
 
 
Universidade do Porto 

Faculdade de Desporto 
Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Efeitos do sedentarismo no desenvolvimento orgânico do pulmão, do 

diafragma e em indicadores gerais de crescimento corporal em 
murganhos  
 

 

 

 

 Dissertação apresentada às provas para obtenção do grau de Doutor 

 em Atividade Física e Saúde, nos termos do Decreto-Lei nº 74/2006 

 de 24 de março, orientada pelo Professor Doutor José Alberto Ramos 

 Duarte e coorientada pela Professora Doutora Maria Joana Mesquita 

 Cruz Barbosa de Carvalho 

 

 

 

 

 

João Paulo Ferreira de Sousa Venâncio 
Porto, 2011 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venâncio, J. (2011). Efeitos da restrição da atividade física no 

desenvolvimento orgânico do pulmão, do diafragma e em indicadores gerais 

de crescimento corporal em murganhos. Dissertação apresentada às provas 

de Doutoramento em Atividade Física e Saúde. Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, Porto. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: SEDENTARISMO; MATURAÇÃO ORGÂNICA; 

MÚSCULOS ESQUELÉTICOS; SISTEMA PULMONAR; PESO RELATIVO 

 



 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Financiamento 
A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) financiou o candidato, com 

uma bolsa de doutoramento (SFRH/BD/29265/2006), e o projeto 

PTDC/10DES/104567/2008, onde se inseriu este trabalho. 

 

 

 

 

 



 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

Agradecimentos 
 

 

O objetivo a que um dia me propus, não teria sido possível sem a 

colaboração direta ou indiretamente de muitas pessoas. A colaboração que 

tive de muitas pessoas, não se restringe apenas à relação científica, mas 

também a um incentivo, um conselho, a uma palavra de motivação, a uma 

conversa, a muita paciência, muita compreensão, enfim a um sorriso e 

amizade. A todos aqueles que acompanharam a realização desta dissertação 

o meu sincero agradecimento.    

 

Aos meus orientadores Prof. Dr. José Alberto Duarte e Prof.ª Dr.ª Joana 

Carvalho pela orientação cientifica proporcionada, pelas críticas e sugestões 

colocadas e, sobretudo pela paciência, confiança, dedicação e amizade que 

tiveram para comigo durante esta jornada. 

 

Ao Prof. Dr. José Oliveira pela suas palavras de incentivo, apoio, dedicação 

sempre presentes, mas também pela amizade. 

 

Um agradecimento especial para a D. Celeste Resende pela ajuda no 

laboratório. 

 

Aos meus colegas Alberto Alves, António Santos, Daniel Gonçalves e Hélder 

Fonseca pela sua amizade e disponibilidade sempre que foi necessário. 

 

À Prof.ª Drª Rita Ferreira e ao Prof. Francisco Amado pela disponibilidade e 

simpatia com que me receberam no Departamento de Química da 

Universidade de Aveiro, bem como a todos aqueles que lá colaboram. 

 

Aos meus colegas de curso de doutoramento, pela amizade, pelo tempo 

passado junto em muitos encontros científicos e não só... 

 

The last, but not the least  



 VI 

Ao meu amigo e companheiro de jornada Fernando Ribeiro por toda a 

amizade, pelas “divergências”, apoio incondicional, pelas boas conversas e 

trocas de ideias. Friends will be friends. 

 

Aos meus pais pelo apoio incondicional sempre presente. 

 

Para a Elisa pela paciência, encorajamento, enfim por tudo o que temos 

vivido. 

 

Ao João Pedro e Beatriz pelos sorrisos, pela compreensão das ausências, 

por tudo o que são.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

ÍNDICE 
 

 

1. Introdução......................................................................................................23	  
2. Revisão da literatura......................................................................................33	  

2.1. Desenvolvimento biológico ..................................................................33	  

2.2. Desenvolvimento pulmonar .................................................................35	  

2.3. Desenvolvimento do diafragma ...........................................................43	  

2.4. Influência da atividade/inatividade física no desenvolvimento do 

sistema respiratório.....................................................................................44	  

3. Material e Métodos........................................................................................49	  
3.1 Amostra.................................................................................................49	  

3.2 Sacrifício dos animais e recolha de órgãos / tecidos............................50	  

3.3 Preparação tecidual para  análise morfológica.....................................52	  

3.4 Análise morfométrica e estereológica...................................................55	  

3.5 Análise bioquímica................................................................................57	  

3.6 Análise Estatística.................................................................................59	  

4. Resultados.....................................................................................................63	  
4.1 Caracterização da Atividade Física Voluntária .....................................63	  

4.2 Características Gerais da Amostra .......................................................63	  

4.3 Caracterização das células epiteliais da traqueia.................................67	  

4.4 Caracterização histomorfométrica pulmonar ........................................68	  

4.5 Caracterização do Diafragma ...............................................................73	  

5. Discussão......................................................................................................89	  
5.1 Discussão da metodologia....................................................................89	  

5.2 Discussão de resultados.......................................................................94	  

6. Conclusão....................................................................................................115	  
Bibliografia.......................................................................................................119	  
Anexos............................................................................................................. CLI	  
 

 

 

 

 



 VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Desenho experimental. .................................................................49	  

Figura 2 – Ilustração da grelha aplicada a cada fotografia.............................56	  

Figura 3 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75), das percentagens de peso da gordura abdominal, nos grupos 

sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. ................................65	  

Figura 4 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75), das percentagens de peso dos rins, nos grupos sedentário 

(GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. ..................................................66	  

Figura 5 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75), das percentagens de peso do baço, nos grupos sedentário 

(GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. ..................................................66	  

Figura 6 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75), das percentagens de peso do soleus, nos grupos sedentário 

(GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. ..................................................67	  

Figura 7 – Fotografias de microscopia eletrónica de varrimento 

representativas da traqueia de animais dos grupos baseline (GB), 

sedentário (GS) e ativo (GA)...................................................................68	  

Figura 8 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75), da percentagem de área ocupada por fibras de colagénio, 

nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas...............70	  

Figura 9 – Fotografias representativas dos cortes histológicos do pulmão, 

corados com hematoxilina/eosina, de animais dos grupos baseline (GB), 

sedentário (GS) e ativo (GA)...................................................................71	  

Figura 10 – Fotografias representativas dos cortes histológicos do pulmão, 

corados com sirus red, de animais dos grupos baseline (GB), sedentário 

(GS) e ativo (GA).....................................................................................72	  

Figura 11 – Fotografias de microscopia eletrónica de transmissão do pulmão 

de animais dos grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). ....73	  



 X 

Figura 12 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) da área de secção transversal das fibras musculares do 

diafragma (µm2), nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 

semanas..................................................................................................75	  

Figura 13 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) da área de secção transversal das fibras musculares do 

diafragma ventral, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 

semanas..................................................................................................75	  

Figura 14 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) da área de secção transversal das fibras musculares do 

diafragma costal, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 

semanas..................................................................................................76	  

Figura 15 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) da área de secção transversal das fibras musculares do 

diafragma lombar, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 

semanas..................................................................................................76	  

Figura 16 – Fotografias dos cortes histológicos ilustrativas da secção 

transversal das fibras do músculo diafragma, corados com 

hematoxilina/eosina, de animais dos grupos baseline (GB), sedentário 

(GS) e ativo (GA).....................................................................................77	  

Figura 17 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) das percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo 

II (C) do diafragma, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 

semanas..................................................................................................80	  

Figura 18 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) das percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo 

II (C) da porção ventral do diafragma, nos grupos sedentário (GS) e ativo 

(GA) às 10 e 20 semanas. ......................................................................81	  

Figura 19 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) das percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo 



 XI 

II (C) da porção costal do diafragma, nos grupos sedentário (GS) e ativo 

(GA) às 10 e 20 semanas. ......................................................................82	  

Figura 20 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 

______ P75) das percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo 

II (C) da porção lombar do diafragma, nos grupos sedentário (GS) e ativo 

(GA) às 10 e 20 semanas. ......................................................................85	  

Figura 21 – Fotografias de imunohistoquímica dos cortes histológicos da 

secção transversal de diafragma de animais dos grupos baseline (GB), 

sedentário (GS) e ativo (GA), ilustrando a identificação dos diferentes 

tipos de fibras. .........................................................................................84	  

Figura 22 – Imagem da técnica de eletroforese monodimensional do 

diafragma, para cada grupo estudado, ilustrando a correspondência das 

diferentes isoformas de cadeias pesadas de miosina com as respetivas 

bandas. Grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). ...............86	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

ÍNDICE DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Substâncias produzidas pelas células do epitélio pulmonar com 

função antimicrobiana, antioxidante e antiproteasica. ...........................41	  

Tabela 2 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) em km da distancia 

semanal e da distancia total percorridas.................................................63	  

Tabela 3 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) do peso dos animais e 

do peso relativo da gordura abdominal, do coração, dos rins, do fígado, 

baço e músculo soleus, para cada grupo, nos diferentes momentos de 

avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo)........................................................................................................64	  

Tabela 4 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem da 

área de células ciliadas e não ciliadas, para cada grupo, nos diferentes 

momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; 

GA – grupo ativo). ...................................................................................67	  

Tabela 5 - Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) do número de alvéolos 

por mm3, de unidades ventilatórias por mm2, das áreas percentuais 

ocupadas por ar, por tecido alveolar e por fibras colagénio, para cada 

grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS 

– grupo sedentário; GA – grupo ativo). ...................................................69	  

Tabela 6 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem de 

Pneumócitos Tipo II, para cada grupo, nos diferentes momentos de 

avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo)........................................................................................................72	  

Tabela 7 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da área de secção 

transversal das fibras dos músculo diafragma total e das suas porções 

ventral, costal e lombar, para cada grupo, nos diferentes momentos de 

avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo)........................................................................................................74	  

Tabela 8 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem de 

fibras tipo I, II e híbridas do músculo diafragma total e das suas porções 

ventral, costal e lombar, para cada grupo, nos diferentes momentos de 



 XIV 

avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo)........................................................................................................78	  

Tabela 9 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem das 

isoformas de cadeias pesadas de miosina (MHC) tipo I, IIa/x e IIb, do 

músculo diafragma total e das suas porções ventral, costal e lombar, 

para cada grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo 

baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo ativo)...............................85	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XV 

RESUMO 
 

Objetivo: avaliar, no modelo animal, a influência do sedentarismo em idades 

jovens (i) no desenvolvimento do pulmão e do diafragma, e (ii) em 

indicadores gerais do crescimento corporal, nos quais se incluem a massa 

corporal total e os pesos absolutos e relativos de diferentes órgãos (coração, 

rins, baço, fígado e músculo soleus) e tecidos (tecido adiposo abdominal). 

Material e Métodos: 50 murganhos Charles River CD-1, machos, com 3 

semanas de idade, foram distribuídos aleatoriamente por um grupo Baseline 

(GB, n=10), sacrificado às 5 semanas, e por um grupo sedentário (GS, com 

restrição de atividade física voluntária, n=20) e um grupo ativo (GA, com 

acesso a roda de exercitação, n=20). Em GS e GA, 10 animais foram 

sacrificados com 10 semanas de idade, tendo os restantes 10 sido 

sacrificados com 20 semanas de idade. Foram retirados o pulmão (para 

análise de microscopia ótica e eletrónica, de transmissão e de varrimento), a 

traqueia (para análise de microscopia eletrónica de varrimento) e o diafragma 

(para análise bioquímica e de microscopia ótica). Foi também calculado o 

peso relativo do tecido adiposo abdominal, do coração, do rins, do baço, do 

fígado e do músculo soleus. Resultados: Nos indicadores gerais de 

crescimento corporal, foram observadas diferenças significativas entre GA e 

GS, com um aumento do peso relativo da gordura abdominal e uma 

diminuição do peso relativo do baço e do músculo soleus, em GS. No 

pulmão, o grupo GS, comparativamente ao GA, apresentou maior  

percentagem de área tecidual ocupada por fibras de colagénio e uma menor 

densidade de pneumócitos tipo II. No diafragma, a área de secção 

transversal das fibras significativamente menor no grupo GS, 

comparativamente a GA. Conclusões: No período temporal estudado, a 

restrição da atividade física comprometeu o normal desenvolvimento 

pulmonar e do diafragma, modificando também alguns dos indicadores gerais 

do crescimento corporal.  

 

PALAVRAS-CHAVE: SEDENTARISMO; MATURAÇÃO ORGÂNICA; 

MÚSCULOS ESQUELÉTICOS; SISTEMA PULMONAR; PESO RELATIVO 
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ABSTRACT 
 

Purpose: To assess, in an animal model, the influence of sedentary lifestyles 

in young ages on (i) the development of lung and diaphragm, and (ii) on 

general body growth indicators, which include the total body mass as well as 

absolute and relative weights for different organs (heart, kidneys, spleen, liver 

and soleus muscle) and tissues (abdominal fat). Methods: 50 Charles River 

CD-1 male mice with 3 weeks of age were randomly assigned to a baseline 

group  (GB, n = 10), which was sacrificed at 5 weeks, a sedentary group (GS, 

with restrictions voluntary physical activity, n = 20), and an active group (GA, 

with access to running wheel, n = 20). In the GS and GA groups, 10 animals 

were sacrificed at 10 weeks of age, while the remaining 10 mice were 

sacrificed at 20 weeks of age. Followed this procedure, we removed the lung 

(for analysis of light and electron microscopy, transmission and scanning), the 

trachea (for analysis of scanning electron microscopy) and diaphragm (for 

biochemical analysis and optical microscopy). Moreover, it has been 

calculated the relative weight of abdominal adipose tissue, heart, kidneys, 

spleen, liver and soleus muscle. Results: There were significant differences 

between GA and GS groups in general indicators of body growth, including an 

increase in the relative weight of abdominal fat as well as a decrease in the 

relative weight of the spleen and soleus muscle in the GS when compared to 

the GA group. In the lung, the GS group had a higher percentage of tissue 

area occupied by collagen fibers and a lower density of type II pneumocytes 

compared to the GA group. Furthermore, the cross-sectional area of the fibers 

in the diaphragm was significantly lower in the GS compared to the GA group. 

Conclusions: The present data show that restriction of physical activity 

impairs normal diaphragm and lung development, and alters some of the 

indicators of general body growth. 

 
KEYWORDS: SEDENTARY LIFESTYLE; ORGANIC MATURATION; 
SKELETAL MUSCLE; PULMONARY SYSTEM; RELATIVE WEIGHT 
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1. Introdução  
  

 Ao longo dos últimos anos tem sido produzida investigação na área 

biomédica evidenciando uma hipotética relação entre a ocorrência de 

patologias da idade adulta e a sua associação com as fases iniciais da vida 

extrauterina associadas ao crescimento e desenvolvimento humano (Wells, 

2007). Nesta perspetiva, a definição de politicas de saúde que possam 

inverter e/ou atenuar essas patologias na idade adulta, intervindo de forma 

objetiva nos fatores de risco associados a estes períodos de crescimento e 

desenvolvimento humano, poderão ser da máxima importância em termos de 

saúde pública.  

 Na literatura, conceitos como crescimento, maturação e 

desenvolvimento são frequentemente utilizados do ponto de vista biológico 

de forma agregada, como a frase acima exemplifica, sendo até por vezes 

empregues, grosseiramente, como sinónimos (Li, Williamson, Wang, & Sah, 

2001). Contudo, a sua utilização no contexto deste trabalho obriga a uma 

definição precisa de cada um deles.  

 Assim, entende-se por crescimento o processo normal de aumento de 

tamanho de um organismo, ou de uma parte específica do seu corpo, como 

por exemplo um órgão. É um processo que se inicia com a conceção, sendo 

as alterações de tamanho determinadas por três mecanismos que podem 

ocorrer em simultâneo ou de forma independente: aumento do número de 

células (hiperplasia), aumento do tamanho das células (hipertrofia) e pelo 

aumento de material intercelular (acreção) (Beunen, 2008; Efstratiadis, 1998; 

Rosen, 2004). A mensuração do crescimento é efetuada recorrendo a 

medidas simples como o peso, a altura ou o comprimento, os perímetros de 

determinadas regiões corporais, o volume do corpo e/ou de um órgão. Para 

além destas, poder-se-á também recorrer a medidas compostas, como as 

taxas de crescimento ou o peso relativo, no caso de órgãos (Gibson, 2006). 

O crescimento é diferente entre espécies, quer no espaço temporal em que 

ocorre, quer no tamanho e peso finais atingidos. Dentro de cada espécie, 

ainda que limitado pelo potencial de crescimento inerente à espécie, um 

indivíduo pode atingir dimensões diferentes de outro, ou ainda as diferentes 
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partes do corpo apresentarem ritmos de crescimento diferentes, como por 

exemplo nos humanos onde a cabeça do feto com 2 meses representa 50% 

do corpo, passando a 25% no recém-nascido e a 10% na idade adulta 

(Cameron & Demerath, 2002). Paralelamente existem ainda diferenças de 

crescimento entre órgãos e tecidos, como o sistema linfático, pulmonar, e 

entre tecidos, como o conjuntivo ósseo e o muscular (Cameron & Demerath, 

2002).  

 No que respeita à definição de maturação, esta é entendida como o 

processo de diferenciação final do material orgânico em sistemas biológicos, 

permitindo assim obter a sua capacidade funcional total, seja de uma célula, 

de um tecido, de um órgão ou de um indivíduo (Beunen, 2008; Efstratiadis, 

1998; Rosen, 2004). Este processo, tal como o crescimento, difere de 

espécie para espécie, bem como, dentro da mesma espécie, de órgão para 

órgão. Por exemplo, nos mamíferos a maturação pulmonar ocorre numa 

janela temporal diferente da maturação sexual (Cameron, 2007). O conceito 

de desenvolvimento é mais amplo, englobando os processos de crescimento 

e de maturação, assim como a aprendizagem/experiência, estando 

relacionado com a aquisição de competências para a realização de tarefas 

(Beunen, 2008; Britten, 1998). Ao longo deste trabalho haverá sempre a 

preocupação de respeitar estes conceitos.  

 O processo de desenvolvimento não é contínuo nem uniforme durante 

a vida do organismo, caracterizando-se por um período embrionário e fetal de 

rápido e elevado crescimento, mantendo este padrão na fase pós-natal, 

embora o ritmo tenda a decrescer e a aproximar-se da taxa de crescimento 

zero quanto mais os organismos se aproximam da sua idade adulta (Lui, 

Finkielstain, Barnes, & Baron, 2008). Assim sendo, todo o indivíduo tem um 

potencial genético de desenvolvimento, dependente da espécie, que poderá 

ser ou não atingido, estando condicionado por fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao próprio indivíduo (Efstratiadis, 1998). Como fatores intrínsecos 

destaca-se o genoma, herdado dos progenitores, determinando o potencial 

de cada espécie e de cada indivíduo (McMillen et al., 2008). O controlo 

genético do desenvolvimento é complexo, não se encontrando totalmente 

esclarecidos os genes envolvidos, nem o papel que cada gene representa e 

em que medida a sua ausência ou expressão elevada pode afetar o 
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desenvolvimento, tanto ao nível das células, como dos tecidos/órgãos ou do 

organismo como um todo (Finkielstain et al., 2009). Sabe-se que a expressão 

de determinados genes é determinante para o controlo do ciclo celular, mas 

também que com a sua expressão são ativadas vias sinalizadoras do 

controlo do desenvolvimento, como as vias relacionadas com a hormona do 

crescimento e do fator de crescimento insulínico, os quais afetam o ciclo 

celular de forma indireta e, consequentemente, o desenvolvimento (Frank, 

2007). Genes como o Prop1, o Pit1, o Ghrhr, o Ghrh, o Gh e o Ghr, são 

exemplos do controlo genético do desenvolvimento, via hormona do 

crescimento (Efstratiadis, 1998; Rosenbloom, 2007). Assim, o controlo 

genético do desenvolvimento faz-se não só sistemicamente por ação 

hormonal, mas também localmente, pela promoção da síntese proteica 

indutora do aumento de volume celular e do processo de divisão, originando 

um aumento do número e do volume celular, contribuindo ainda para a 

formação de um padrão de organização que permite o movimento e a 

orientação espacial celular com formação e estruturação de tecidos e órgãos 

(morfogénese) (Efstratiadis, 1998; Lui & Baron, 2011). Num estudo realizado 

por Finkielstain et al. (2009) em ratos Sprague Dawley, os autores 

identificaram um elevado número de genes comuns envolvidos no processo 

de desenvolvimento do coração, pulmões e rins, quer por aumento de 

expressão (428 genes), quer por diminuição da expressão (1.207 genes) 

(Finkielstain et al., 2009).  

 No entanto, a pré determinação genética é sempre influenciada por 

fatores ambientais, extrínsecos ao indivíduo, fazendo-se sentir, no caso dos 

mamíferos, desde a vida intrauterina até a idade adulta (Cameron, 2007). 

