (Figura 11). Dessa forma, a reatividade contrátil do íleo 

de rato é reduzida desde das primeiras até a sexta semana de exercício, adaptando-

se depois de 8 semanas. 

As alterações fisiológicas promovidas em exercícios realizados em uma única 

sessão, característico do exercício agudo, mostra um aumento do estresse oxidativo 

(FISHER-WELLMAN; BLOOMER, 2009), enquanto exercícios em longo prazo, como 
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o exercício crônico, promovem o aumento de agentes antioxidantes como as 

enzimas superóxido dismutase e catalase, que removem os RL e estabilizam a 

produção de espécies reativas, conforme demonstrado por Silva et al. (2009), que 

observou uma diminuição do MDA no músculo esquelético de camundongos depois 

de 8 semanas de exercício em esteira. 

Por outro lado, um período de 8 semanas de exercício de natação não 

diminuiu o nível de peroxidação lipídica, mostrando níveis elevados de MDA em 

aorta de rato (ROCHA et al., 2010). Em contrapartida, houve um aumento da 

expressão da enzima antioxidante SOD e não houve alteração na concentração da 

enzima CAT no tecido, levando a um desequilíbrio na relação SOD/CAT. Segundo 

os autores, esse desequilíbrio na relação SOD/CAT pode explicar o aumento da 

peroxidação lipídica levando a um dano oxidativo. 

Diante disso, surgiu a seguinte hipótese: o exercício aeróbico crônico de 

natação promove alteração na peroxidação lipídica no íleo de rato? Para testar essa 

hipótese, foi dosada a concentração de MDA, que indica possíveis alterações na 

matriz lipídica e das membranas celulares decorrentes do efeito indireto da produção 

de ROS (OHKAWA et al., 1979). Verificou-se que o exercício aeróbico crônico de 

natação aumenta a peroxidação lipídica depois de quatro semanas de exercício, 

sendo diminuída depois de seis e oito semanas (Figura 12). Sugerindo que esse 

aumento na peroxidação lipídica no tecido durante quatro semanas de exercício 

serviu como um estímulo para a célula produzir antioxidante para combater os 

radicais livres e possíveis danos oxidativos (SILVA et al., 2009). 

Visto que houve um aumento da peroxidação lipídica, que indica aumento de 

radicais livres no tecido, durante quatro semanas de exercício, surgiu a seguinte 

hipótese: será que o aumento do estresse oxidativo ocasionado durante o exercício 

estaria alterando a morfologia do tecido muscular liso intestinal? Para confirmar ou 

descartar essa hipótese, realizaram-se cortes histológicos do íleo de rato. A análise 

dos cortes histológicos do íleo de rato mostrou uma redução da camada circular e 

aumento da longitudinal nos grupos exercitados por 2, 4, 6 e 8 semanas (Figuras 14, 

15, 16, 17, 18 e 19) quando comparado com o grupo SED (Figura 13).  

 Diante desses resultados, conclui-se que a peroxidação lipídica não está 

relacionada à alteração da espessura da camada muscular, visto que, foi aumentada 

apenas no grupo exercitado por quatro semanas. E a redução na camada circular e 

aumento da camada longitudinal ocorreu em todos os grupos exercitados quando 
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comparados com o grupo sedentário (Figura 18 e 19). Dessa forma, o exercício 

aeróbico crônico de natação altera a morfologia do tecido, mas não pela produção 

de espécies reativas. Pode-se sugerir que essas alterações na estrutura do tecido 

muscular liso pode ter sido um estímulo para o órgão se adaptar ao exercício.  

A reatividade contrátil das camadas musculares lisas, circular e longitudinal, 

do íleo de rato é afetada de maneira diferente pelo processo de hipertrofia. A 

hipertrofia da camada circular mostra um aumento na eficácia contrátil, enquanto a 

hipertrofia da camada longitudinal exibe uma maior sensibilidade aos fatores 

relaxantes, levando à diminuição da contração (BERTONI  et al., 2004; BERTONI et 

al., 2008). Esses dados corroboram os nossos resultados que demonstraram uma 

diminuição da camada circular do íleo, aumento da camada longitudinal e redução 

da reatividade contrátil.  

   Alguns estudos relatam alterações no espessamento da camada muscular 

circular (HUGHES, 1969) e encurtamento da camada muscular longitudinal em 

doenças intestinais como diverticulites (PAINTER; BURKITT, 1975; STELZNER, 

1976). Em nosso estudo pode-se observar alterações divergentes do quadro 

patológico da diverticulite em relação as espessuras das camadas musculares. Visto 

que houve diminuição da camada circular e aumento da camada longitudinal em 

todos os grupos exercitados (EX2, EX4, EX6 e EX8) em relação ao grupo SED.  

Diante dos dados obtidos, conclui-se que o exercício pode ser uma 

ferramenta terapêutica contra doenças associadas com anormalidades funcionais e 

morfológicas do trato gastrintestinal. 
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Na investigação das possíveis modificações que o exercício aeróbico crônico, 

modalidade natação, promove sobre a reatividade contrátil, peroxidação lipídica e 

morfologia em íleo de ratos, conclui-se que o exercício: 

 

• Considera-se aeróbico a partir de intensidades inferiores a 6% do peso corporal do 

animal; 

• Diminui a reatividade contrátil do íleo de rato, promovendo essa alteração a partir 

da segunda até a sexta semana de exercício; 

• Diminui danos oxidativos no íleo de rato; 

• Altera a morfologia do músculo liso do íleo de rato independente do estresse 

oxidativo, e a medida que o organismo vai se adaptando ao exercício o órgão volta a 

sua estrutura normal.  
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Anexo 1 – Certidão de aprovação do Comitê de Ética no uso de animais 
 
 
 

 