Destes fatores destaca-se a influência da alimentação, do contacto com 

agentes infeciosos e toxinas ambientais, entre outros, que poderão perturbar 

quer o ritmo quer a qualidade do desenvolvimento (Norman, 2008). Os efeitos 

que a quantidade e qualidade nos nutrientes exercem sobre o 

desenvolvimento nas diferentes fases, fetal, embrionária e pós natal, são 

conhecidos e condicionados pela alimentação materna (Abu-Saad & Fraser, 

2010; Harding, Derraik, & Bloomfield, 2010).  

 A alimentação materna é o suporte nutricional para o feto e para o 

recém-nascido, até serem introduzidos outros alimentos (Schack-Nielsen, 
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Sorensen, Mortensen, & Michaelsen, 2010). Uma nutrição materna deficiente 

ou uma disfunção placentária, condiciona o desenvolvimento fetal, podendo 

originar alterações anatómicas e/ou funcionais, verificando-se uma 

associação entre o baixo desenvolvimento fetal e a ocorrência, em fases 

mais avançadas da vida, de síndrome metabólico e diabetes do tipo II, tanto 

em humanos (Briana & Malamitsi-Puchner, 2009) como em animais (Long, 

Vonnahme, Hess, Nathanielsz, & Ford, 2009).  

 No entanto, indivíduos previamente sujeitos a condições de nutrição 

deficiente pré-natal e submetidos a um período de melhoria nutricional pós-

natal, entram num estadio de desenvolvimento acelerado, também designado 

de desenvolvimento compensatório (Barker, 2004), relacionando-se este com 

a obesidade na vida adulta e, consequentemente, com o síndrome 

metabólico e com a diabetes do tipo II (Singhal et al., 2010). Da mesma 

forma, em murganhos, uma dieta rica em proteínas por parte da progenitora 

durante o aleitamento, promove um aumento do peso corporal dos filhos com 

uma elevada taxa de morte súbita (Walther et al., 2011). A partir do momento 

em que a alimentação não depende do aleitamento materno e quando o 

regime alimentar for insuficiente por restrição calórica, verifica-se um atraso 

do crescimento em murganhos, que afeta o animal durante toda a sua vida, 

observando-se uma redução do peso corporal e da adiposidade (Velkoska, 

Cole, Dean, Burrell, & Morris, 2008), bem como alterações metabólicas como 

uma maior resistência à insulina (Kappeler et al., 2009).  

 Alterações metabólicas são também observadas, quando os animais 

são submetidos a regimes alimentares hipercalóricos, observando-se neste 

caso, um aumento do peso corporal, um aumento da deposição de gordura, 

mas também a maior resistência à insulina, bem como a presença de 

diabetes do tipo II e síndrome metabólico em idades mais avançadas (Boullu-

Ciocca et al., 2005). Este tipo de alterações do desenvolvimento são 

observadas também em humanos com consequências patológicas idênticas 

(Barness, Opitz, & Gilbert-Barness, 2007; Hermann et al., 2009). 

 Os efeitos da exposição a toxinas ambientais afeta igualmente o 

desenvolvimento, e em particular o sistema respiratório, quer de animais, 

quer de humanos. Na realidade, estudos realizados em ratos, tem 

demonstrado que a exposição aos agentes e toxinas poluentes altera o 
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desenvolvimento pulmonar (Mauad et al., 2008; Miller & Marty, 2010; Wu et 

al., 2009), produzindo, lesões ao nível alveolar e predispondo ao 

aparecimento de patologias do foro respiratório, como o enfisema pulmonar e 

a doença pulmonar crónica obstrutiva (Lopes et al., 2009). Para além destas 

alterações no sistema pulmonar, verificaram-se também alterações no 

desenvolvimento do sistema cardiovascular que conduzem ao aparecimento 

precoce de fibrose coronária (Akinaga et al., 2009).  

 De igual modo, em humanos, o desenvolvimento pulmonar é também 

afetado pela exposição a toxinas ambientais e agentes infeciosos, 

manifestando-se de forma também relevante sobre o desenvolvimento do 

sistema respiratório. A exposição a toxinas ambientais e a agentes infeciosos 

(sendo o mais comum o vírus sincicial respiratório) tem sido associada ao 

processo inflamatório, provocando disfunção do epitélio pulmonar que se 

relaciona com a presença de patologias pulmonares como a bronquiolite e a 

asma brônquica durante o desenvolvimento em idades jovens, assim como 

com a presença de enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crónica 

na idade adulta (Bush, 2009; Castro et al., 2009; Kim, DeKruyff, & Umetsu, 

2010; Rogers et al., 2009).  

 Um outro fator potencialmente condicionador do processo de  

desenvolvimento poderá ser a atividade física diária realizada durante a vida 

extrauterina. Alguns estudos realizados com animais de laboratório, 

indiretamente, apontam nesse sentido ao demonstrar que os animais 

fisicamente mais ativos são também aqueles que possuem não apenas 

pesos corporais menores durante a fase de desenvolvimento (Leamy, Pomp, 

& Lightfoot, 2009) mas também menor deposição de gordura corporal 

(Nehrenberg, Hua, Estrada-Smith, Garland Jr, & Pomp, 2009), prevenindo 

desta forma a obesidade, o síndrome metabólico e a diabetes mellitus do tipo 

II em idades adultas (Haskell-Luevano et al., 2009).  

 No que se refere ao desenvolvimento de diferentes sistemas 

orgânicos, embora sejam escassos os estudos sobre os efeitos diretos da 

atividade física, os resultados indiretos de estudos efetuados durante a vida 

jovem e adulta dos animais, tem demonstrado adaptações crónicas em 

diferentes órgãos e sistemas. Por exemplo, Tang, Xia, Wagner, & Breen, 

(2010) mostraram que a atividade física parece ter um efeito protetor sobre o 
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sistema nervoso, reduzindo alterações estruturais motivadas por patologias 

subjacentes em diversas áreas do cérebro (Blackmore, Golmohammadi, 

Large, Waters, & Rietze, 2009; Nelson, Juraska, Ragan, & Iwamoto, 2010), 

melhorando a funcionalidade mental (Valdez et al., 2010), o controlo motor 

(Mabandla, Kellaway, Daniels, & Russell, 2009) e a função autonómica 

cardíaca pós isquemia (Billman, 2009). De igual modo, que respeita ao 

sistema  muscular esquelético, há numerosas evidencias que a atividade 

física promove um aumento da funcionalidade muscular (Isaksson et al., 

2009), mesmo em idades mais avançadas (Snijders, Verdijk, & van Loon, 

2009), verificando-se hipertrofia muscular, com aumento da síntese proteica e 

da força muscular (Bruusgaard, Johansen, Egner, Rana, & Gundersen, 2010; 

West, Burd, Staples, & Phillips, 2010). Para além destes parâmetros, verifica-

se ainda um aumento da atividade de enzimas oxidativas (Davidson, Burnett, 

& Hoffman-Goetz, 2006) e da área de secção transversal das fibras 

musculares (Legerlotz, Elliott, Guillemin, & Smith, 2008). Já sobre o sistema 

osteo-articular, há evidencias mais objetivas de que a atividade física parece 

ter um efeito positivo sobre as propriedades mecânicas do tecido ósseo 

durante o seu desenvolvimento, estando relatado uma maior densidade 

mineral óssea em murganhos (Isaksson et al., 2009) e em humanos 

fisicamente ativos (Bergmann et al., 2011).  

 Paralelamente, segundo o nosso conhecimento, não foram 

encontradas na literatura quaisquer evidências diretas da hipotética influência 

da atividade física sobre o desenvolvimento pulmonar. No entanto, algumas 

evidências indiretas levam a presumir uma hipotética influência da atividade 

física sobre o desenvolvimento pulmonar, como é exemplo o aumento da 

capacidade pulmonar em crianças mais ativas (Consilvio et al., 2010) ou a 

existência de um efeito protetor do exercício moderado nas infeções 

respiratórias, em humanos e em animais adultos (Martin, Pence, & Woods, 

2009). Sabe-se que à semelhança de outros órgãos, o pulmão e os músculos 

respiratórios, na altura do nascimento, apresentam-se já funcionais, apesar 

do seu desenvolvimento ainda não estar completo (Balinotti et al., 2009; 

Kumarasamy et al., 2009). Assim, é de esperar que as exigências funcionais 

impostas ao sistema respiratório durante a fase de desenvolvimento 

extrauterino possam influenciar quantitativa e qualitativamente o seu 
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desenvolvimento. Assim sendo, níveis elevados de atividade física, pelas 

consequentes exigências funcionais impostas, poderão motivar alterações 

estruturais crónicas, tendo em conta que a estrutura é indissociável da função 

(Powers & Jackson, 2008; Radak, Chung, Koltai, Taylor, & Goto, 2008). Na 

mesma linha de pensamento é também legítimo especular que a ausência de 

atividade física possa promover um menor desenvolvimento pulmonar e dos 

músculos respiratórios, situação que parece verificar-se em crianças menos 

ativas exibindo estas menores volumes e capacidades pulmonares 

comparativamente às mais ativas (Consilvio et al., 2010; Shephard, 2010; 

Swain, Rosenkranz, Beckman, & Harms, 2010). 

 É hoje amplamente conhecido o crescente problema de saúde pública 

que o sedentarismo tem nas sociedades ocidentais, afetando de uma forma 

preocupante indivíduos com idades cada vez mais jovens (Wells, 2007). 

Sendo assim, e se o sedentarismo influenciar negativamente, como se 

espera, o desenvolvimento pulmonar e dos músculos respiratórios, poder-se-

á esperar uma menor funcionalidade pulmonar, bem como um aumento da 

predisposição a diferentes patologias do foro respiratório nestas populações 

em idades adultas.  

 De facto, estudos efetuados em humanos têm demonstrado uma 

diminuição de funcionalidade pulmonar associada ao sedentarismo em 

indivíduos jovens (Inselman, Milanese, & Deurloo, 1993) e um aumento da 

prevalência de patologias do foro respiratório em idades adultas, a qual 

constitui um problema de saúde pública nas sociedades industrializadas 

(Cornfield et al., 2009; Hawkins et al., 2009). Esta maior prevalência de 

patologias do foro respiratório é normalmente associada à maior longevidade 

dos indivíduos verificada nestas sociedades, bem como à sua exposição 

prolongada a fatores nefastos ambientais, como a poluição ambiental e ao 

fumo do tabaco (Künzli & Perez, 2009; Lederer et al., 2009). No entanto, pelo 

acima exposto, não se poderá excluir a possibilidade do sedentarismo, por 

interferência indireta no desenvolvimento pulmonar, poder desempenhar um 

papel importante na génese dessa (dis)funcionalidade e numa maior 

predisposição para patologias do foro respiratório.  

 Na tentativa de contribuir para um maior esclarecimento relativamente 

a este assunto o presente trabalho teve como objetivo geral verificar no 
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modelo animal, a influência do sedentarismo em idades jovens no 

desenvolvimento do pulmão e do diafragma. Complementarmente, foi 

também objetivo do presente estudo verificar a influência do sedentarismo 

em indicadores gerais do crescimento corporal, englobando a massa corporal 

total e os pesos absolutos e relativos de diferentes órgãos (coração, rins, 

baço, fígado e músculo soleus) e tecidos (tecido adiposo abdominal).   

 Com base na fundamentação acima descrita, assumiu-se como 

hipótese de trabalho que o sedentarismo compromete o normal processo de 

desenvolvimento do pulmão e diafragma, assim como do organismo em 

geral.
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2. Revisão da literatura 

 

2.1. Desenvolvimento biológico 
 

 

 Os termos crescimento, maturação e desenvolvimento, têm sido 

frequentemente utilizados na literatura biomédica como sinónimos, apesar 

de, numa prespectiva biológica, terem definições diferentes (Li et al., 2001). 

Assim e numa tentativa da sua objetivação, entende-se como crescimento o 

processo através do qual um organismo biológico aumenta o seu tamanho 

ou, então, se observa o aumento de uma das suas componentes especificas, 

como por exemplo de um tecido ou de um órgão. O crescimento inicia-se 

imediatamente após a conceção, sendo determinado por três mecanismos, 

nos quais se incluem a hiperplasia celular, que se traduz no aumento do 

número de células, a hipertrofia celular, através do aumento do tamanho das 

células e, por último, a acreção, com o aumento de material e do espaço 

intercelular (Beunen, 2008; Rosen, 2004; Efstratiadis, 1998). Medidas simples 

como o peso, a altura ou o comprimento, os perímetros de determinadas 

regiões corporais, o volume do corpo e/ou de um órgão, bem como medidas 

compostas, como as taxas de crecimento e o peso relativo, no caso de 

órgãos, são considerados indicadores objetivos do processo de crescimento 

(Gibson, 2006). Já o processo designado por maturação deverá ser 

entendido, nos sistemas biológicos, como o percurso natural da 

especialização do material orgânico, que permite adquirir a total 

funcionalidade celular, tecidual, orgânica ou do próprio indivíduo como um 

todo (Beunen, 2008; Rosen, 2004; Efstratiadis, 1998). Por último, o conceito 

de desenvolvimento, mais amplo e complexo, engloba não só os processos 

de crescimento e maturação, mas também os de aprendizagem/experiência 

do animal, enquanto condicionantes máximos da sua funcionalidade. O 

processo de desenvolvimento implica assim a aquisição de competências 

para a realização de tarefas, traduzindo-se no aumento da funcionalidade e 

numa maior habilidade para o seu desempenho e, consequentemente, para a 
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sobrevida do animal (Beunen, 2008; Britten, 1998). Cada um destes 

conceitos será respeitado ao longo deste trabalho. 

 O desenvolvimento filogenético tem sido descrito como um indicador 

da capacidade adaptativa das espécies ao meio ambiente em que estão 

inseridos, tendo em consideração a variedade de padrões de 

desenvolvimento ontogenético inerentes a cada espécie (Pontier et al., 1989). 

No caso especifico dos mamíferos, o seu processo de desenvolvimento é 

determinado pela exposição a estímulos específicos, considerados como 

fundamentais para a aquisição das características anatómicas e fisiológicas 

(Cameron & Demerath, 2002). Assim, no caso da ausência e/ou perturbação 

desses estímulos, o normal desenvolvimento poderá ser comprometido, com 

consequências potencialmente irreversíveis que podem manifestar-se em 

diferentes fases da vida futura do animal. No Homem, um bom exemplo 

dessas perturbações de desenvolvimento consiste na associação entre 

determinados  comportamentos nos períodos de crescimento perinatal e da 

infância com o risco acrescido de doenças ao longo da vida (Oliveira, 

Franceschini, Rosado, & Priore, 2009; Ong, 2006; Ong & Dunger, 2004). 

 Em mamíferos, o desenvolvimento é dividido genericamente em duas 

fases, a intrauterina e a pós natal, ambas caracterizadas pelo crescimento e  

maturação, sendo o desenvolvimento orgânico determinado individualmente 

por vários fatores genéticos e ambientais, nos quais se incluem os níveis de 

saúde materna e a oferta de nutrientes. O equilíbrio dessas variáveis, no 

período intrauterino, determinará o desenvolvimento fetal e, 

consequentemente, o peso do indivíduo ao nascer. No entanto, o padrão de 

desenvolvimento intrauterino é muito variável entre as diferentes espécies de 

mamíferos e, dentro de cada espécie, muito variável ao longo do tempo de 

vida dos indivíduos. No caso dos humanos, durante a organogénese, a taxa 

de crescimento orgânico é relativamente baixa, sendo seguida por um 

período de acelerado crescimento que atinge o seu pico máximo, 

sensivelmente, a meio da gestação (Gibson, 2006). Quando as condições 

são favoráveis, verifica-se uma sequência ordenada e previsível até que o 

indivíduo atinja a plenitude do seu desenvolvimento. Nesse sentido, a fase 

intrauterina e o primeiro ano de vida extrauterina são os períodos mais 

críticos, uma vez que é durante estas duas fases que se verifica uma elevada 
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taxa de crescimento somático (Lagercrantz & Ringstedt, 2001). Em humanos, 

para além destes dois períodos, deverá ainda ser considerado o impacto à 

posteriori de fatores ambientais e genéticos em cada um dos restantes 

períodos de desenvimento orgânico até se atingir a idade adulta, sendo estes  

a primeira infância (período entre o segundo mês pós natal e os dois anos, 

caracterizado pela total dependência materna relativamente à sobrevivência, 

pelo rápido crescimento e pelo desenvolvimento de capacidade funcional 

básica independente), a infância e a adolescência (Cameron & Demerath, 

2002).  

 

2.2. Desenvolvimento pulmonar 
 

 Nos primeiros momentos de vida extrauterina, o sistema respiratório 

dos mamíferos, apesar de ser um sistema já funcional, é ainda imaturo 

comparativamente ao do indivíduo adulto, razão pela qual se entende que o 

desenvolvimento pulmonar se inicia durante a gestação e continua após o 

nascimento (Schittny, Djonov, Fine, & Burri, 1998).  

 O processo de morfogênese pulmonar inicia-se com a agregação de 

um conjunto de células no canal endodermal do embrião que se transformará 

numa estrutura de elevada complexidade, a qual inclui a traqueia, os 

brônquios, os bronquíolos e alvéolos, acompanhados da circulação pulmonar, 

de uma rede neural e das estruturas que permitem o seu funcionamento, tais 

como a parede torácica, as pleuras e os músculos respiratórios (Calogero & 

Sly, 2010; Kotecha, 2000; McMurtry, 2002; Shi, Bellusci, & Warburton, 2007; 

Warburton, Gauldie, Bellusci, & Shi, 2006). As vias aéreas superiores 

desempenharam um importante papel na estruturação e no funcionamento do 

sistema respiratório e do sistema gastrointestinal, com o qual partilham parte 

das estruturas, existindo uma ampla coordenação entre ambos, de que são 

exemplos a respiração e a deglutição (Pohunek, 2004).  

 A formação, crescimento e maturação pulmonar nos mamíferos, ainda 

que com as previsíveis variações temporais inerentes a cada espécie, 

decorre em 5 fases (Girosi, Bellodi, Sabatini, & Rossi, 2006). Inicia-se na fase 

embrionária, com a formação de um diverticulo de origem endodermal 
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acompanhado pela disposição, à periferia, de células epiteliais com a mesma 

origem, ficando esta fase completa com a formação de dois pequenos brotos 

separados do esófago e situados inferiormente a este que se alongam no 

sentido caudal do eixo axial (Copland & Post, 2004; Girosi et al., 2006; 

Horowitz & Simons, 2008).  Nos humanos, esta fase tem uma duração 

aproximada de 7 semanas, enquanto que nos murganhos decorre do nono ao 

décimo quarto dia de vida intrauterina (Kinane, 2007). Segue-se a fase 

pseudoglandular, caracterizada pela formação das vias aéreas condutoras. 

Nesta fase, o epitélio primitivo das vias aéreas inicia o seu processo de 

diferenciação celular, surgindo então as células neuroendócrinas, 

caliciformes e ciliadas. As células mesenquimatosas irão iniciar o seu 

processo de diferenciação, dando origem à formação de cartilagem e células 

musculares lisas (Copland & Post, 2004). Em humanos, esta fase decorre da 

oitava à décima oitava semana de gestação, enquanto que em murganhos 

acontece entre o décimo quarto e o décimo sexto dia (Kinane, 2007). A fase 

seguinte, a canicular, culminará com a definição do padrão de ramificações 

das vias aéreas e o inicio da futura região de trocas gasosas, caracterizando-

se pela formação dos bronquíolos respiratórios, redução do tecido intersticial,  

inicio da formação das estruturas vasculares e transformação do epitélio de 

tipo cuboide em em pavimentoso simples, com diferenciação de pneumócitos 

tipo I e II e início da produção de surfactante (Copland & Post, 2004; Kinane, 

2007). Salienta-se ainda o facto de, nesta fase, terem início os movimentos 

respiratórios. Em humanos, decorre entre a décima sétima e a vigésima sexta 

semana, ao passo que no murganho ocorre entre o décimo sexto e décimo 

sétimo dia de gestação, (Kinane, 2007). As duas últimas fases, a sacular e a 

alveolar, surgem em humanos após a vigésima sétima semana (no murganho 

após o décimo sétimo dia) de vida intrauterina, caracterizando-se pela 

formação dos sacos e ductos alveolares, bem como de alvéolos, com o 

desenvolvimento de capilares nas proximidades destes (Kinane, 2007). Na 

fase sacular, assiste-se, de uma forma mais específica, ao crescimento do 

parênquima pulmonar com uma diminuição do tecido conjuntivo entre os 

espaços aéreos e à contínua maturação das células secretoras de 

surfactante (Copland & Post, 2004). Com o nascimento de termo, o sistema 

respiratório permite a compatibilidade com a vida extrauterina, sendo no 
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entanto limitado na sua funcionalidade pela imaturidade que o caracteriza, 

resultante do número reduzido de alvéolos e, consequentemente, de 

unidades para trocas gasosas. Esta limitação funcional ao nascimento poderá 

ter consequências futuras em função dos estímulos endógenos e/ou 

exógenos a que o individuo for sujeito apartir desta altura (Calogero & Sly, 

2010). Durante a fase alveolar, que nos humanos dura até aos 8 anos de 

idade, observa-se a contínua formação de alvéolos através de um processo 

de septação dos já existentes, permitindo assim aumentar de forma 

significativa a área disponível para trocas gasosas (Copland & Post, 2004; 

Dunnill, 1962). O desenvolvimento pulmonar pós natal em humanos 

caracteriza-se, então, pelo crescimento exponencial de alvéolos até aos oito 

anos de idade, seguido de um aumento linear das suas dimensões com o 

consequente aumento do volume pulmonar (Dunnill, 1962; Thurlbeck, 1982). 

 O sistema respiratório em murganhos, no momento do seu  

nascimento, tem uma maturação similar à dos humanos, não obstante o seu 

parênquima pulmonar consistir apenas em ductos e sacos de transição. As 

paredes alveolares têm, como principal característica, uma espessura fina e a 

disposição incompleta da rede capilar. Durante a primeira semana pós natal, 

por influência da formação de elastina, ocorre um processo de septação que 

terminará com a formação de alvéolos e dos poros de Kohn (comunicações 

interalveolares) nas duas semanas seguintes (Burri, 1984; Massaro, Teich, 

Maxwell, Massaro, & Whitney, 1985). Vários autores (para refs. ver Burri 

1984), defendem que o número de gerações brônquicas decresce na fase 

final do período fetal e no inicio da vida extrauterina, sujerindo que a zona 

respiratória (região onde ocorrem as trocas gasosas) se desenvolve de forma 

centrípta, com a transformação de bronquíolos respiratórios em ductos 

alveolares e de bronquíolos terminais em bronquíolos respiratórios.   

 A proximidade existente entre o sistema circulatório pulmonar, as vias 

aéreas e o parenquima pulmonar, traduz-se na existência de uma interação 

entre todos estes componentes durante o desenvolvimento. O inicio da 

formação vascular ocorre nos humanos por volta do trigésimo quarto dia de 

gestação (no rato aproximadamente ao décimo dia) com a formação de uma 

rede capilar à volta dos brônquios principais (Hislop, 2005). A formação dos 

vasos sanguíneos ocorre por dois mecanismos distintos, a angiogenese e a 
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vasculogenese. No primeiro, verifica-se a formação de novos vasos por 

ramificação de vasos pré existentes, enquanto que na vasculogenese a 

criação de novos vasos tem origem na diferenciação das células endoteliais 

da mesoderme (Hislop & Pierce, 2000; Schachtner, Wang, & Baldwin, 2000). 

A vasculogenese é o primeiro mecanismo a surgir, aproximadamente ao 

trigésimo quarto dia de gestação em humanos (décimo dia em murganhos), 

sendo nesta altura já possível verificar a existência de uma rede capilar à 

volta dos futuros brônquios principais, ligada cranealmente ao saco aórtico e 

caudalmente à aurícula esquerda, existindo já evidência de circulação de 

células sanguíneas. Ao longo do desenvolvimento do sistema respiratório, 

diferentes tubos capilares vão-se unindo, formando vasos sanguíneos não só 

ao longo da via aérea, mas também a cada nova geração da via aérea, 

formando-se por este processo um novo plexo capilar que se une à 

circulação periférica, e assim, extendendo a rede arterial e venosa pulmonar 

(Hislop, 2005). A formação vascular a partir da fase canicular de 

desenvolvimento pulmonar está ligada ao processo de angiogenese, 

incluindo o aumento de vascularização que acontece com o processo de 

alveolização. À medida que os alvéolos vão surgindo, vão sendo circundados 

por uma rede capilar o que permite melhorar a eficiência das trocas gasosas, 

pelo aumento da área de superfície para trocas gasosas de cada alvéolo 

(Calogero & Sly, 2010; Hislop & Pierce, 2000).  

 A regulação molecular da morfogénese pulmonar, dependente de uma 

sequência espaço-temporal controlada por fatores de transcrição, não está  

totalmente esclarecida (Horowitz & Simons, 2008). Segundo vários autores, 

estão envolvidos no processo vários fatores de crescimento, como os 

fibroblast growth factors (FGF, nos quais se incluem o FGF10), que regulam 

o crescimento e a ramificação da árvore respiratória por intermédio da 

interação com o recetor FGF2b. O FGF 10 é regulado pelo fator de 

transcrição sex determining region Y- box 2 (SOX2) como supressor da 

ramificação. Estão presentes ainda fatores da família dos transforming growth 

fator (TGF), como o bone morphogenic protein 4 (BMP4), as isoformas TGF 

1, 2 e 3 e os seus recetores TGF R1 e TGF R2. A inibição da isoforma TGF 3 

foi associada à redução da densidade alveolar. Vários componentes da via 

de sinalização Wnt, tais como os fatores de transcrição Wnt5a, β-catenina e 
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Tcf/Lef, parecem também estar envolvidos na diferenciação celular no 

decurso do desenvolvimento pulmonar. O sonic hedgehog (Shh), envolvido 

no padrão morfogénico dos membros e do tronco é também expresso no 

crescimento das vias aéreas, sendo a sua expressão inibitória para a 

formação alveolar, enquanto que a supressão da sua expressão inibe a 

ramificação das vias aéreas. Estão ainda presentes no desenvolvimento 

pulmonar guidance cues – proteínas guia e seus recetores, tais como 

semaphorin and neuropilin/plexin, Slit, Robo, ephrin, Eph, netrin e Unc5/DCC 

(Cardoso & Lu, 2006; Horowitz & Simons, 2008; Hume, Conner, & Gilmour, 

1996).  

 O tecido epitelial das vias aéreas sofre alterações à medida que se 

verifica o desenvolvimento pulmonar intra e extra uterino resultando em  

diferenciação regional, sendo pseudoestratificado nas grandes vias aéreas e 

cilíndrico/cúbico nas pequenas vias aéreas (Crystal, Randell, Engelhardt, 

Voynow, & Sunday, 2008; Puchelle, Zahm, Tournier, & Coraux, 2006). O 

epitélio de revestimento no final do desenvolvimento resulta então numa 

composição de diferentes tipologias de células epiteliais, ciliadas e não 

ciliadas, às quais se deverão acrescentar a presença de células imunitárias, 

inflamatórias e fagocitárias que, por migração, permanecem no epitélio ou 

transitam neste (Knight & Holgate, 2003). As células ciliadas passaram a ser 

a  tipologia predominante, com uma percentagem que poderá ser superior a 

50%, possuindo cada uma delas até 300 cílios e numerosas mitocôndrias. O 

seu principal papel é o de efetuar o transporte de muco em direção à laringe 

para posterior eliminação por deglutição (Knight & Holgate, 2003). Para além 

destas, encontram-se ainda nas vias aéreas células não ciliadas secretoras, 

tais como as células produtoras de muco, as células serosas e as clara cells 

(Wine & Joo, 2004). As células produtoras de muco, tal o próprio nome 

indica, produzem muco, composto por uma glicoproteína (mucina) com a 

capacidade de reter “impurezas” no lúmen das vias aéreas, estando a sua 

eficiência nesta função de defesa do trato respiratório dependente da 

quantidade produzida e das suas características visco-elásticas (Knight & 

Holgate, 2003). As células serosas, morfologicamente idênticas às anteriores, 

produzem uma mucina neutra e uma substância não mucoide, cujo papel 

ainda não foi identificado. As clara cells, localizam-se no brônquios e 
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bronquíolos, são células produtoras de surfactante bronquiolar e pensa-se 

que desempenhem um papel como células progenitoras, quer de células 

ciliadas, quer de células produtoras de muco (Atkinson, Adair-Kirk, Kelley, 

deMello, & Senior, 2008; Evans et al., 2004). No epitélio das vias aéreas 

encontram-se ainda células basais cujo número decresce à medida que  

diminui o calibre das vias aéreas. De forma semelhante à pele, estas células 

poderão ser as precursoras das restantes tipologias celulares (Atkinson et al., 

2008; Cardoso & Whitsett, 2008; Coraux, Roux, Jolly, & Birembaut, 2008; 

Crystal et al., 2008; Evans et al., 2004; Knight & Holgate, 2003).  

 Finalizado o processo de desenvolvimento pulmonar, o epitélio 

alveolar ficará então composto maioritariamente por dois tipos de células, os 

pneumócitos tipo I e tipo II (Evans, Cabral, Stephens, & Freeman, 1973; 

Herzog, Brody, Colby, Mason, & Williams, 2008; Manicone, 2009). Os 

pneumócitos tipo I representam apenas 20% das células epiteliais alveolares, 

contudo revestem aproximadamente 80% da superfície alveolar. São células 

morfologicamente finas o que permite uma rápida difusão dos gases durante 

as trocas gasosas. Os pneumócitos tipo II, por seu lado, apresentam um 

formato cuboide e produzem surfactante (Manicone, 2009) que cobre toda a 

superfície da parede do alvéolo, podendo ainda ser encontrados macrofagos 

aderentes às paredes ou na luz alveolar (Denham, Cole, & Mollard, 2006; 

Fehrenbach, 2001; Foot, Orgeig, & Daniels, 2006; Herzog et al., 2008). 

Ambos os tipos de pneumócitos desempenham um papel importante na 

regulação de fluidos e na imunidade pulmonar. Todavia, enquanto os 

pneumócitos tipo I são mais suscetíveis de lesão e morte celular, os 

pneumócitos tipo II são aparentemente mais resistentes aos mesmos 

estímulos, evidenciando capacidades proliferativas e de diferenciação em 

pneumócitos do tipo I (Manicone, 2009; Matthay, Robriquet, & Fang, 2005). 

 Durante todo a vida extrauterina de um mamífero, cabe ao epitélio 

pulmonar a preservação da integridade das vias aéreas, dos alvéolos e da 

capacidade respiratória. Para o cumprimento destas tarefas, durante o 

período de desenvolvimento, surgem mecanismos que permitiram lidar com 

as agressões do dia a dia, nos quais se incluem a barreira mecânica epitelial, 

a clearance mucociliar e a capacidade de secreção de substâncias com 
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atividade especifica (Tabela 1) para cada tipo de agressões: antimicrobiana, 

antioxidante e antiprotease (Knight & Holgate, 2003; Thompson et al., 1995). 

 

 
Tabela 1 – Substâncias produzidas pelas células do epitélio pulmonar com função 

antimicrobiana, antioxidante e antiproteásica. Adaptado de Thompson et al. (1995). 

Atividade Especifica Substância Secretada 

Antimicrobiana SP-A (surfactant-associated protein) 

Imunoglobulina A  

Proteinas do sistema de complemento 

Lactoferrina 

Lisozima 

Antioxidante SP-A 

Lactoferrina 

Glutationa 

Catalase 

Antiprotease Inibidor da protease 3 (Elafin) 

Antileucoproteínase (SLPI) 

Proteína especifica das células de Clara (Clara Cell-

Specific 10 Protein - CC10) 

 

 A preservação da integridade do epitélio e das suas funções é 

complementada pela ação do sistema imunitário, que entretanto se vai 

desenvolvendo (Calder, Liversidge, & Dick, 2004; Masten et al., 2006; 

Thomas et al., 2008), nomeadamente pela capacidade orgânica de 

recrutamento de células inflamatórias (Masten et al., 2006; Thompson et al., 

1995). 

 Após o nascimento, verifica-se, tal como referido anteriormente, um 

aumento do número de alvéolos, mas também um incremento do conteúdo 

de elastina e de colagénio no espaço interalveolar. Todas estas alterações 

teciduais, que ocorrem ao longo do desenvolvimento pulmonar, implicam um  

aumento da rigidez tecidual, produzindo, por um lado, uma redução da 

complacência especifica do pulmão e um aumento da pressão de retração e, 
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por outro, uma melhoria significativa na eficiência ventilatória. 

Adicionalmente, a redução pós-natal da complacência da parede torácica 

também contribui para esta eficiência ventilatória, decorrente da 

mineralização da grade costal e do aumento do tónus muscular abdominal, 

bem como dos músculos intercostais (Frappell & MacFarlane, 2005).  

 O ambiente extrauterino e os estímulos associados promovem uma 

ventilação ativa, o que implica variadíssimas alterações/adaptações 

orgânicas, tais como, a exposição a concentrações de oxigénio superiores às 

concentrações intrauterinas, a diminuição brusca da resistência vascular 

pulmonar e o aumento da perfusão sanguínea pulmonar (Friedrich, Corso, & 

Jones, 2005). Desta forma, assume-se que a transição entre a vida 

intrauterina e a extrauterina é, sem qualquer dúvida, um momento critico do 

ponto de vista da sobrevivência, exigindo já um grau elevado de maturação 

do sistema respiratório, uma vez que, a transição súbita de um ambiente 

fluido para um ambiente de ar, para além das alterações acima referidas, 

implica ainda a ativação do centro respiratório. Este, desencadeará de forma 

continua a produção de movimentos ventilatórios, o que implica um controlo 

neural da ventilação, monitorizado por quimioreceptores centrais e periféricos 

(Greer & Funk, 2005). Assim, considerando a ventilação como um 

comportamento motor, este terá que atingir um grau de desenvolvimento que 

permita o seu funcionamento normal adaptado à nova condição, sendo para 

tal necessário o recrutamento e controlo de diferentes neurónios que 

controlam a atividade da musculatura lisa brônquica e dos músculos 

respiratórios (Greer & Funk, 2005). Daqui, resulta um controlo do padrão 

inspiratório por parte do nervo frénico, que inerva o diafragma, e do XII par 

craneano, o hipoglosso, através de uma subpopulação de motoneurónios que 

é recrutada durante esta fase do ciclo ventilatório (Cameron & Núñez-

Abades, 2000).  

 O crescimento e a maturação da musculatura lisa brônquica tem uma 

relação muito estreita com o desenvolvimento pulmonar, não só durante o 

período intrauterino mas também no período pós-natal (Gerthoffer, 2008). No 

período pós-natal, os feixes da musculatura lisa brônquica assumem uma 

orientação perpendicular à via aérea, tendo por isso uma função 

predominante de influência na fase inspiratória, por abertura das vias aéreas, 
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mais do que um papel de fixação das mesmas (Sparrow & Lamb, 2003). Com 

o desenvolvimento pulmonar, verifica-se que este tipo de músculos 

apresentam um tónus que confere alguma rigidez radial à parede da via 

aérea, impedido dessa forma o seu colápso (Bosse, Sobieszek, Pare, & 

Seow, 2008; Halayko, Tran, & Gosens, 2008).  

  

2.3. Desenvolvimento do diafragma 
 

  No diafragma, como em todos os músculos esqueléticos, as suas 

fibras seguem a mesma sequencia de eventos até adquirirem o seu fenótipo 

final. A formação dos mioblastos deriva das células mesodérmicas 

progenitoras, seguindo-se a sua fusão e maturação, originando os miotúbulos 

e, posteriormente, as fibras musculares maturas (Arnold & Braun, 2000; 

Ontell, Sopper, Lyons, Buckingham, & Ontell, 1993; Ling, Appelt, Kelly, & 

Franzini-Armstrong, 1992). Durante o período pós-natal, as fibras musculares 

do diafragma podem expressar diferentes isoformas de cadeia pesada de 

miosina (MHC): a isoforma embrionária (Emb), a neonatal (Neo), a tipo I, a 

tipo IIa, a tipo IIx e a tipo IIb. Logo após o nascimento, observa-se um 

predomínio das duas primeiras isoformas, seguido da sua progressiva 

substituição pelas isoformas encontradas no diafragma adulto (tipo I, tipo IIa, 

tipo IIx e tipo IIb) (di Maso, Caiozzo, & Baldwin, 2000; Sieck et al., 2003).  

 Existe alguma controvérsia relativamente à contribuição de diferentes 

estruturas embrionárias para a formação do diafragma. Assim, enquanto 

alguns autores defendem uma visão baseada nas quatro estruturas 

embrionárias que contribuem para a sua formação, sendo estas o septo 

transverso, as pregas pleuroperitoniais, mesentério dorsal do esófago e a 

parede lateral do corpo (Crisera, Marosky, Longaker, & Gittes, 2003; 

Pickering & Jones, 2002), outros autores possuem uma perspetiva diferente, 

que aponta a origem exclusiva deste músculo associada à prega 

pleuroperitonial (Allan & Greer, 1997; Babiuk, Zhang, Clugston, Allan, & 

Greer, 2003). No entanto, e não obstante estas diferentes perspetivas de 

desenvolvimento ontogenético, o diafragma pode morfológicamente ser 
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dividido em 3 distintas regiões: costal, ventral (esternal) e lombar (Allan & 

Greer, 1997; Babiuk et al., 2003; Faller, 2004). 

 Sendo considerado o principal músculo inspiratório, o diafragma, 

durante o seu desenvolvimento pós-natal, evidencia um aumento da sua 

capacidade contratil e da sua capacidade de relaxamento, o que origina um 

aumento da sua capacidade de geração de força (Orliaguet et al., 2002). Este 

aumento da capacidade de gerar força, está associado ao aumento da 

velocidade de encurtamento e da força especifica produzida pelas suas fibras 

musculares, sendo o resultado das alterações na expressão das diferentes 

isoformas de MHC acima referidas (Geiger et al., 2001; Coirault et al., 1997; 

Powers, Criswell, Herb, Demirel, & Dodd, 1996; Johnson et al., 1994; 

Strbenc, Smerdu, Pogacnik, & Fazarinc, 2006). 

 O desenvolvimento ontogénico do diafragma não poderá ser 

observado apenas numa perspetiva exclusivamente do músculo per se 

enquanto órgão efector, devendo também ser analisado em função do 

desenvolvimento do nervo frénico (Greer, Allan, Martin-Caraballo, & Lemke, 

1999). A embriogénese dos neurónios do nervo frénico inicia-se na região 

ventricular do tubo neural, seguindo-se uma diferenciação neuronal com o 

alcançar da sua região topográfica, em função da região diafragmática a 

enervar. O diafragma é  enervado em todas as suas regiões morfológicas por 

parte dos segmentos cervicais da espinal medula de acordo com um padrão 

somatotópico (Mantilla & Sieck, 2008; Johnson & Sieck, 1993).  

 

2.4. Influência da atividade/inatividade física no 
desenvolvimento do sistema respiratório 
 

 Sobre a influência do aumento da atividade ou da inatividade física no 

desenvolvimento do sistema respiratório, os dados da literatura são escassos 

ou mesmo inexistentes. Os estudos encontrados estão relacionados, na 

generalidade dos casos, com os potenciais efeitos da atividade física na 

funcionalidade deste sistema após o seu desenvolvimento, seja em 

indivíduos saudáveis (Edwards, Hunte, Belzberg, Sheel, Worsley, & 

McKenzie, 2000) ou na  implementação de programas de atividade física em 
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indivíduos com patologia pulmonar (Cooper, 2009). É ainda de referir a 

existência de estudos relacionando a atividade/inatividade física no 

envelhecimento do sistema respiratório (Freitas, Ibiapina, Alvim, Britto, & 

Parreira, 2010) e em situações particulares como a ventilação mecânica 

invasiva (McClung, Kavazis, DeRuisseau, Falk, Deering,  Lee, et al., 2007). 

 Os estudos realizados durante a infância e adolescência, em 

condições de patologia asmática, sugerem a existência de benefícios da 

prática de atividade física sobre a funcionalidade do sistema respiratório 

nestes doentes. Por exemplo, um estudo realizado com crianças asmáticas 

observou que as que praticavam mais horas de atividade física tinham menor 

resposta reativa brônquica e um aumento da funcionalidade pulmonar 

(Nystad, Stigum, & Carlsen, 2001). Num outro estudo, realizado com crianças 

saudáveis, os autores observaram que níveis de atividade física mais 

elevados correspondiam a uma função pulmonar mais elevada (Berntsen, 

Wisloff, Nafstad, & Nystad, 2008). Estes dados, apesar de se referirem à 

melhoria de funcionalidade do sistema respiratório, não garantem a 

existência de uma influência da atividade física no desenvolvimento 

pulmonar. Os efeitos benéficos reportados da atividade física em geral 

estendem-se também à funcionalidade dos músculos respiratórios, tal como 

sugere um estudo efetuado em modelo animal, no qual se verificaram 

adaptações nas capacidades glucofosforilativa e oxidativa musculares 

promovidas pelo exercício voluntário (Halseth, Fogt, Fregosi, & Henriksen, 

1995). Também em indivíduos idosos a atividade física parece ter efeitos 

sobre  funcionalidade do sistema respiratório, designadamente na força dos 

músculos respiratórios (Freitas et al., 2010; Buchman, Boyle, Wilson, 

Leurgans, Shah, & Bennett, 2008) e nos parâmetros funcionais ventilatórios 

(Buchman, Boyle, Wilson, Gu, Bienias, & Bennett, 2008). De igual modo, 

indivíduos com patologia pulmonar, quando submetidos a um programa de 

atividade física, para além de melhorarem a sua capacidade de exercício, 

obtêm melhorarias na funcionalidade pulmonar (Berry, Rejeski, Miller, Adair, 

Lang, Foy, & Katula, 2010; Sava, Laviolette, Bernard, Breton, Bourbeau, & 

Maltais, 2010; Riario-Sforza, Incorvaia, Paterniti, Pessina, Caligiuri, 

Pravettoni, Di Marco, & Centanni, 2009; Pitta, Troosters, Probst, Langer, 

Decramer, & Gosselink, 2008) e na sensação de dispneia (Ferreira, 
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Guimarães, & Taveira, 2009; Ferreira, Garvey, Connors, Hilling, Rigler, 

Farrell, Cayou, Shariat, & Collard, 2009), já a inatividade física aumenta a 

hiperinsuflação pulmonar e condiciona a evolução da patologia (Garcia-Rio, 

Lores, Mediano, Rojo, Hernanz, Lopez-Collazo, & Alvarez-Sala, 2009).  

 Após o desenvolvimento do sistema respiratório, a atividade física 

favorece a funcionalidade pulmonar e a inatividade diminui a capacidade 

funcional pulmonar. Estudos que refiram especificamente os efeitos da 

atividade ou inatividade física durante o desenvolvimento do sistema 

respiratório são inexistentes, contudo um aumento ou diminição da exigência 

funcional com o aumento da atividade física ou do sedentarismo durante o 

desenvolvimento poderão condicionar o grau de desenvolvimento do sistema 

respiratório. 
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3. Material e Métodos  
 

3.1 Amostra 
 

 

 Utilizaram-se 50 murganhos Charles River CD-1, machos, com 3 

semanas de idade. Após uma semana de quarentena, os animais foram 

separados num grupo designado de Baseline (GB, n=10) para ser sacrificado 

às 5 semanas, sendo os restantes 40 divididos em dois grupos, o grupo 

sedentário (GS, n=20) e grupo ativo (GA, n=20). Em cada um dos grupos GS 

e GA, 10 animais foram sacrificados com 10 semanas de idade e os 

restantes 10 com 20 semanas de idade (Figura 1). O grupo GB  permitiu a 

caracterização inicial das variáveis estudadas, constituindo um marco de 

evolução etária dos grupos GS e GA. 

 

 

 
Figura 1 – Desenho experimental. 
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 Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, tendo o grupo ativo 

sido colocado em gaiolas com roda de exercitação, proporcionando-lhes 

assim a possibilidade de realização de exercício de forma voluntária. Neste 

grupo foi efetuado o registo da distância percorrida ao longo do tempo de 

vida dos animais, calculando-se para cada um a média de km/semana e o 

total de km percorridos. Os animais dos grupos GB e GS não realizaram 

qualquer tipo de exercício até ao seu sacrifício.  

 A todos os animais foi proporcionada uma dieta equilibrada e água ad 

libitum, sendo mantidos a uma temperatura ambiente de 22º C e a um ciclo 

de claro/escuro invertido de 12/12 horas.  

 Foram cumpridas as normas éticas nacionais e europeias 

relativamente à manipulação de animais de laboratório. 

  

3.2 Sacrifício dos animais e recolha de órgãos / tecidos 
 

  

 Após terminado o tempo definido no protocolo experimental, os 

animais foram anestesiados com ketamina (0,1 mL/kg) e xilazina ( 0,016 

mL/kg) por injeção intraperitonial em dose letal, sendo posteriormente 

pesados.  

 Para cada momento temporal de sacrifício, após a exposição cirúrgica 

da região abdominal, procedeu-se à fixação por perfusão in situ com 

canulação da veia cava inferior em 4 animais de cada grupo. Para tal, 

introduziu-se por ação gravítica no sistema cardiovascular uma solução de 

fixação contendo 4% de paraformaldeído, 2,5% de sacarose diluída em 

tampão fosfato (pH=7,2), com corte simultâneo da artéria aorta descendente 

para impedir a acumulação de fluidos neste sistema. De seguida, com o 

intuito de impedir quaisquer flutuações de volume no tecido pulmonar fixado, 

fez-se o encerramento da traqueia por clampagem com seda cirúrgica. Após 

15 minutos de perfusão do fixador, procedeu-se à recolha da traqueia e 

pulmões para posterior fixação por imersão. Este procedimento foi efetuado 

para análise em microscopia ótica (para o cálculo do n.º alvéolos/mm3, do n.º 

de unidades ventilatórias/mm2 e da percentagem da área ocupada por ar, por 
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tecido das paredes alveolares e por fibras de colagénio), em microscopia 

eletrónica de transmissão (para quantificação do número de pneumócitos tipo 

II por campo) e em microscopia eletrónica de varrimento (para cálculo da 

percentagem da área da traqueia ocupada pelas células ciliadas).  

 Os restantes 6 animais de cada grupo foram utilizados com o objetivo 

de estudar a influência do sedentarismo nas alterações fenotipicas nas várias 

porções do diafragma, motivadas pelo processo de crescimento pós natal. 

Adicionalmente, para além do diafragma, foram recolhidos e pesados outros 

órgãos/tecidos, como indicadores gerais do processo de crescimento e 

maturação. Assim, após anestesia foi realizada uma abordagem cirúrgica de 

exposição da região abdominal, com auxílio de uma lupa cirúrgica, 

dissecando-se toda a gordura abdominal e retro peritoneal, os rins, o fígado e 

o baço. A dissecação e recolha da gordura abdominal e retro peritoneal foi 

efetuada por visualização direta, com base no aspeto e coloração do tecido. 

Aos rins, após dissecação, foi-lhes retirada a cápsula fibrosa.  

 Após toracotomia, foi recolhido o músculo diafragma, na sua 

totalidade, assim como o coração, com subsequente remoção do pericárdio 

parietal, da gordura, e dos grandes vasos, efetuando-se um corte aurículo-

ventricular para limpeza do conteúdo sanguíneo das suas cavidades. Logo 

após ter sido dissecado, o diafragma foi dividido, de acordo com a sua 

posição anatómica, nas porções costal, ventral e lombar (Faller, 2004; 

Hansen et al., 2004). Cada uma destas porções foi subdividida em duas, uma 

para análise morfológica (fixada por imersão) e a outra para análise 

bioquímica (congelada a -80ºC, para futura análise). No membro caudal 

direito, após remoção da pele e tecido sub-cutâneo, o músculo soleus foi 

exposto e dissecado.  

 Com exceção do diafragma e das suas porções, procedeu-se, em 

seguida à pesagem de cada um dos restantes órgãos/tecidos em balança 

digital (Kern 870, Balingen, Germany), com aproximação às décimas de 

miligrama. O peso relativo de cada órgão/tecido (tecido adiposo, coração, 

rins, baço, fígado e músculo soleus) foi posteriormente calculado através da 

divisão do seu peso absoluto pelo peso corporal do animal (apresentado sob 

a forma de percentagem).  
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3.3 Preparação tecidual para  análise morfológica 
 

 A análise morfológica, de acordo com os tecidos em causa, foi 

realizada com recurso à microscopia ótica, à microscopia eletrónica de 

transmissão e/ou à microscopia eletrónica de varrimento.  

 

3.3.1 Microscopia ótica 

  

 As peças de pulmão (previamente fixadas por perfusão) e as porções 

do diafragma foram fixadas durante 10 horas por imersão numa solução 

contendo paraformaldeído (4%) em tampão fosfato 100 mM,  com 2,5% m/v 

sucrose e 0,1% de glutaraldeído (pH=7,2). Seguidamente, efetuaram-se duas 

lavagens de 60 minutos cada numa solução de tampão fosfato 100 mM 

(pH=7,2), com o intuito de remover o excesso de fixador. A desidratação dos 

tecidos foi efetuada em soluções crescentes de álcool etílico (70 a 100%), 

sendo efetuada no final uma passagem, durante 1 hora, numa solução de 

xileno.  

 De seguida, as amostras foram embebidas em soluções crescentes de 

parafina e xileno (1/3, 1/1 e 3/1), seguindo-se a impregnação em parafina 

pura, na estufa a 62ºC.  

 Após inclusão a 4º C, foram efetuados cortes de 5 µm (micrótomo 

Leica RM 2125), colados em lâminas silanizadas (Marienfeld) e 

desparafinados seguindo os procedimentos de rotina. Lâminas com cortes 

das diferentes porções do diafragma foram coradas com hematoxilina/eosina, 

de acordo com os métodos tradicionais, para contagem da área de secção 

transversal das fibras.  

 Para a quantificação da percentagem da área ocupada por ar, por 

tecido das paredes alveolares e por fibras de colagénio, às lâminas com 

cortes de tecido pulmonar, para além da coloração com hematoxilina/eosina 

(para contabilização do n.º alvéolos/mm3 e unidades ventilatórias/mm2), foi 

também utilizada a coloração de sirius red (Junqueira, Bignolas, & Brentani, 

1979).  
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 Lâminas com cortes das diferentes porções do diafragma tiveram 

também como destino a análise imunohistoquímica da expressão das 

cadeias pesadas de miosina nas fibras musculares. Após desparafinação e 

hidratação, foi delimitado um circulo à volta de cada corte com caneta 

hidrofóbica. Posteriormente, submeteram-se as peças a uma solução de 

bloqueio, composta por BSA 3% em TBS-T, durante 30 minutos a 37ºC, 

seguindo-se uma lavagem com TBS-T. Aplicou-se o anticorpo primário  

monoclonal anti-miosina skeletal slow (mouse, M 8421, Sigma Aldrich, USA) 

diluído em TBS-T (1:50) e encubou-se durante duas horas a 37ºC em câmara 

húmida. Após lavagem com TBS-T  3x5 minutos, aplicou-se o anticorpo 

secundário goat anti-mouse IgG, F(ab’)2-AP (sc-3698, Santa Cruz 

Biotechnology, Germany) diluído em TBS-T (1:100) durante uma hora em 

câmara húmida a 37ºC, seguido de 3 lavagens com TBS-T e aplicação de 

Fast Red (Sigma Aldrich, USA) durante 5 minutos, com montagem em meio 

aquoso com Cristal Mount (Sigma Aldrich, USA). Os controlos negativos 

foram preparados pela substituição do anticorpo primário ou secundário por 

TBS-T. 

 Os cortes histológicos com as diferentes colorações, foram analisados 

com uma objetiva de 10x e 40x, num microscópio ótico (Zeiss Axioplan 2, 

Carl Zeiss Ag, Germany) e digitalizadas com recurso ao software de 

processamento de imagem digital AxioVisio LE (Carl Zeiss Ag, Germany).  

 

3.3.2 Microscopia eletrónica de transmissão 

 

 Peças de pulmão, previamente fixadas por perfusão, foram fixadas por 

imersão durante 2 horas a 4ºC em 2,5% gluteraldeido em tampão de 

cacodilato de sódio a 0,2M (pH 7,4). Seguiram-se duas lavagens de 30 

minutos com tampão de cacodilato de sódio 0,1M, com o propósito de 

remover o excesso de fixador. A pós-fixação foi realizada com uma solução 

de tetróxido de ósmio a 2% em tampão cacodilato de sódio 0,2M (pH 7,4) 

seguindo-se um novo período de lavagem. A desidratação foi realizada com 

recurso à exposição a soluções crescentes de álcool etílico de 70 a 100%, 

terminando com uma solução de óxido de propileno (30 minutos). Por fim 

procedeu-se à impregnação das peças submetendo-as a resina epon (TAAB, 
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UK) com óxido de propileno em concentrações crescentes de resina (1:3, 1:1 

e 3:1, 90 minutos cada passagem), seguido de resina epon pura à 

temperatura ambiente (2 horas).  

 A inclusão foi efetuada em estufa a 60ºC, em moldes de silicone, 

durante 2 dias.  

 Os blocos foram cortados num ultramicrotomo (Ultracut, Reichert-

Jung, USA), em cortes de 90 nm de espessura. Após a montagem dos cortes 

em grelhas de cobre de 300 Mesh, procedeu-se a lavagem e ao contraste 

com uma solução aquosa saturada de acetato de uranilo (30 minutos) e com 

uma solução de citrato de chumbo (15 minutos). No final efetuou-se nova 

lavagem. As grelhas foram observadas com um microscópio eletrónico de 

transmissão (Zeiss EM10A) a 60 kvolts.  

 

3.3.3 Microscopia eletrónica de varrimento 

 

 As peças de traqueia previamente fixadas por perfusão, foram 

preparadas para análise por microscopia eletrónica de varrimento, tendo sido 

seccionadas longitudinalmente e fixadas durante 10 horas por imersão numa 

solução contendo paraformaldeído (4%) em tampão fosfato 100 mM,  com 

2,5% m/v sucrose e 0,1% de glutaraldeído (pH=7,2). Seguidamente, com o 

intuito de remover o excesso de fixador efetuaram-se 2 lavagens de 60 

minutos cada numa solução tampão fosfato 100 mM (pH=7,2). 

 A desidratação dos tecidos foi efetuada numa solução crescente de 

álcool etílico (70 a 100%). Seguidamente iniciou-se o processo de ponto 

critico (BAL-TEC-CPD 030 - Critical Point Dryer, Bal-Tec AG, Balzers, 

Liechtenstein) onde, através de sucessivos banhos com dióxido de carbono 

líquido a 4ºC, o etanol tecidual foi progressivamente eliminado. As peças 

foram seguidamente submetidas a um aumento da temperatura até 40ºC 

para atingir o ponto crítico. Com as peças secas foi realizada a montagem 

das mesmas em porta-amostras cilíndricos metálicos com fita adesiva 

condutiva de carbono, sendo posteriormente recobertas com ouro palladium 

(40:60) (BAL-TEC SCD 050 - Sputter Coater). 

 As peças foram observadas num microscópio de varrimento (JSM 

5400), a 15 kV com ampliações de 2.500, 6.000 e 25.000 vezes, fotografadas 
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e digitalizadas. 

  

3.4 Análise morfométrica e estereológica 
 

3.4.1 Traqueia e tecido pulmonar 

 

 Para a determinação da área percentual da traqueia ocupada pelas 

tipologias celulares (células ciliadas versus não ciliadas), utilizaram-se 

fotografias obtidas por microscopia eletrónica de varrimento com diferentes 

ampliações. Em cada fotografia foi efetuado o cálculo da percentagem da 

área ocupada por cada uma das tipologias celulares, recorrendo-se ao 

software NIH ImageJ (Image Processing and Analysis in Java, USA). Foram 

analisadas 20 fotografias em cada grupo para cada momento.  

 Na análise do tecido pulmonar por microscopia eletrónica de 

transmissão, foi contabilizado o número de pneumócitos tipo II por campo 

visual de 3.600 µm2 que corresponde às dimensões de cada orifício das 

grelhas.  

 Para cada grupo e para cada um dos diferentes momentos foram 

observadas 8 a 10 grelhas, cada uma contendo entre 4 a 5 cortes teciduais 

de diferentes zonas pulmonares.  

 Os pneumócitos tipo II foram identificados pelos seus vacúolos típicos, 

com conteúdo heterogéneo denso laminado. Para ilustração, foram efetuadas 

fotografias representativas de cada grupo. 

 Relativamente à análise de tecido pulmonar por microscopia ótica, 

efetuada para determinação do número de alvéolos/mm3 e de unidades 

ventilatórias/mm2, foram utilizadas 30 fotografias por grupo em cada 

momento temporal.  

 Baseado na aplicação da metodologia estereológica, a cada fotografia 

aplicou-se uma grelha constituída por vários quadrados de igual dimensão e 

ajustada à área total da fotografia. Mediu-se a área de cada quadrado e 

aplicaram-se as regras de contagem elaboradas por Gundersen, (1977) 

(Figura 2). Para cada um dos 600 quadrados analisados por grupo nos 

diferentes momentos, foi contabilizado o número de alvéolos por µm2.  
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Figura 2 – Ilustração da grelha aplicada a cada fotografia exemplificando, no quadrado central, a 
metodologia utilizada para cálculo do número de alvéolos (representados pelos círculos 

amarelos e cinzentos) por µm2 em cada quadrado da grelha. De realçar que as linhas espessas 

(inferior e direita) representam, para cada quadrado, zonas de não contagem, tendo sido apenas 
considerados para cálculo dos alvéolos cuja localização é representada pelos círculos amarelos, 

de acordo com a metodologia sugerida por Gudersen (1977). São ainda apresentadas no 

quadrado central as linhas rosa, horizontal, vertical e oblíquas utilizadas para o cálculo do 
número de alvéolos por µm. 

 

 Em cada quadrado foi também quantificada a média do número de 

alvéolos por µm ao longo das linhas horizontal, vertical e oblíquas, 

identificadas no quadrado central da figura 2. Multiplicando-se o número de 

alvéolos por µm2 pelo número médio de alvéolos por µm obteve-se o número 

de alvéolos por µm3.  

 Considerando a ausência de bronquíolos terminais nos roedores, para 

além do número de alvéolos, foram também contabilizadas as unidades 

ventilatórias (UVs), definidas como a região do ácino composta 

exclusivamente por sacos alveolares e alvéolos (Wulfsohn, Knust, Ochs, 

Nyengaard, & Gundersen, 2010) e identificadas como as áreas de formato 

lobular da região do ácino preenchidas por ar. Com base nas diferentes 

fotografias analisadas em cada grupo, foi calculado o número de UVs por 

µm2. Para o cálculo destes parâmetros foi utilizado o software NIH ImageJ 

(Image Processing and Analysis in Java, USA).  

 Na análise das imagens de tecido pulmonar corado com sirius red, foi 
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utilizado o software Image Pro (Media Cybernetics, USA), para a 

determinação da área percentual ocupada por ar, por tecido alveolar e por 

fibras de colagénio (Whittaker, Kloner, Boughner, & Pickering, 1994). Para 

estes cálculos foram utilizadas 10 fotografias por grupo nos diferentes 

momentos temporais. 

  

3.4.2 Tecido muscular 

 

 Na análise das fotografias obtidas por microscopia ótica dos cortes de 

tecido muscular (porções do diafragma) corados com hematoxilina/eosina, 

utilizados para a determinação da área de secção transversal das fibras (NIH 

ImageJ, Image Processing and Analysis in Java, USA), foram contabilizadas, 

para cada porção do diafragma, uma média de 900 fibras por animal, em 

cada momento temporal.  

 A identificação das fibras musculares expressando isoformas de cadeias 

pesadas de miosina do tipo I (fibras do tipo I), do tipo II (fibras do tipo II) ou 

ambas (fibras híbridas), foi efetuada, nas diferentes porções do diafragma, 

por imunohistoquímica, tendo sido contabilizadas, em média, cerca de 10 

fotografias de cada porção por animal, nos diferentes momentos (NIH 

ImageJ, Image Processing and Analysis in Java, USA). As fibras tipo I foram 

identificadas pela coloração vermelha homogénea em toda a sua superfície, 

as fibras tipo II pela total ausência de coloração vermelha, tendo as fibras 

híbridas sido identificadas pela presença de alguma coloração vermelha mas 

não homogeneamente distribuída. Por cada fotografia foi contabilizado a 

percentagem de fibras do tipo I, do tipo II e fibras híbridas.  

    

3.5 Análise bioquímica 
 

3.5.1 Expressão das isoformas das cadeias pesadas de miosina 

 

 A extração das proteínas para análise das isoformas das cadeias 

pesadas de miosina (MHC) foi efetuada a partir  das porções do músculo 

diafragma previamente  congeladas a -80ºC. Estas foram pesadas e 



 58 

homogeneizadas em tampão fosfato 100 mM, pH 7.4 (proporção  1:19), num 

homogeneizador  de vidro (Potter-Elvehjem) com pistão de teflon.  

 A determinação da concentração de proteína total nos 

homogeneizados obtidos foi efetuada com o kit colorimétrico  RC DC protein 

assay (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Os valores de densidade ótica foram 

determinados por espectrofotometria a 750 nm (Genesys 6, Thermo, USA). 

Simultaneamente, foi efetuada uma curva de calibração utilizando-se para o 

efeito padrões de albumina sérica bovina (BSA) com diferentes 

concentrações. Posteriormente, os extratos do homogeneizado foram 

diluídos com o tampão de redução (1% de mercaptoetanol, 4% dodecil 

sulfato de sódio (SDS), 0,5 M Tris, pH 6,8, 20% glicerol e 0,2% azul 

bromofenol) para uma concentração proteica final de 0,2 mg/ml e fervidos de 

forma a garantir a desnaturação total das proteínas.  

 Com a finalidade de separar as isoformas de MHC, procedeu-se à 

separação electroforética de 1 µg de proteína num gel de SDS-PAGE 

preparado de acordo com (Talmadge & Roy, 1993). O gel de empacotamento 

foi preparado para uma concentração final de 4% acrilamida / N,N’-metil-bis-

acrilamida (50:1), 70 mM Tris (pH 6,7), 4 mM EDTA, 0,4% SDS e 30% de 

glicerol. O gel de separação foi composto por 8% acrilamida / N,N’-metil-bis-

acrilamida (50:1), 0,2 M Tris (pH 8,8), 0,1 M glicina, 0,4% SDS e 30% de 

glicerol. Como agente polimerizador utilizou-se 0,1% de persulfato de amónia 

(APS) e como catalizador da reação de polimerização 0,05% de N,N,N’,N’-

tetrametiletilenodiamina (TEMED). 

 Para evitar as variações intergel inerentes à técnica, em cada gel 

foram aplicadas amostras de cada um dos grupos e dos momentos temporais 

estudados. Em cada gel foi incluído um padrão de peso molecular (HMW-

SDS Marker kit, GE Healthcare) para confirmar a localização no gel das 

isoformas de MHC.  

 A separação das isoformas de MHC foi efetuada a uma voltagem 

constante de 70 V a 4ºC, durante 24 horas, num sistema de eletroforese para 

minigeis (Biorad mini-Protean III, Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Como 

tampão de corrida do cátodo utilizou-se 0,1M Tris, 150mM glicina e 

0,1%SDS, e como tampão de corrida do ânodo 0,05 M Tris, 75 mM glicina e 

0,05 % SDS. Terminada a corrida, o gel foi revelado com azul de coomassie 
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coloidal. Neste sentido procedeu-se à fixação das bandas colocando o gel 

numa solução de 40% metanol e 10% ácido acético em agitação durante 1 

hora. Seguidamente, colocou-se o gel numa solução de coomassie coloidal 

G-250 (0,12% G-250 em 20% metanol) durante 12 horas.  

 A descoloração efetuou-se através de várias lavagens utilizando uma 

solução de 25% metanol. Finalmente colocou-se o gel em água destilada, o 

qual foi posteriormente digitalizado num Molecular Imager Gel Doc XR+ 

System (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) e analisado com o software 

QuantityOne Imaging (v4.6.3) (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) para 

determinação da densidade ótica das bandas correspondentes às diferentes 

isoformas das MHC (tipo IIa/x, tipo IIb e tipo I).  

 Para cada poço foi calculada a densidade ótica total de todas as 

bandas, calculando-se, em seguida, a percentagem com que cada banda 

contribuía para essa densidade total. Todas as amostras, em número de 6 

por grupo, foram processadas em duplicado.  

 

3.6 Análise Estatística 
 

 Os dados recolhidos foram analisados pelo PASW® Statistics 18 (IBM, 

USA) para Windows, com um nível de significância de 5%.  

 Os testes de hipóteses foram antecedidos de análise exploratória para 

a avaliar a normalidade da distribuição dos dados através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, bem como a pesquisa da eventual presença de 

outliers. Uma vez que a distribuição amostral não seguia uma distribuição 

normal, a descrição das variáveis foi então efetuada com base no valor da 

mediana como medida de tendência central, e no intervalo interquartil, como 

medida de dispersão.  

 Para efetuar a comparação intragrupal das variáveis estudadas para 

os diferentes momentos de avaliação (considerando-se o grupo GB como um 

momento temporal comum aos grupos GS e GA) utilizou-se  o teste não 

paramétrico de Friedman. Quando eram evidenciadas diferenças 

estatisticamente significativas, recorreu-se ao teste de Wilcoxon para verificar 
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quais os momentos que evidenciavam diferenças estatisticamente 

significativas dentro de cada grupo. Para comparação intergrupal, às 10 e 20 

semanas, entre os grupos GS e GA foi utilizado o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. 
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4 RESULTADOS 
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4. Resultados 
 

4.1 Caracterização da Atividade Física Voluntária 
 

 Na tabela 2, são apresentados os valores de mediana e intervalo 

interquartil (IIQ) da distância semanal e da distância total percorrida no grupo 

GA às 10 e 20 semanas. Nos km/semana percorridos pelos animais, entre as 

10 e 20 semanas, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas. Nos km totais percorridos pelos animais às 10 semanas e às 20 

semanas, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre estes 

dois momentos de avaliação (p = 0,005). 

 
Tabela 2 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) em km da distancia semanal e da distancia 

total percorridas. 

 Grupo GA 

 
10 Semanas 

N = 10 

20 Semanas 

N = 10 

Distancia semanal percorrida (km/semana) 431,7 (399,94; 476,28) 396,0 (331,44; 466,13) 

Distancia total percorrida (km) 2.590,0 (2.399,65; 2.590,04) 6.336,3 (5.303,03; 7.558,02)* 

* p = 0,005 vs. 10 Semanas 

 

4.2 Características Gerais da Amostra 
 

 Em todos os grupos, antes do sacrifício, os animais apresentavam um 

aspeto saudável, sem lesões cutâneas, com pelo luzidio e brilhante, e com 

uma reatividade comportamental normal. 

 Na Tabela 3, apresentam-se os dados relativos ao peso dos animais, 

pesos relativos de gordura corporal, do coração, dos rins, do fígado, do baço, 

do músculo soleus, para cada grupo nos diferentes momentos. Na referida 
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tabela são exibidos os resultados da análise estatística referentes à variação 

longitudinal intragrupal. 

  

 
Tabela 3 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) do peso dos animais e do peso relativo da 

gordura abdominal, do coração, dos rins, do fígado, baço e músculo soleus, para cada grupo, 
nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo). 

 Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

  5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

Peso dos animais 

(g) 
28,5 (27,42; 29,20) 37,8 (33,58; 39,07)* 42,7 (39,97; 44,97)*,** 36,4 (34,62; 39,00)* 41,1 (40,41; 44,09)*,** 

Gordura 

Abdominal (%) 
0,0 2,3 (2,10; 4,32)* 4,4 (2,40; 4,49)* 1,2 (1,00; 1,59)* 1,2  (0,00; 2,11) 

Coração (%) 0,5 (0,44; 0,59) 0,5 (0,48; 0,54) 0,4 (0,41; 0,52) 0,5(0,51; 0,63) 0,5 (0,50; 0,63) 

Rins (%) 1,6 (1,52; 1,69) 1,3 (1,23; 1,49) 1,5 (1,39; 1,73) 1,8 (1,56; 1,86) 1,8 (1,73; 1,94) 

Fígado (%) 5,6 (4,83; 6,28) 4,5 (4,31; 4,73) 4,6 (4,21; 5,36) 4,8 (4,71; 4,90) 4,9 (4,49; 5,25) 

Baço (%) 0,5 (0,37; 0,57) 0,3 (0,24; 0,33)* 0,2 (0,21; 0,25)*,** 0,3 (0,29; 0,37) 0,3 (0,29; 0,34)* 

Soleus (%) 0,02 (0,015; 0,023) 0,02 (0,016; 0,024) 0,02 (0,022; 0,031) 0,03 (0,024; 0,032)* 0,03 (0,030; 0,037)* 

* p ≤ 0,028 vs. 5 Semanas no mesmo grupo 

** p ≤ 0,046 vs. 10 Semanas no mesmo grupo 

 

 Da tabela 3 é possível verificar que o peso dos animais aumentou 

significativamente da 5ª para a 10ª semana e destas para a 20ª semana em 

ambos os grupos GA e GS. No que respeita à gordura abdominal, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas no seu peso relativo 

no grupo GS (p = 0,009), das 5 para as 10 semanas e das 5 para as 20 

semanas (p = 0,028). Também no grupo GA existiram diferenças 

estatisticamente significativas de peso relativo da gordura abdominal (p = 

0,003), mas somente das 5 para as 10 semanas (p = 0,028). Relativamente 

ao peso relativo do baço, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas quer no grupo GS (p = 0,006), entre todos os momentos de 

avaliação, quer no grupo GA (p = 0,03), das 5 para as 20 semanas (p = 

0,028). Também o peso relativo do soleus aumentou significativamente  no 

grupo GA (p = 0,011), das 5 para as 10 e as 20 semanas (p = 0,028), sem 

registo de variações de peso relativo deste músculo no grupo GS. 
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 No que respeita à comparação entre grupos nos diferentes momentos, 

observaram-se diferenças estatisticamente significativas de peso relativo da 

gordura abdominal entre os grupos GS e GA às 10 semanas e às 20 

semanas (Figura 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75), das 

percentagens de peso da gordura abdominal, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 
semanas. 

 

 No peso relativo dos rins, apenas se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos GS e GA às 10 semanas 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75), das 

percentagens de peso dos rins, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. 

 

No que respeita ao peso relativo do baço foram encontras diferenças  entre 

os grupos GS e GA às 20 semanas (Figura 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75), das 

percentagens de peso do baço, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. 

 

 O peso relativo do soleus também variou significativamente entre os 

dois grupos às 10 semanas e  às 20 semanas (Figura 6). 
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Figura 6 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75), das 

percentagens de peso do soleus, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas. 

4.3 Caracterização das células epiteliais da traqueia  
 

 Na tabela 4 são apresentados os valores de mediana e intervalo 

interquartil da percentagem de área ocupada pela células ciliadas e não 

ciliadas. Nesta tabela é ainda apresentada a análise estatística da variação 

intragrupal longitudinal deste parâmetro. Verificou-se uma estabilidade na 

percentagem da área ocupada por cada uma das tipologias celulares (Tabela 

3). 

 
Tabela 4 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem da área de células 
ciliadas e não ciliadas, para cada grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo 

baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo ativo).  

 Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

  5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

Área Células Ciliadas 

(%) 

57,0  

(48,25; 61,89) 

53,0  

(47,44; 60,81) 

51,4  

(38,05; 54,18) 

43,9 

(35,84; 54,15) 

54,7 

(39,75; 63,09) 

Área Células não 

Ciliadas (%) 

43,0 

 (38,12; 51,76) 

47,5  

(39,19; 52,56) 

48,6 

(45,82; 61,95) 

56,1 

(45,85; 64,16) 

64,2  

(36,91; 60,25) 

 

 

 Na comparação intergrupal nos diferentes momentos não se 

observaram diferenças significativas. Na figura 7, são apresentadas 

fotografias de microscopia eletrónica de varrimento representativas da 

traqueia dos animais dos diferentes grupos em cada momento. 
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Figura 7 – Fotografias de microscopia eletrónica de varrimento representativas da traqueia de 
animais dos grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). A – GB, 5 Semanas; B – GS, 10 

Semanas; C –  GS, 20 Semanas; D – GA, 10 Semanas; E – GA, 20 Semanas. Em todos os grupos 

foi observada uma superfície traqueal normal, com uma distribuição semelhante entre células 
ciliadas e não ciliadas, como as fotografias ilustram.  

 

4.4 Caracterização histomorfométrica pulmonar  
 

4.4.1 Microscopia ótica  

 

 Na Tabela 5, são apresentados a mediana e intervalo interquartil do 

número de alvéolos por mm3, de unidades ventilatórias por mm2 e das 

percentagens de área tecidual ocupada por ar, por tecido alveolar e por fibras 

de colagénio, para os diferentes grupos nos vários momentos. Nesta tabela é 

ainda apresentada a análise estatística da variação intragrupal longitudinal 

destes parâmetros. 

 Como se pode observar, não se verificaram diferenças significativas 

intragrupais nos diferentes parâmetros avaliados, com exceção da 

percentagem de área ocupada por fibras de colagénio que apresentou 
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diferenças estatisticamente significativas no grupo GS das 5 para as 10 

semanas (p = 0,015) e 20 semanas (p = 0,028) (Tabela 4). 

 
Tabela 5 - Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) do número de alvéolos por mm3, de 
unidades ventilatórias por mm2, das áreas percentuais ocupadas por ar, por tecido alveolar e por 

fibras colagénio, para cada grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; 

GS – grupo sedentário; GA – grupo ativo). 

 Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

 5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

(número de 

alvéolos/mm3).10-3 

60,9 

(52,23; 71,82) 

65,7 

(60,94; 69,65) 

60,9 

(52,23; 69,65) 

66,2 

(60,94; 69,65) 

60,9 

(52,23; 78,35) 

Unidades 

Ventilatórias/mm2 

81,2 

(66,44; 89,73) 

75,0 

(66,54; 115,47) 

110,8 

(88,77; 135,08) 

94,3 

(76,65; 108,83) 

122,7 

(102,03; 124,03) 

Área ocupada por ar 

(%) 

52,3 

(47,68; 53,78) 

44,1 

(41,46; 53,08) 

52,4 

(49,12; 54,67) 

49,5 

(36,80; 61,94) 

56,9 

(49,96; 67,67) 

Área ocupada por 

tecido alveolar (%) 

46,7 

(45,13; 49,04) 

53,2 

(43,43; 54,61) 

44,8 

(41,89; 47,86) 

50,4 

(36,74; 61,42) 

41,6 

(30,12; 47,36) 

Área ocupada por 

fibras de colagénio 

(%) 

1,4 

(0,97; 2,95) 

3,1 

(2,58; 3,62)* 

3,4 

(2,35; 3,54)* 

1,4 

(0,92; 2,00) 

1,8 

(1,39; 2,53) 

*  p ≤ 0,05 vs. 5 Semanas 

 

 

 Nas comparações intergrupais nos diferentes momentos do número de 

alvéolos por mm3, de unidades ventilatórias por mm2 e das percentagens de 

área tecidual ocupada por ar e por tecido alveolar, não se registaram 

diferenças significativas. No entanto, na percentagem de área tecidual 

ocupada por fibras de colagénio observaram-se diferenças entre os grupos 

GS e GA, às 10 e às 20 semanas (Figura 8). 
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Figura 8 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75), da 

percentagem de área ocupada por fibras de colagénio, nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) 

às 10 e 20 semanas. 

 

 

 Na Figura 9, apresentam-se fotografias representativas dos cortes 

histológicos de pulmão, corados com eosina/hematoxilina, dos grupos GB, 

GS e GA, às 5, 10 e 20 semanas. 
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Figura 9 – Fotografias representativas dos cortes histológicos do pulmão, corados com 

hematoxilina/eosina, de animais dos grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). A – GB, 

5 Semanas; B – GS, 10 Semanas; C –  GS, 20 Semanas; D – GA, 10 Semanas; E – GA, 20 
Semanas. Todos os animais apresentaram uma estrutura pulmonar íntegra, sem sinais de 

atelectasia pulmonar ou infiltrações celulares. 

 

 Na Figura 10, são apresentadas fotografias, representativas dos 

diferentes grupos e momentos, dos cortes histológicos do pulmão corados 

com sirius red. 
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Figura 10 – Fotografias representativas dos cortes histológicos do pulmão, corados com sirus 

red, de animais dos grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). A – GB, 5 Semanas; B – 

GS, 10 Semanas; C –  GS, 20 Semanas; D – GA, 10 Semanas; E – GA, 20 Semanas. De notar que 

as variações de coloração quantificadas nos vários grupos pelo software Image Pro (Media 
Cybernetics, USA), não são muito evidentes à vista desarmada.  

 

4.4.2 Microscopia Eletrónica de Transmissão 

 

 Na Tabela 6, são apresentados os valores de mediana e de intervalo 

interquartil do número de pneumócitos tipo II por campo visual de 3.600 µm2, 

para os diferentes grupos nos vários momentos. Nesta tabela é ainda 

apresentada a análise estatística da variação intragrupal longitudinal deste 

parâmetro. É possível observar-se que o número de pneumócitos do tipo II 

por campo visual não se modificou ao longo do tempo no grupo GS, 

enquanto que, no grupo GA, aumentou significativamente das 5 para as 10 e 

20 semanas (p ≤ 0,001). 

 

 

 

 

 
Tabela 6 – Valores de mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem de Pneumócitos Tipo II, 

para cada grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo 

sedentário; GA – grupo ativo). 
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 Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

  5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

Pneumócitos  

Tipo II por campo 

visual 

2 (1; 3) 2 (1; 3) 2 (1; 3) 3 (3; 4)*, ** 3 (3; 4)*,*** 

* p ≤ 0,001 vs. 5 Semanas no grupo GA 

** p = 0,002 vs. 10 Semanas no grupo GS  

*** p ≤ 0,001 vs. 20 Semanas no grupo GS  
 

 Quando efetuada a comparação intergrupal, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas às 10 e 20 semanas entre os dois grupos. 

Na Figura 11, são apresentadas fotografias de microscopia eletrónica de 

transmissão ilustrativas dos pneumócitos do tipo II, nos diferentes grupos e 

momentos de avaliação. 

 

 
Figura 11 – Fotografias de microscopia eletrónica de transmissão do pulmão de animais dos 

grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA). A – GB, 5 Semanas; B – GS, 10 Semanas; C –  
GS, 20 Semanas; D – GA, 10 Semanas; E – GA, 20 Semanas. Em todos os grupos foi observada 

uma estrutura do tecido pulmonar preservada, tendo sido identificados e contabilizados os 

pneumócitos do tipo II (#)  por campo visual.  

4.5 Caracterização do Diafragma 
 

4.5.1 Área de secção transversal das fibras musculares 
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 São apresentados, na tabela 7, os valores de mediana e de intervalo 

interquartil da área de secção transversal das fibras do diafragma total e das 

suas diferentes porções, para os vários grupos e momentos de avaliação. 

Nesta tabela é também apresentada a análise estatística da variação 

intragrupal longitudinal deste parâmetro.   

 
Tabela 7 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da área de secção transversal das fibras 
dos músculo diafragma total e das suas porções ventral, costal e lombar, para cada grupo, nos 

diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo 

ativo). 

 Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

  5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

Diafragma Total 

(µm2) 

221,2  

(180,53; 295,38) 

340,9  

(264,38; 443,90)* 

417,9  

(337,04; 572,47)*, ** 

431,0  

(356,43; 546,73)* 

547,6  

(438,33; 749,65)*,** 

Diafragma 

Ventral (µm2) 

255,9  

(186,47; 42,49) 

387,6  

(221,73; 534,21)
*
 

527,0  

(324,04; 798,41)
*,**

 

498,1  

(381,62; 614,00)
*
 

599,3 

(393,93; 959,00)
*,**

 

Diafragma 

Costal (µm2) 
220,3  

(177,34; 285,10) 

282,3  

(240,18; 371,11)
*
 

475,3  

(367,35; 591,61)
*,**

 

447,4  

(351,34; 738,72)
*
 

557,1  

(435,89; 761,21)
*,**

 

Diafragma 

Lombar (µm2) 
223,79  

(181,907; 281,901) 

360,40  

(318,644; 428,396)
*
 

387,44  

(321,748; 

483,490)
*,**

 

405,93  

(346,759; 499,128)
*
 

545,69  

(444,374; 689,646)
*,**

 

* p ≤ 0,001 vs. 5 Semanas no mesmo grupo 

** p ≤ 0,001 vs. 10 Semanas no mesmo grupo 

 

 Da observação da referida tabela e considerando a totalidade do 

diafragma, a área de secção transversal das fibras aumentou 

longitudinalmente em ambos os grupos de forma significativa. Um padrão 

semelhante de variação foi observado nas diferentes porções do diafragma 

dentro de cada grupo.  

 Considerando a totalidade do diafragma, na comparação intergrupal a 

cada momento, podemos constatar que as áreas de secção transversal das 

fibras musculares dos grupos GS e GA diferiram significativamente, quer às 

10, quer às 20 semanas, apresentando maiores dimensões no grupo GA 

(Figura 12). 
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Figura 12 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) da área de 

secção transversal das fibras musculares do diafragma (µm2), nos grupos sedentário (GS) e 

ativo (GA) às 10 e 20 semanas.  

 

 A área de secção transversal das fibras de cada porção do músculo 

diafragma, na comparação intergrupal para cada momento, foi sempre 

significativamente superior no grupo GA comparativamente ao GS (Figura 13, 

14 e 15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) da área de 

secção transversal das fibras musculares do diafragma ventral, nos grupos sedentário (GS) e 

ativo (GA) às 10 e 20 semanas.  
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Figura 14 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) da área de 

secção transversal das fibras musculares do diafragma costal, nos grupos sedentário (GS) e 

ativo (GA) às 10 e 20 semanas.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Gráfico dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) da área de 

secção transversal das fibras musculares do diafragma lombar, nos grupos sedentário (GS) e 
ativo (GA) às 10 e 20 semanas. 

 

 Na Figura 16, são apresentadas fotografias de microscopia ótica 

ilustrativas dos cortes histológicos da secção transversal das fibras do 

músculo diafragma, dos diferentes grupos, às 5, 10 e 20 semanas. 
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Figura 16 – Fotografias dos cortes histológicos ilustrativas da secção transversal das fibras do 

músculo diafragma, corados com hematoxilina/eosina, de animais dos grupos baseline (GB), 
sedentário (GS) e ativo (GA). A – GB, 5 Semanas; B – GS, 10 Semanas; C –  GS, 20 Semanas; D – 

GA, 10 Semanas; E – GA, 20 Semanas. 

 

4.5.2 Caracterização imunohistoquímica do tipo de fibras 

 

 Os valores de mediana e de intervalo interquartil das percentagens 

dos diferentes tipos de fibras na totalidade do músculo diafragma e nas suas 

diferentes porções, para os vários grupos e momentos de avaliação, são 

apresentado na tabela 8. Nesta tabela é também apresentada a análise 

estatística da variação intragrupal longitudinal das percentagens dos 

diferentes tipos de fibras.  
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Tabela 8 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem de fibras tipo I, II e 

híbridas do músculo diafragma total e das suas porções ventral, costal e lombar, para cada 

grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo baseline; GS – grupo sedentário; GA 
– grupo ativo). 

  Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

   5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

Fibras Tipo I 

(%) 

24,9  

(19,25; 35,34) 

27,1  

(21,74; 33,78) 

25,0  

(19,54; 38,52) 

31,9  

(25,75; 36,04) 

40,6 

(36,79; 45,46)*,** 

Híbridas (%)  
47,8  

(42,86; 54,72) 

50,9  

(46,30; 54,00) 

42,4  

(37,14; 47,87)*,** 

50,3  

(43,46; 57,28) 

38,4  

(33,87; 43,71)*,** 

D
ia

fra
gm

a 
to

ta
l 

Fibras Tipo II 

(%) 

27,2  

(13,27; 31,53) 

23,1  

(16,19; 28,00) 

31,4  

(25,53; 35,14)*,** 

14,8  

(12,05; 23,53)* 

20,6  

(16,22; 24,66)* 

Fibras Tipo I 

(%) 

17,1  

(14,99; 21,63) 

23,2  

(17,96; 27,48) 

43,1  

(33,39; 53,34)*,** 

37,0  

(34,69; 44,96)* 

45,5  

(44,72; 50,45)* 

Fibras Híbridas 

(%)  

53,1  

(46,81; 54,72) 

50,0  

(33,33; 54,00) 

37,1  

(33,33; 48,28) 

48,2  

(36,40; 51,04)* 

38,8  

(22,69; 38,77)* 

D
ia

fra
gm

a 
ve

nt
ra

l 

Fibras Tipo II 

(%) 

31,9  

(29,29; 33,05) 

28,0  

(25,00; 37,50) 

23,0  

(8,51; 29,31)*,** 

14,3  

(14,09; 19,17)* 

22,2  

(14,97; 27,89)* 

Fibras Tipo I 

(%) 

32,7  

(22,64; 36,11) 

35,2  

(33,78; 37,82) 

24,1  

(20,27; 34,09) 

33,9  

(24,55; 47,19) 

36,5  

(32,40; 41,36) 

Fibras Híbridas 

(%)  

59,2  

(53,98; 61,32) 

50,9  

(48,15; 59,46) 

41,7  

(34, 82; 44,60)*, ** 

54,9  

(45,31; 63,76) 

43,5  

(42,05; 50,28)* 

D
ia

fra
gm

a 
C

os
ta

l 

Fibras Tipo II 

(%) 

13,3  

(7,77; 16,82) 

11,9  

(6,76; 16,19) 

34,1  

(28,57; 41,07)*, ** 

10,3  

(7,50; 12,20) 

16,2  

(11,38; 24,62) 

Fibras Tipo I 

(%) 

24,3  

(21,07; 30,55) 

24,8  

(11,25; 29,52) 

18,8  

(12,00; 21,07) 

31,4  

(27,25; 32,45) 

38,0  

(36,33; 41,84)*, ** 

Fibras Híbridas 

(%) 

45,7  

(42,86; 50,00) 

52,4  

(46,30; 61,11) 

51,5  

(47,00; 55,32) 

47,4  

(42,53; 53, 38) 

38,4  

(34,51; 46,73) 

D
ia

fra
gm

a 
Lo

m
ba

r 

Fibras Tipo II 

(%) 

30,2  

(27,16; 36,05) 

26,5  

(19,36; 27,78) 

31,2  

(29,79; 37,00) 

22,0  

(18,13; 25,17)* 

21,3  

(17,06; 24,95)* 

* p < 0,05  vs. 5 Semanas no mesmo grupo 

** p < 0,05 vs. 10 Semanas no mesmo grupo 

 

 

 Considerando a totalidade do diafragma, a percentagem de fibras tipo I 

aumentou significativamente no grupo GA, das 5 para as 20 semanas (p = 

0,004) e das 10 para as 20 semanas (p = 0,003). No grupo GS verificou-se, 

neste parâmetro, um aumento das 5 para as 10 semanas seguido de uma 

diminuição das 10 para as 20 semanas. Relativamente à percentagem de 

fibras híbridas, esta aumentou das 5 para as 10 semanas, seguindo-se uma 

diminuição das 10 para as 20 semanas, em ambos os grupos. No grupo GS, 

observou-se uma diminuição significativa das 5 para as 20 semanas (p = 
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0,019) e das 10 para as 20 semanas (p = 0,007) enquanto que no grupo GA 

esse aumento foi observado das 5 para as 20 semanas (p = 0,002) e das 10 

para as 20 semanas (p ≤ 0,001). No que concerne à percentagem de fibras 

do tipo II as diferenças significativas ocorreram, quer no grupo GS com 

aumento da percentagem deste tipo de fibras das 5 para as 20 semanas (p = 

0,048) e das 10 para as 20 semanas (p = 0,045), quer no grupo GA com 

diminuição das 5 para as 10 semanas (p = 0,003) e aumento das 5 para as 

20 semanas (p = 0,049).  

 Na porção ventral do diafragma verificou-se um aumento significativo 

da percentagem de fibras tipo I nos dois grupos. No grupo GS a percentagem 

de fibras tipo I aumentou das 10 para as 20 semanas (p = 0,018). No grupo 

GA, o aumento observou-se das 5 para as 10 semanas (p = 0,018) e  das 5 

para as 20 semanas (p = 0,043). Relativamente à percentagem de fibras 

híbridas, somente no grupo GA se verificou uma diminuição significativa das 

5 para as 10 semanas (p = 0,028) e das 5 para as 20 semanas (p = 0,043). 

Já na percentagem de fibras tipo II, verificou-se uma diminuição significativa 

no grupo GS, das 5 para as 20 semanas (p = 0,018) e das 10 para as 20 

semanas (p = 0,012), enquanto que no grupo GA, a percentagem destas 

fibras, diminuiu significativamente das 5 para as 10 semanas (p = 0,018) e 

das 5 para as 20 semanas (p = 0,043). 

 Na porção costal do diafragma, a percentagem de fibras tipo I não se 

modificou em nenhum dos grupos ao longo do tempo. Na percentagem de 

fibras híbridas verificou-se uma diminuição significativa, das 5 para as 20 

semanas (p = 0,022) e das 10 para as 20 semanas (p = 0,018), no grupo GS, 

enquanto que no grupo GA a redução ocorreu das 5 para as 20 semanas (p = 

0,028). Por fim, na percentagem de fibras tipo II, observou-se um aumento 

significativo somente no grupo GS, das 5 para as 20 semanas (p = 0,007) e 

das 10 para as 20 semanas (p = 0,028). 

 Na porção lombar do diafragma, a percentagem de fibras tipo I 

aumentou significativamente no grupo GA, das 5 para as 20 semanas (p = 

0,028) e das 10 semanas para as 20 semanas (p = 0,012). Já na 

percentagem de fibras tipo II, observou-se uma diminuição significativa, 

também neste grupo (GA), das 5 para as 10 semanas e das 5 para as 20 

semanas (p = 0,028). 
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 Considerando a totalidade do diafragma, na comparação intergrupal a 

cada momento das percentagem de fibras tipo I, de tipo II e híbridas dos 

grupos GS e GA, somente as duas primeiras diferiram significativamente, 

quer às 10, quer às 20 semanas. As diferenças caracterizaram-se pelo 

aumento da percentagem de fibras do tipo I e pela diminuição na 

percentagem de fibra do tipo II no grupo GA comparativamente ao grupo GS 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 17 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) das 

percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo II (C) do diafragma, nos grupos 

sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas.  
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 Na porção ventral do diafragma, quando comparados os dois grupos 

às 10 e 20 semanas (comparação intragrupal), verificou-se um aumento na 

percentagem de fibras do tipo I e uma diminuição na percentagem de fibras 

tipo II às 10 semanas (Figura 18) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) das 

percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo II (C) da porção ventral do diafragma, 
nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas.  
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 Na comparação intergrupal e nos dois momentos de avaliação, não se 

observaram diferenças significativas, nas percentagens de fibras tipo I e 

híbridas no diafragma costal. Já às 20 semanas, foi evidente uma diminuição 

no grupo GA na percentagem de fibras tipo II (Figura 19).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) das 

percentagens de fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo II (C) da porção costal do diafragma, 

nos grupos sedentário (GS) e ativo (GA) às 10 e 20 semanas.   
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 Na figura 20, apresenta-se os gráficos correspondentes às 

comparações intergrupais, nos dois momentos de avaliação, referentes à 

porção de diafragma lombar. A percentagem de fibras do tipo I aumentou 

significativamente no grupo GA relativamente ao grupo GS, às 10 e 20 

semanas. As percentagens de fibras híbridas e do tipo II às 20 semanas 

diminuíram no grupo GA, comparativamente ao grupo GS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Gráficos dos valores de mediana (▢) e intervalo interquartil (P25 ______ P75) das percentagens 

fibras do tipo I (A), híbridas (B) e do tipo II (C) da porção lombar do diafragma, nos grupos sedentário (GS) 

e ativo (GA) às 10 e 20 semanas.  
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 Na figura 21, apresenta-se uma composição de fotografias de 

microscopia ótica, ilustrativas da técnica de imunohistoquímica para 

identificação do tipo de fibras, realizada nos cortes histológicos transversais 

do diafragma, nos diferentes momentos e grupos. 

 

 
 

Figura 21 – Fotografias de imunohistoquímica dos cortes histológicos da secção transversal de 

diafragma de animais dos grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA), ilustrando a 

identificação dos diferentes tipos de fibras. A – GB, 5 Semanas; B – GS, 10 Semanas; C –  GS, 20 
Semanas; D – GA, 10 Semanas; E – GA, 20 Semanas. # – fibras tipo I; § – fibras híbridas; ∗ – 

fibras tipo II. 

 

 

4.5.3 Caracterização bioquímica das isoformas de MHC 

 

 Os valores de mediana e de intervalo interquartil, das percentagens 

das isoformas de MHC, na totalidade do músculo diafragma e nas suas 

diferentes porções, para os vários grupos e momentos de avaliação, são 

apresentados na tabela 8. Nesta tabela é também apresentada a análise 

estatística da variação intragrupal longitudinal das percentagens das 

diferentes isoformas de MHC. 
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 A análise intergrupal, a cada momento, da percentagem das isoformas 

de MHC observadas na totalidade do diafragma e nas suas porções, nos 

grupos GS e GA encontra-se também na tabela 9. 
Tabela 9 – Valores de Mediana (Intervalo Inter Quartil) da percentagem das isoformas de cadeias 
pesadas de miosina (MHC) tipo I, IIa/x e IIb, do músculo diafragma total e das suas porções 

ventral, costal e lombar, para cada grupo, nos diferentes momentos de avaliação (GB – grupo 

baseline; GS – grupo sedentário; GA – grupo ativo). 

  Grupo GB Grupo GS Grupo GA 

   5 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 10 Semanas 20 Semanas 

MHC I (%) 
29,3  

(28,65; 30,32) 

29,2  

(26,83; 29,68) 

29,1  

(27,77; 30,29) 

30,4  

( 27,63; 30,85) 

35,4  

(24,38; 31, 48) 

MHC IIa/x 

(%) 

40,5  

(38,59; 41,69) 

41,0  

(39,90; 43,11) 

39,9  

(37,92; 41,91) 

39,6  

(37,19; 40,60) 

41,7  

( 36,72; 43,35) 

D
ia

fra
gm

a 
to

ta
l 

MHC IIb (%) 
30,6  

(29,45; 31,10)  

30,2  

(29,63; 30,92) 

30,6  

(29,28; 32,72) 

31,4  

(29,76; 32,20) 

32,6  

(31,04; 34,31)* 

MHC I (%) 
29,4  

(29,32; 31,069 

28,2  

(26,36; 29,63) 

27,5  

(26,17; 30,45) 

30,5  

(30,18; 30,66)** 

31,2  

(25,81; 32,45) 

MHC IIa/x 

(%) 

39,4  

(37,48; 40,65) 

41,9  

(38,95; 44,02) 

38,9  

(36,50; 45,40) 

39,5  

(37,32; 39,76) 

37,2  

(35,34; 43,02) 

D
ia

fra
gm

a 
ve

nt
ra

l 

MHC IIb (%) 
31,3  

(29,98; 31,46) 

29,9  

(29,62; 31,42) 

33,0  

(28,43; 33,58) 

30,1  

(29,93; 32,02) 

31,7  

(31,17; 32,21) 

MHC I (%) 
29,4  

(28,66; 29,99) 

29,7  

(29,19; 30,22) 

29,3  

(28,84; 30,99) 

27,6  

(27,53; 27,67) 

24,5  

(24,00; 25,01)*** 

MHC IIa/x 

(%) 

40,3  

(38,65; 41,67) 

40,1  

(39,87; 42,13) 

38,7  

(37,64; 44,35) 

41,4  

(39,73; 43,09) 

42,6  

(40,80; 44,35) 

D
ia

fra
gm

a 
C

os
ta

l 

MHC IIb (%) 
30,4  

(29,67; 31,36) 

29,3  

(28,17; 30,94) 

31,4  

(29,90; 31,93) 

31,0  

(29,24; 32,74) 

32,9  

(30,64; 35,21) 

MHC I (%) 
31,4  

(30,21; 22,33) 

28,4  

(28,23; 29,04) 

29,3  

(28,94; 30,11) 

29,5  

(25,31; 29,57) 

27,9  

(22,31; 30,06) 

MHC IIa/x 

(%) 

35,9  

(35,69; 38,66) 

40,9  

(40,06; 41,20) 

36,1  

(35,95;37,77) 

40,5  

(40,04; 43,73) 

39,3  

(38,07; 45,74) 

D
ia

fra
gm

a 
Lo

m
ba

r 

MHC IIb (%) 
32,0  

(31,13; 32,79) 

30,7  

(30,57; 30,90) 

33,9  

(33,29; 34,66) 

30,4  

(29,96; 30,97) 

32,0  

(30,69; 34,04) 

* p = 0,036  vs. 5 Semanas no grupo GA 

** p = 0,034  vs. grupo GS às10 Semanas 

*** p = 0,025 vs. grupo GS às20 Semanas   

 

 

 Tendo em consideração a totalidade do diafragma, somente se 

verificou um aumento significativo da percentagem da isoforma MHC IIb, no 

grupo GA das 5 para as 20 semanas (p = 0,036). Relativamente às diferentes 

porções do diafragma, nenhum dos grupos GA e GS evidenciaram, ao longo 

do tempo, diferenças significativas na percentagem de expressão das 

isoformas de MHC observadas.  
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 Tal como podemos verificar da observação da referida tabela, somente 

nas porções ventral e costal do diafragma se observaram diferenças 

significativas entre os dois grupos. Na porção ventral diafragma às 10 

semanas, a percentagem da isoforma MHC I foi mais elevada no grupo GA. 

Na porção costal, a percentagem da isoforma MHC I às 20 semanas diminuiu 

significativamente no grupo GA. 

 Na figura 22, apresenta-se uma fotografia ilustrativa de um gel de 

eletroforese monodimensional do diafragma, nos diferentes momentos e 

grupos. 

 
Figura 22 – Imagem da técnica de eletroforese monodimensional do diafragma, para cada grupo 

estudado, ilustrando a correspondência das diferentes isoformas de cadeias pesadas de 
miosina com as respetivas bandas. Grupos baseline (GB), sedentário (GS) e ativo (GA).   
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5 DISCUSSÃO 
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5. Discussão 
 

 

 O presente capítulo encontra-se dividido em duas partes, sendo a 

primeira dedicada à discussão de aspetos metodológicos e a segunda à 

discussão dos resultados. 

 

5.1 Discussão da metodologia 
 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi, avaliar o efeito do sedentarismo 

sobre o desenvolvimento pulmonar e dos músculos respiratórios, sendo no 

entanto restringido ao modelo animal. A opção pelos murganhos deveu-se à 

sua  utilização generalizada em estudos de investigação no âmbito da 

fisiologia e destes, devido ao facto do seu padrão de atividade física diária 

ser superior ao de outras espécies, serem um modelo de referência em 

estudos que envolvam exercício físico voluntário  (Jung, Curtis, Turner, & 

Lightfoot, 2006). A existência de um grupo de animais com acesso a uma 

roda de exercitação dentro da sua gaiola (que contabiliza as distâncias 

percorridas), permitiu tirar partido da apetência natural para a corrida 

existente nesta espécie. Assim,  na tentativa de reproduzir o mais fielmente 

possível o seu comportamento motor no habitat natural, deixou-se à opção do 

animal a possibilidade de exercitação ou de não exercitação, (Legerlotz, 

Elliott, Guillemin, & Smith, 2008; Lowe & Alway, 2002; Sherwin, 1998; 

Swallow, Rhodes, & Garland, 2005). Sabendo que neste habitat a atividade 
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física voluntária dos murganhos é do tipo intermitente, composta por períodos 

curtos de corrida a velocidades elevadas, a utilização da gaiola com roldana 

pareceu-nos uma opção mais adequada do que o modelo de exercício 

imposto ao animal, normalmente de corrida ou de natação, utilizado em 

muitos estudos de caracterização das repercussões orgânicas do exercício 

físico (Rodnick, Reaven, Haskell, Sims, & Mondon, 1989).  

 Normalmente, os estudos sobre fisiologia do exercício que envolvem 

animais de laboratório, utilizam animais não exercitados para controlo da 

influência do exercício e/ou do treino físico (imposto ou voluntário) em estudo 

(Allen et al., 2001; Eisele et al., 2008; Farrell et al., 1999; Kariya, Yamauchi, 

Kobayashi, Narusawa, & Nakahara, 2004; Niehoff, Kersting, Zaucke, Morlock, 

& Bruggemann, 2004; Suvorava, Lauer, & Kojda, 2004). Neste trabalho, 

contudo, à semelhança do seguido por outros autores (Figueiredo et al., 

2009), optámos por uma estratégia diferente pois não nos pareceu adequado 

utilizar animais a quem é imposto uma restrição de movimento numa gaiola 

fechada, como controlo. Com esta opção, os animais com uma atividade que 

mimetiza o seu comportamento motor no habitat natural é que devem ser 

considerados como possuindo um desenvolvimento normal e, como tal, 

devem ser utilizados como controlo, sendo os animais não exercitados 

(sedentários) o nosso grupo experimental. A este grupo (sedentários), foi 

então imposta a restrição de movimento numa gaiola fechada de dimensões 

muito reduzidas, havendo sempre a possibilidade de o animal se poder 

deslocar no espaço confinado da gaiola. Apesar da inexistência de métodos 

de medição objetiva da atividade física diária efetuada por este grupo de 

animais, assume-se que pela restrição do espaço a que estavam confinados, 

tinham menos atividade física diária comparativamente ao grupo com acesso 

às rodas de exercitação, daí ter sido designado de grupo sedentário. Assim, é 

nosso entendimento que com este modelo de estudo, associado ao desenho 

experimental utilizado, foram criadas as condições em meio laboratorial para 

se poder estudar de uma forma objetiva a influência do sedentarismo no 

desenvolvimento do pulmão e dos músculos respiratórios.  

 Sendo este um estudo que pretende caracterizar o desenvolvimento 

orgânico no murganho, deparámo-nos com uma limitação metodológica 

inultrapassável resultante da idade mínima de venda dos animais pelo 



 91 

laboratório fornecedor (Charles River, Barcelona) ser de 3 semanas. Se a 

esta adicionarmos o período necessário de quarentena no nosso laboratório, 

o inicio do protocolo experimental só foi possível acontecer à 5ª semana de 

idade dos animais. Este primeiro momento de avaliação permitiu a 

caracterização inicial de todas as variáveis em estudo, sendo portanto um 

ponto de partida comum aos grupos experimental e controlo. Como durante 

este período de desenvolvimento os animais controlo não tiveram acesso às 

gaiolas de exercitação, as hipotéticas alterações impostas pelo sedentarismo 

no grupo experimental poderão ser atenuadas nas avaliações subsequentes 

das 10 e 20 semanas.  

 A escolha dos momentos de avaliação de 10 e 20 semanas, prendeu-

se com fatores relacionados com o potencial de crescimento dos animais e 

com a sua maturação sexual. De acordo com os relatórios do laboratório 

fornecedor, nesta estirpe existe uma desaceleração da curva de ganho de 

peso, com tendência para a estabilização, por volta das 10 semanas ("CD-1® 

IGS Mice Nomenclature: Crl:CD1(ICR)," 2010; Giknis, 2007), facto que 

justificou este momento de avaliação. Apesar de não se conhecerem na 

literatura trabalhos que avaliem de forma objetiva as etapas de vida dos 

animais Charles River CD-1e o seu paralelismo com os humanos, foi possível 

encontrar trabalhos desta natureza noutra estirpe de murganhos (C57BL/6J) 

(Hazelton & Lang, 1980), cuja longevidade é ligeiramente superior à estirpe 

por nós utilizada. Uma vez que o período de maturação sexual destes 

murganhos ocorre entre as 16 e as 28 semanas de idade (Ogawa, Lubahn, 

Korach, & Pfaff, 1997), o momento de avaliação de 20 semanas pareceu-nos 

ser um período razoavelmente coincidente com esta fase de maturação nos 

murganhos Charles River CD-1. Importa realçar que apesar do crescimento 

dos animais não terminar às 20 semanas, o seu potencial de 

desenvolvimento é mais proeminente neste período (Hazelton & Lang, 1980). 

Nos vários momentos de avaliação foi incluída a pesagem de órgãos/tecidos 

com a sua relativização ao peso corporal de cada animal. A inclusão deste 

procedimento é justificada pelo facto dos animais estarem em período de 

crescimento, desenvolvimento e maturação orgânica, com o consequente 

aumento do peso destes órgãos/tecidos, que se repercute no peso geral do 

animal (Bloor, Pasyk, & Leon, 1970; Hoeflich et al., 1999). Para além de 
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permitir comparar o desenvolvimento relativo de órgãos/tecidos entre animais 

de diferentes pesos, o peso relativo de cada órgão/tecido permite, tendo por 

base o conceito de que estrutura e funcionalidade são indissociáveis, avaliar, 

de forma indireta, a sobrecarga funcional a que o animal está sujeito no 

período de avaliação (Powers & Jackson, 2008; Radak, Chung, Koltai, Taylor, 

& Goto, 2008). Assim, o peso absoluto dos animais e os pesos relativos de 

cada órgão/tecido foram utilizados como indicadores gerais do processo de 

desenvolvimento dos animais, permitindo assim avaliar a influência do 

sedentarismo no organismo em geral e em cada órgão/tecido em particular.  

 Adicionalmente, houve a preocupação de a um grupo de animais 

proceder-se, durante a anestesia, à fixação do pulmão por perfusão in situ, 

com bloqueio da traqueia, com o intuito de impedir o colapso pulmonar. De 

facto, sem estes procedimentos, a realização de uma toracotomia simples 

para a extração dos pulmões, levaria ao colapso alveolar com adulteração da 

sua estrutura (Despopoulos & Silbernagl, 2003; Guyton, 2006). A fixação por 

perfusão in situ, apesar de preservar as características estruturais do pulmão 

e da traqueia, poderia comprometer o peso relativo dos outros órgãos assim 

como a área de secção transversal das fibras de diafragma, razão pela qual 

estes órgãos não foram extraídos nos animais submetidos a perfusão. A 

pesar do número de animais sacrificados em cada momento com este 

procedimento (n = 4) poder ser considerado reduzido, importa realçar a baixa 

variabilidade interindividual destes animais, assegurada pelo laboratório 

fornecedor.  

 Para caracterizar as alterações fenotípicas do diafragma que ocorrem 

com o desenvolvimento, foi considerado não só o músculo como um todo, 

mas também as suas diferentes origens embrionárias, isto é, as suas porções 

ventral, costal e lombar (Allan & Greer, 1997; Babiuk, Zhang, Clugston, Allan, 

& Greer, 2003; Faller, 2004). Tendo em conta as diferentes origens e 

potencialmente os diferentes comportamentos celulares inerentes, este tipo 

de abordagem permitiu uma análise descriminada das hipotéticas alterações 

fenotípicas nas suas diferentes porções.  

 No cálculo do número de alvéolos por mm3 foi utilizada, ainda que 

parcialmente, a técnica de estereologia, que permite a extrapolação 

tridimensional a partir de imagens bidimensionais (Campbell, Pitot, Potter, & 
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Laishes, 1982; Elias, Hennig, & Schwartz, 1971; Lemons & Richardson, 

1976). Para a utilização da técnica estereológica, deveriam ser cumpridos 

determinados pressupostos, tais como a avaliação do volume da peça, a 

aplicação do princípio de Delesse (homogeneidade das estruturas) e do 

efeito de Holmes (a área ocupada por qualquer componente pode ser 

sobrestimada), bem como a utilização de um sistema de aquisição de dados 

(grelha constituída por vários quadrados de igual dimensão e ajustada à área 

total de cada fotografia) (Elias et al., 1971; Mandarim-de-Lacerda, 2003). Por 

limitações metodológicas não foi possível determinar o volume das peças 

pulmonares, limitando desta forma a possibilidade de quantificar o número 

total de alvéolos existente em cada pulmão. Apesar desta limitação, foi 

possível nos pulmões previamente fixados in situ quantificar o número de 

alvéolos por mm3, de acordo com a metodologia utilizada em trabalhos 

anteriores (Figueiredo, Ferreira, Appell, & Duarte, 2008), pois os restantes 

princípios da técnica estereológica foram cumpridos. De facto, o princípio de 

Delesse foi cumprido uma vez que na análise das fotografias de microscopia 

eletrónica de varrimento foi possível verificar, de uma forma qualitativa, a 

homogeneidade das componentes tecidulares (Anexo I) com imagem de 

microscopia eletrónica de varrimento, com os alvéolos visíveis de 

configuração geométrica esférica. A utilização da grelha para o sistema de 

cálculo, bem como a configuração esférica dos alvéolos, permitiu reduzir o 

efeito de Holmes, atenuando possíveis sobre estimações no número de 

alvéolos por área cúbica (Mandarim-de-Lacerda, 2003).  

 A quantificação das isoformas de MHC no diafragma e nas suas 

porções, foi efetuada através de dois métodos largamente utilizados mas com 

cada um deles fornecendo informação distinta e complementar: método de 

imunhistoquímica (classificação de fibras) e método de eletroforese 

monodimensional (expressão total das diferentes isoformas). A pertinência da 

utilização destas duas técnicas decorre de ambas serem metodologias de 

localização proteica in situ, permitindo a identificação celular de proteínas 

como as isoformas de MHC (Duerr, 2006; Talmadge & Roy, 1993). O 

diafragma, como músculo esquelético, têm um ampla diversidade estrutural, 

funcional e metabólica, que são reveladas pela expressão das isoformas de 

MHC (Matsuura, Li, Giacobino, Fu, & Huard, 2007; Pette & Staron, 2000; 
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Zierath & Hawley, 2004). Para além deste parâmetro, as fibras musculares 

possuem ainda uma alta plasticidade e uma capacidade de alterar as suas 

características morfológicas, metabólicas e funcionais, quando sujeitas a 

estímulos específicos, positivos ou negativos (Pette & Staron, 2000; Zierath & 

Hawley, 2004), no caso deste estudo o efeito do sedentarismo. 

 No que respeita à metodologia utilizada na análise de dados e 

considerando que a distribuição das variáveis estudadas não seguia uma 

distribuição normal, foi necessário recorrer à estatística não paramétrica. 

Optou-se então pela utilização do teste não paramétrico de Friedman para 

comparação intragrupal das variáveis, pois este teste permite comparar 

resultados de três ou mais amostras relacionadas, ordenando os resultados 

para cada um dos casos e calculando em seguida a média das ordens para 

cada amostra (Corder, 2009). Sempre que se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas após a aplicação do teste de Friedman, 

utilizou-se como teste post hoc o teste de Wicoxon para determinar entre que 

momentos essas diferenças eram de facto estatisticamente significativas 

(Corder, 2009). As comparações intergrupais foram efetuadas recorrendo 

também à estatística não paramétrica, utilizando para o efeito o teste Mann–

Whitney, que permite comparar os resultados de duas amostras 

independentes (Corder, 2009). Desta forma, face à não normalidade da 

distribuição amostral, bem como da utilização da estatística inferencial não 

paramétrica, optámos pela utilização da mediana e do intervalo interquartil 

como medida de tendência central e de dispersão, respetivamente.  

 

5.2 Discussão de resultados 
 

 Atendendo aos resultados obtidos, com base nas características 

gerais apresentadas pelos animais nos diferentes momentos de avaliação, 

podemos dizer que, com base no peso dos animais, se verificou um 

desenvolvimento mais acentuado nas primeiras 5 comparativamente às 

restantes 10 semanas do protocolo experimental, de evolução muito 

semelhante nos dois grupos estudados. Ao contrário, a evolução do peso 

relativo dos diferentes órgãos/tecidos estudados variou entre órgãos/tecidos 
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e entre os grupos, sugerindo um padrão de desenvolvimento diferente. 

Também no mesmo sentido, os resultados encontrados evidenciaram 

diferenças intergrupais de desenvolvimento do pulmão, nomeadamente na 

percentagem de área ocupada por fibras de colagénio e na percentagem do 

número de pneumócitos do tipo II por campo visual. Relativamente ao 

músculo diafragma também se observaram diferenças entre grupos nos 

parâmetros por nós avaliados, particularmente no que respeita à expressão 

das isoformas de MHC e à área de secção transversal das fibras musculares, 

quer no diafragma total, quer nas diferentes porções analisadas. Estes 

resultados suportam a nossa hipótese de trabalho que o sedentarismo em 

idades jovens influência negativamente o desenvolvimento orgânico, 

particularmente o do pulmão e o do diafragma. Passaremos, de seguida, a 

uma discussão mais pormenorizada dos parâmetros estudados. 

 A possibilidade de realizar atividade física de forma voluntária, como 

anteriormente referido, foi somente disponibilizada ao grupo ativo, tendo-se 

neste grupo verificado níveis elevados de exercitação, expressos pela 

totalidade de km percorridos e pelo número de km percorridos por semana, 

compatíveis com os descritos por outros autores (Houle-Leroy, Garland, 

Swallow, & Guderley, 2000; Pendergast, Friday, & Yamazaki, 2010; Swallow, 

Rhodes, & Garland, 2005; Swallow, Koteja, Carter, & Garland, 1999). A 

totalidade de km percorridos foi mais elevada às 20 semanas, sendo 

obviamente a expressão de um maior número de semanas de exposição à 

atividade física voluntária. De facto, quando observamos a distância 

percorrida por semana, verifica-se que esta é semelhante nos dois momentos 

de avaliação, traduzindo um padrão de apetência motora espontânea que se 

inicia cedo na vida extrauterina do animal e que se tende a manter no período 

por nós estudado. A explicação para os valores obtidos neste estudo 

decorrem da natureza intrínseca desta espécie de murganhos para a 

atividade física (Davidson, Burnett, & Hoffman-Goetz, 2006) e do contributo 

da influência genética no padrão dessa mesma atividade física (Jung et al., 

2006). Assim, será de esperar que a grande distância percorrida num tão 

curto espaço de tempo pelos animais GA, tenha repercussões orgânicas  

crónicas consequentes da grande exigência funcional e metabólica imposta 

aos diferentes órgãos/tecidos. Considerando as diferentes oportunidades de 
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exercitação concedidas aos dois grupos de animais estudados, pode 

verificar-se uma diferença no padrão de atividade física regular entre GA e 

GS, que se traduz efetivamente numa restrição total de exercitação de, 

aproximadamente, 6.336 km de distância total percorrida nos animais GS 

com 20 semanas. Consequentemente, em comparação ao padrão de 

crescimento normal dos animais GA, onde a regular exercitação física faz 

parte integrante da interação ambiente/genoma, será de esperar que a 

ausência desta exercitação origine um padrão diferente de desenvolvimento 

nos animais GS e, dessa forma, motive um diferente fenótipo nestes animais 

às 10 e 20 semanas. 

 O desenvolvimento dos animais durante o período experimental 

traduziu-se no aumento do peso dos animais ao longo das diferentes 

avaliações, sendo este aumento semelhante em ambos os grupos. 

Considerando que a atividade física deveria acompanhar o desenvolvimento 

destes animais, seria então de esperar que o peso dos animais sedentários 

evoluísse mais lentamente comparativamente ao grupo ativo. Por outro lado, 

atendendo à inexistência de restrição calórica e ao facto dos animais GS 

terem um menor gasto energético diário, não seria de estranhar que o peso 

deste animais até fosse superior aos animais GA em consequência das 

reservas lipídicas armazenadas (Ejaz, Wu, Kwan, & Meydani, 2009; Walther 

et al., 2011). Desta forma, a variação do peso dos animais deve ser vista 

como um parâmetro muito grosseiro do seu processo de desenvolvimento, 

sendo o resultado de uma diferente contribuição relativa dos vários 

órgãos/tecidos. Assim, para obtermos uma visão mais precisa da influência 

do sedentarismo no processo de desenvolvimento do animal, será importante 

a análise das variações dos pesos relativos dos diferentes órgãos/tecidos, 

tendo em consideração as suas implicações funcionais. 

 No grupo dos animais ativos, verificou-se um aumento do peso relativo 

da gordura abdominal do baseline para as 10 semanas, com estabilização 

até às 20 semanas. Esta situação poderá ser explicada não apenas pelo 

aumento das necessidades energéticas associadas a este período de vida 

dos animais ativos, implicando a necessidade de guardar energia  sobre a 

forma de gordura para futura utilização, como também pelo facto deste tipo 

de gordura ser determinante para uma eficaz termoregulação  (Gesta, Tseng, 
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& Kahn, 2007). No entanto, os animais GS demonstraram um padrão 

diferente de deposição de gordura abdominal. O aumento do peso relativo da 

gordura abdominal nos animais GS comparativamente aos GA em todos os 

momentos de avaliação é, em nosso entender, um exemplo paradigmático de 

uma funcionalidade tecidual aumentada imposta pelo sedentarismo. De facto, 

a existência da alimentação ad libitum conjugada com o menor gasto 

energético diário nos animais GS, à semelhança do que ocorre com os 

humanos (Sweeting, 2008), tende a promover o desequilíbrio entre o aporte e 

o gasto energético, em favor do primeiro, promovendo, pelas alterações 

endócrinas associadas (Keith et al., 2006; Sweeting, 2008), o 

armazenamento do excesso de aporte energético sob a forma de gordura, 

particularmente de gordura abdominal (Cole et al., 2010; Hoehn et al., 2010; 

Jayasooriya et al., 2008; Saelens, Seeley, van Schaick, Donnelly, & O'Brien, 

2007; Swallow et al., 2005). Assim, o excesso de aporte energético e as 

alterações endócrinas associadas, motivando uma maior sobrecarga 

funcional tecidual, explicam o maior peso relativo deste tecido observado no 

grupo GS nos diferentes momentos. A acumulação de gordura abdominal e a 

sua relação com o excesso de peso e com a obesidade em humanos tem 

sido objeto de estudo, estando associada à ocorrência de diferentes 

patologias durante a infância, adolescência e também na idade adulta 

(Kumanyika et al., 2008). Destas, destacam-se o síndrome metabólico e a 

sua associação com a diabetes mellitus tipo II e as doenças cardiovasculares 

(Formiguera & Cantón, 2004). Assim, a prevalência de obesidade, 

principalmente a acumulação de gordura abdominal, tem levado à ocorrência 

de síndrome metabólico em idades cada vez mais jovens, estando associado 

não só a questões nutricionais mas também a baixos níveis de atividade 

física (Cali & Caprio, 2008; Ekelund et al., 2009; Ford, Li, Zhao, Pearson, & 

Mokdad, 2008; Misra & Khurana, 2008; Steele, Brage, Corder, Wareham, & 

Ekelund, 2008; Ventura et al., 2008).  

 Por outro lado, tem sido igualmente descrito que a presença de 

gordura abdominal é um dos fatores de risco, em associação com o síndrome 

metabólico e com o aumento da resistência à insulina, para o aparecimento 

da diabetes mellitus do tipo II em jovens e em adultos (Hayashi et al., 2008; 
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Hirao et al., 2009; Janghorbani & Amini, 2009; Lee, Bacha, Gungor, & 

Arslanian, 2008; Sam et al., 2009; Shaibi & Goran, 2008).  

 Da mesma forma, também as patologias do foro cardiovascular, 

especialmente a aterosclerose (Koskinen et al., 2010; Lakka, Lakka, Salonen, 

Kaplan, & Salonen, 2001), têm uma relação estreita com o sedentarismo, 

com a deposição de gordura a nível abdominal e com a obesidade em geral 

(Celik, Iyisoy, Yuksel, & Isik, 2009; Ritchie & Connell, 2007; Rueda-Clausen 

et al., 2010). A sua progressão, ainda que sem manifestações clínicas em 

idades jovens, revela-se sobe as mais diferentes formas de doença 

cardiovascular na idade adulta (Raitakari et al., 2003; Steinberger et al., 

2009), tais como a doença vascular periférica (Lu, Zhou, Waring, Parker, & 

Eaton, 2010; Romualdi, Squizzato, & Ageno, 2007), a doença coronária 

(Cheng et al., 2007; Hopkins et al., 2009; Reiner et al., 2009; Vanhoutte, 

Shimokawa, Tang, & Feletou, 2009) e o acidente vascular encefálico (Anand 

et al., 2011; Leonards et al., 2010; Winter et al., 2008).  

 Assim tendo por base os argumentos anteriores e apesar de não ter 

sido objeto deste estudo, poder-se-á especular que pelo excesso de 

deposição de gordura abdominal, os animais sedentários estarão mais 

propensos à ocorrência deste tipo de patologias/doenças comparativamente 

aos animais do grupo ativo. Numa tentativa de extrapolação para a espécie 

humana, os nossos resultados suportam o conceito da importância da 

atividade física em idades jovens para a prevenção da ocorrência destas 

patologias/doenças na idade adulta.    

 No que respeita ao peso relativo do coração, este manteve-se estável 

ao longo do tempo em cada um dos grupos, não se tendo verificado 

diferenças entre animais sedentários e ativos, ao contrário do descrito por 

diversos autores (Kaminski et al., 2007; Sheehy, Huang, & Parker, 2009; 

Suvorava et al., 2004). Tendo em consideração os elevados índices de 

atividade física desenvolvidos pelos animais do grupo ativo, motivando uma 

maior solicitação da função cardíaca com consequentes alterações 

estruturais, poder-se-ia esperar um aumento do peso relativo do coração 

nestes animais. De facto, como resposta adaptativa ao exercício regular, para 

além das alterações moleculares, observa-se em diferentes espécies animais 

uma adaptação crónica morfológica, que poderá variar, consoante o tipo de 
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exercício efetuado, desde um aumento da massa ventricular esquerda até 

uma redução da espessura da parede com aumento do volume ventricular 

(Drozdov, Tsoka, Ouzounis, & Shah, 2010; Wang, Wisloff, & Kemi, 2010). No 

nosso estudo, o facto dos animais ativos não apresentarem alterações no 

peso relativo do coração, não significa necessariamente ausência de 

alterações estruturais crónicas motivadas pelo exercício repetido, uma vez 

que o peso relativo do órgão é um indicador grosseiro de estrutura. De facto 

tendo em conta o tipo de exercício, de corrida, a que os animais se 

sujeitaram no seu dia a dia, envolvendo contrações musculares de caráter 

dinâmico e grandes massas musculares, será de esperar que o tipo de 

sobrecarga a que estiveram sujeitos durante cada exercício seja a 

sobrecarga de volume (pré-carga) e não de pressão (pós-carga) (Drozdov et 

al., 2010; Grewal, McCully, Kane, Lam, & Pellikka, 2009). 

Consequentemente, o tipo esperado de alteração estrutural é o aumento 

ventricular com manutenção ou diminuição de espessura da parede 

ventricular (Evangelista, Brum, & Krieger, 2003; Pelliccia, Maron, Spataro, 

Proschan, & Spirito, 1991), esperando-se por isso a manutenção do peso 

relativo do órgão mesmo nos animais sujeitos a este tipo de exercício. 

Importa referir, no entanto, que os resultados apresentados do peso relativo 

do coração em ambos os grupos, representam a expressão do 

desenvolvimento dos animais apenas durante as 20 primeiras semanas de 

vida. De facto, não é de excluir também a hipótese deste período temporal ter 

sido demasiado curto de forma a permitir que a influência do sedentarismo se 

fizesse sentir no peso relativo do coração.   

 Considerando o peso relativo dos rins, nos grupos de animais ativos e 

sedentários não se verificaram alterações significativas intragrupais ao longo 

do período de estudo. No entanto, quando comparados os dois grupos, 

verificou-se que o grupo sedentário apresentou valores de peso relativo dos 

rins inferiores aos do grupo ativo às 10 semanas. Apesar de não existirem 

diferenças significativas parece haver uma tendência para um menor peso 

relativo dos rins nos animais do grupo sedentário às 20 semanas. Sabe-se 

que o sistema renal tem, entre outros, um importante papel na remoção 

sanguínea de produtos finais de metabolismo, no controlo hidroelectrolítico e 

na regulação do pH sanguíneo (Ginès & Schrier, 2009). Pelos resultados 
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observados, será expectável que o sedentarismo não imponha uma 

sobrecarga tão elevada quanto o exercício regular ao sistema renal. De facto, 

nos animais do grupo ativo seria de esperar, durante a exercitação e/ou nas 

fases de recuperação, um maior débito cardíaco com aumento do fluxo renal 

e aumento da taxa de filtração glomerular o que implica uma maior taxa de 

captação de substancias filtradas vitais para o organismo como sejam 

vitaminas, glicose, aminoácidos, ácidos gordos e eletrólitos (Glassock & 

Winearls, 2009). Para além disso, durante o exercício, importa ter em 

consideração as alterações do metabolismo energético que vão 

sobrecarregar o rim com os seus produtos finais, assim como as alterações 

endócrinas vocacionadas para uma maior captação de sódio e água e 

excreção de potássio, entre outros (Boone & Deen, 2008). Estes factos 

podem, pelo menos em parte justificar o maior peso relativo dos rins 

observado nos animais ativos, resultante da maior exigência funcional a que 

estão sujeitos durante/imediatamente após os períodos de exercício. Neste 

sentido, estando este peso relativo associado ao desenvolvimento normal 

dos animais, poder-se-á especular, apesar de não terem sido realizados 

estudos de funcionalidade e de ultraestrutura, que o sedentarismo poderá 

comprometer o normal desenvolvimento deste órgão por uma diminuição da 

exigência funcional.  

 Tendo em consideração o peso relativo do fígado, o facto de não se 

terem observado variações intra e intergrupais ao longo do tempo sugere 

uma exigência funcional semelhante para ambos os grupos durante o período 

experimental. Contudo, o sentido dessa funcionalidade poderá ter sido bem 

diferente entre animais sedentários e ativos. De facto, é importante 

considerar que o fígado é um órgão profundamente envolvido com a 

regulação do metabolismo orgânico, sendo também um importante local de 

armazenamento de compostos energéticos como sejam proteínas, glúcidos e 

lípidos (Badman et al., 2007; Bradbury, 2006; Guo, Huang, Cai, Xie, & 

Hamilton, 2006; Radak, Chung, & Goto, 2008; Zhang & Cuervo, 2008). 

Apesar da maior exigência metabólica a que o fígado está sujeito durante o 

exercício e períodos de recuperação (Rector et al., 2008), não é de descurar 

que o processo de ingestão e absorção de nutrientes também sobrecarrega o 

fígado do ponto de vista metabólico (Badman et al., 2007; Bradbury, 2006; 
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Guo et al., 2006; Reddy & Rao, 2006). Assim, no grupo sedentário, face ao 

hipotético desequilíbrio entre o aporte e o gasto energético, é possível ter 

havido um maior armazenamento de gordura, sob a forma de triglicerídeos, 

nos hepatócitos (Reddy & Rao, 2006), contribuindo para aumentar o peso 

relativo deste órgão, o que está de acordo com o maior peso relativo de 

gordura abdominal observado nos animais sedentários (Reddy & Rao, 2006). 

No entanto, deveremos assumir o caráter especulativo destas explicações, 

na ausência de um estudo mais aprofundado de caráter histológico e 

bioquímico. Assim sendo, com base no peso relativo do fígado nos dois 

grupos, os nossos dados apenas permitem suportar o conceito de que o 

sedentarismo não parece influenciar o normal desenvolvimento deste órgão.   

 No que respeita ao peso relativo do baço, no grupo ativo observou-se 

uma diminuição ao longo do protocolo experimental, sendo apenas 

significativa das 5 para as 20 semanas. No grupo sedentário, foi observado o 

mesmo padrão de diminuição progressiva, mas de forma mais acentuada. 

Quando comparados os grupos, observaram-se diferenças às 20 semanas, 

sugerindo um aumento da exigência funcional imposta neste órgão aos 

animais ativos. Tendo em consideração que o baço é um órgão com funções 

imunológicas e de hematopoiese (Brendolan, Rosado, Carsetti, Selleri, & 

Dear, 2007), a atenuação dos valores de peso relativo no grupo de animais 

ativos poderá ser resultado da atenuação da taxa de crescimento descrita em 

murganhos nesta fase de vida (Lui, Finkielstain, Barnes, & Baron, 2008), 

associada à necessidade de uma funcionalidade esplénica elevada 

consequente das necessidades de aumento da hematopoiese e da resposta 

imunológica induzidas pela própria atividade física (Kruger & Mooren, 2007; 

Swallow et al., 2005). De facto, o menor peso relativo observado no grupo 

sedentário poderá ser explicado pela menor exigência de funcionalidade 

imunológica e hematopoiética imposta ao baço. É de realçar, no entanto, que 

a não realização de estudos histológicos e/ou de funcionalidade do baço dão 

um caráter especulativo a esta nossa explicação. Os nossos resultados 

suportam o conceito de que o sedentarismo promove uma maior perda do 

peso relativo do baço e provavelmente da sua funcionalidade. 

 Relativamente ao peso relativo do músculo soleus, no grupo de 

animais ativos observou-se um aumento das 5 para as 10 semanas, com 
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estabilização até às 20 semanas de idade. Os resultados observados nestes 

animais eram já esperados, consequência de todas as alterações endócrinas 

(Pedersen & Febbraio, 2008; Ulrich-Lai & Herman, 2009) e de estimulação 

motora associadas ao seu processo de crescimento neste ambiente. De 

facto, para além de um ambiente hormonal propicio ao desenvolvimento 

muscular esquelético, importa referir que o músculo soleus é muito solicitado 

durante a locomoção e corrida (Warren et al., 2007), sendo portanto de 

esperar uma adaptação estrutural crónica compatível com o nível de 

estimulação nervosa. Em todos os momentos de avaliação as diferenças 

observadas no peso relativo do músculo soleus entre animais ativos e 

sedentários, refletem as alterações ao normal desenvolvimento muscular 

induzidas pelo sedentarismo, as quais normalmente se traduzem por redução 

da massa muscular, atrofia das fibras e redução da força muscular máxima, 

entre outras (Figueiredo et al., 2009). A não realização de estudos funcionais 

e/ou histológicos ao músculo soleus dos animais ativos e sedentários dão um 

caráter especulativo a estas explicações, contudo elas são perfeitamente 

suportadas pelos dados da literatura (Flück, 2006; Huey & Meador, 2008; Liu 

et al., 2009). Tudo indica que o processo de sedentarismo compromete o 

normal desenvolvimento do músculo soleus e provavelmente também de 

todos os restantes músculos solicitados com o exercício.    

 No que respeita á análise do tecido pulmonar e do epitélio traqueal, 

observaram-se diferenças em alguns dos parâmetros analisados entre ambos 

os grupos. No que concerne à análise da área ocupada pelas diferentes 

tipologias celulares epiteliais da traqueia, células ciliadas e não ciliadas, não 

se verificaram diferenças estatísticas no grupo de animais ativos ao longo do 

tempo. Estes dados sugerem a inexistência de qualquer variação na 

percentagem das tipologias celulares traqueais ao longo do período 

experimental, indiciando ainda, que as alterações neste parâmetro 

associadas ao normal desenvolvimento dos animais ocorreram antes das 5 

semanas de idade. No mesmo sentido, no grupo de animais sedentários, 

também não se observaram diferenças ao longo do tempo neste parâmetro, 

bem como quando comparamos os dois grupos nos dois momentos 

temporais. Desta forma, estes dados sugerem a inexistência de qualquer 

efeito do sedentarismo na composição celular epitelial da traqueia. 
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Decorrente desta análise, poder-se-á dizer que do ponto vista estrutural, 

estes dados sugerem a inexistência de alterações nas funções das diferentes 

tipologias celulares epiteliais motivadas pelo sedentarismo. Sabe-se que o 

epitélio celular traqueal tem uma importante função de proteção e defesa da 

integridade do sistema respiratório (Cole et al., 2010; Elliott, Sisson, & Wyatt, 

2007). As células não ciliadas, compostas por diferentes tipologias, são 

responsáveis pela secreção do muco e as células ciliadas pela remoção do 

mesmo, impedindo a sua acumulação no sistema respiratório (Klein et al., 

2009; Tompkins et al., 2009). As alterações que podem ocorrer, quer ao nível 

estrutural, com modificação na percentagem das diferentes tipologias 

celulares, quer ao nível da funcionalidade, com a eventual ausência ou 

excessiva produção de muco e/ou a paralisia das células ciliadas, são na sua 

maioria atribuídas à poluição atmosférica e estão associadas a patologias do 

sistema respiratório (Almeida-Reis et al., 2010; Voronina et al., 2009). Assim, 

apesar de não termos observado alterações estruturais nos dois grupos de 

animais, estes dados não garantem que a funcionalidade do epitélio traqueal 

seja idêntica nos dois grupos. 

 Considerando o número de alvéolos por milímetro cúbico, nos grupos 

ativo e sedentário, não se observaram diferenças intragrupais ao longo do 

tempo. Da mesma forma, quando comparamos os dois grupos nos dois 

momentos de avaliação, também não se verificaram diferenças significativas 

entre eles. Estes dados sugerem a ausência de variação de tamanho alveolar 

ou do volume de espaço intersticial após as 5 semanas de idade. Da mesma 

forma, também o sedentarismo não parece ter qualquer influencia nestas 

dimensões alveolares e intersticiais. No entanto é de realçar que a técnica 

por nós utilizada para a determinação destes parâmetros, é responsável por 

alguma variabilidade de animal para animal dentro do mesmo grupo, inerente 

à extrapolação para o espaço tridimensional de imagens histológicas 

bidimensionais (Mandarim-de-Lacerda, 2003). Desta forma, estes resultados 

deveram ser analisados com alguma cautela, uma vez que a metodologia 

utilizada é pouco especifica para a determinação das verdadeiras dimensões 

alveolares. Sabe-se, no entanto, que durante o período de desenvolvimento 

pulmonar verifica-se um aumento no número de alvéolos, tanto em animais 

experimentais (Fehrenbach et al., 2008; Knust, Ochs, Gundersen, & 
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Nyengaard, 2009; Wulfsohn, Knust, Ochs, Nyengaard, & Gundersen, 2010), 

como em humanos post morten (Dunnill, 1962; Thurlbeck, 1982). Este 

aumento do número de alvéolos parece ocorrer por um processo de septação 

alveolar pós natal, motivada pela necessidade de adequação da 

funcionalidade respiratória às dimensões corporais (Massaro & Massaro, 

1996) e pela tensão mecânica imposta ao parênquima pulmonar pelos 

movimentos respiratórios (ATS, 2004; Gomes, Shardonofsky, Eidelman, & 

Bates, 2001). Assim, é de esperar que o número total de alvéolos num 

pulmão aumente à medida que aumentam as dimensões do animal (Knust et 

al., 2009) e, consequentemente, uma maior exigência da função respiratória, 

traduzida no aumento da frequência respiratória, do volume corrente, tal 

como se verifica em indivíduos fisicamente ativos (Chaunchaiyakul, Groeller, 

Clarke, & Taylor, 2004). Por conseguinte, atendendo a que o padrão 

observado no grupo de animais ativos representará a normal evolução do 

número de alvéolos por milímetro cúbico durante o período experimental e 

que este número está dependente das dimensões de cada alvéolo, parece 

não existir qualquer influência do sedentarismo no número de alvéolos por 

milímetro cúbico e, consequentemente, nas suas dimensões. No entanto, no 

nosso estudo não foi possível calcular o volume pulmonar total e, desta 

forma, efetuar o cálculo no número total de alvéolos nos pulmões, o que não 

permite responder totalmente à questão da influência do sedentarismo no 

desenvolvimento alveolar no período estudado.  

 Relativamente às unidades ventilatórias analisadas por milímetro 

quadrado, também aqui não se observaram diferenças no grupo ativo ao 

longo do tempo. No grupo sedentário verificou-se também a ocorrência de 

um padrão semelhante, sem diferenças intergrupais nos dois momentos de 

avaliação, às 10 e 20 semanas. Desta forma, também neste parâmetro 

parece existir uma definição estrutural anterior às 5 semanas de idade, sem 

qualquer influência negativa do sedentarismo no período por nós estudado. 

Estes resultados estão de acordo com os dados encontrados por Wulfsohn et 

al. (2010) na caracterização das unidades ventilatórias durante a fase de 

desenvolvimento pulmonar de murganhos. Também no que respeita às 

percentagens de área de ar e de tecido alveolar, não se observaram 

diferenças ao longo do tempo em cada um dos grupos, sem diferenças 
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significativas intergrupais nos diferentes momentos de avaliação. Sabe-se 

que a percentagem de área de ar está relacionada com a funcionalidade 

pulmonar, expressa em termos de volumes e capacidades pulmonares 

(Soutiere, Tankersley, & Mitzner, 2004). Sabe-se também que o volume 

pulmonar total aumenta desde o período pós natal imediato (Soutiere & 

Mitzner, 2006) até ao inicio da idade adulta, sendo este seguido por um 

período de steady state, ao qual se sucede um declínio com o 

envelhecimento orgânico (Gomes et al., 2001; Hsia, Carbayo, Yan, & Bellotto, 

2005; Huang, Rabold, Schofield, Mitzner, & Tankersley, 2007; Janssens, 

Pache, & Nicod, 1999). A exceção surge com a manifestação do declínio 

precoce associado à presença de patologia pulmonar (Carlsen, Haland, & 

Carlsen, 2009; Galambos & deMello, 2008). Estes resultados histológicos 

sugerem que muitas das alterações estruturais associadas ao 

desenvolvimento do pulmão, relacionadas com o tamanho dos alvéolos e 

com o número de unidades ventilatórias por milímetro quadrado, parecem 

ocorrer antes das 5 semanas de idade e não ser influenciadas pelo 

sedentarismo. Contudo, mais uma vez se realça a impossibilidade 

metodológica de quantificar o volume total pulmonar e, consequentemente, o 

número total de alvéolos e de unidades ventilatórias, as quais segundo a 

literatura deverão ter aumentado, durante o período experimental, com o 

aumento das dimensões dos animais. Esta limitação metodológica não 

permite saber qual a real influência do sedentarismo no aumento do número 

total de alvéolos, que se espera que ocorra durante o desenvolvimento extra 

uterino do pulmão.  

 No que respeita à percentagem de fibras de colagénio nas paredes 

alveolares, também aqui se observou uma manutenção no grupo de animais 

ativos ao longo do tempo, sem quaisquer variações intragrupais. Estes 

resultados, à semelhança dos parâmetros histológicos anteriores, sugerem 

que a estrutura e composição do colagénio alveolar estejam já previamente 

definidas antes das 5 semanas de idade. Contudo, no que respeita aos 

animais GS, observou-se um aumento significativo no conteúdo de colagénio 

das paredes alveolares às 10 semanas, o qual se manteve até às 20 

semanas. Nestes dois momentos de avaliação verificaram-se diferenças 

significativas entre os animais GA e GS. Estes dados sugerem a existência 
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de um comprometimento da funcionalidade pulmonar no grupo de animais 

com restrição da atividade física. De facto, sendo o colagénio uma proteína 

fundamental constituinte da matriz extracelular do tecido conjuntivo pulmonar, 

o seu aumento percentual poderá alterar as propriedades mecânicas do 

pulmão (Bozanich et al., 2005; Estrada & Chesler, 2009). Atendendo a que 

estrutura alveolar pulmonar normal é composta por proteínas da matriz 

extracelular, da qual fazem parte não só o colagénio, mas também fibras 

elásticas (Strieter, 2008; Suki, Ito, Stamenovic, Lutchen, & Ingenito, 2005); 

(Kielty, Sherratt, & Shuttleworth, 2002), será de esperar que um aumento do 

conteúdo de colagénio nas paredes alveolares condicione não só a sua 

expansibilidade e, consequentemente, diminua a capacidade pulmonar total, 

como também diminua a força de retração elástica pulmonar (Huang et al., 

2007). De facto, é sabido que a relação existente entre o colagénio e a 

elastina alveolares determinam a mecânica do parênquima pulmonar e as 

propriedades da caixa torácica (Hirai, McKeown, Gomes, & Bates, 1999). 

Uma situação semelhante de aumento do colagénio alveolar é observada no 

quadro patológico induzido pelo enfisema pulmonar (Bates & Suki, 2008; Ito 

et al., 2005).  O aumento do colagénio no pulmão dos animais sedentários 

durante o desenvolvimento pulmonar poderá ser justificada pelo facto das 

necessidades de oxigénio por unidade de tempo serem menores que no 

grupo ativo, implicando uma menor solicitação pulmonar, a qual se traduz por 

uma menor frequência respiratória, menor força de contração do diafragma 

(McKenzie, Gandevia, Gorman, & Southon, 1994), menores pressões 

intrapleurais e diminuição do volume de ar corrente (Hirai et al., 1999; Kenyon 

et al., 1997; Swallow, Garland, Carter, Zhan, & Sieck, 1998). Havendo este 

aumento de deposição de colagénio alveolar nos animais sedentários, com 

todas as consequências funcionais inerentes  (Huang et al., 2007; Hirai et al., 

1999), será de esperar que na vida adulta, em consequência da exposição a 

agentes ambientais tóxicos e/ou infeciosos, estes animais estejam mais 

propensos a uma disfunção pulmonar comparativamente a animais ativos. 

 No que respeita à percentagem de pneumócitos tipos II no grupo ativo, 

esta aumentou das 5 para as 10 semanas de idade, tendo estes valores sido 

mantidos na observação às 20 semanas. No entanto, no grupo sedentário, 

não se observaram diferenças neste parâmetro às 10 e 20 semanas 
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comparativamente ao baseline. Como consequência foram observadas 

diferenças significativas neste parâmetro, entre GA e GS, às 10 e às 20 

semanas de idade. Segundo Mason e Williams (1977) os pneumócitos do tipo 

II parecem ter um papel de “defensor alveolar” em resposta às diferentes 

agressões. De facto, a esta tipologia celular alveolar cabe a síntese e a 

secreção de surfactante alveolar e, simultaneamente, a origem dos 

pneumócitos tipo I, sendo a hiperplasia deste tipo de células apontada como 

uma resposta à agressão do epitelio  (Heinz Fehrenbach, 2001). As 

diferenças verificadas entre os dois grupos poderão, então, resultar da 

restrição atividade física imposta ao grupo sedentário com a consequente 

redução da funcionalidade respiratória. Assim, havendo uma menor 

solicitação pulmonar e um menor stress imposto às paredes alveolares, com 

uma eventual atenuação dos processos de lesão/reparação, será 

compreensível uma menor densidade de pneumócitos tipo II a nível alveolar 

no grupo sedentário. As alterações verificadas no grupo sedentário, durante 

esta fase do desenvolvimento, quer na percentagem de colagénio alveolar, 

quer de pneumócitos do tipo II, ainda que de caráter especulativo, poderão 

ser um dos fatores coadjuvantes ao aparecimento de patologias pulmonares 

em idades adultas (Walsh et al., 2011).  

 No que concerne à área de secção transversal da totalidade das fibras 

musculares do diafragma, esta aumentou no grupo ativo ao longo do tempo, 

das 5 para as 10 semanas e destas para as 20 semanas de idade. Neste 

grupo, o mesmo padrão foi também observado para as porções ventral, 

costal e lombar do diafragma. Durante o desenvolvimento extrauterino, à 

semelhança do relatado noutros músculos esqueléticos (Allen et al., 2001; 

Cornachione, Benedini-Elias, Polizello, Carvalho, & Mattiello-Sverzut, 2011; 

Houle-Leroy et al., 2000; Pellegrino, Brocca, Dioguardi, Bottinelli, & D'Antona, 

2005), também no diafragma se verifica um aumento da área de secção 

transversal das fibras musculares que o compõem. Desta forma, este 

aumento da área de secção transversal das fibras representará o normal 

desenvolvimento do principal músculo respiratório durante o período de 20 

semanas; como a estrutura está normalmente associada à funcionalidade 

muscular (Cadena et al., 2010; Pellegrino et al., 2005), é de esperar que com 

o aumento do tamanho do animal e assim, com o aumento da solicitação do 
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sistema respiratório, haja um aumento da força, da velocidade e da potência 

de contração do diafragma, bem como uma maior resistência deste músculo 

à fadiga (Mantilla & Sieck, 2008). Como nas várias porções do diafragma  

analisadas as variações na área de secção transversal das fibras não 

diferiram entre si, poder-se-á especular que, apesar de terem origens 

embrionárias diferentes, a sobrecarga funcional a que cada uma está sujeita 

durante a contração do diafragma, ao longo do desenvolvimento do animal, é 

muito semelhante. De facto, é sabido que a contração muscular estimula 

vários mecanismos locais e sistémicos, os quais proporcionam uma resposta 

anabólica que favorece o aumento da área de secção transversal das fibras 

musculares (West, Burd, Staples, & Phillips, 2010). Um padrão semelhante 

de aumento da área de secção transversal das fibras musculares foi 

observado no grupo sedentário ao longo do tempo de experimentação. 

Contudo, quando comparados os dois grupos às 10 e às 20 semanas de 

idade, foi observado que o aumento da área de secção transversal das fibras 

musculares do diafragma total e das suas diferentes porções, foi 

significativamente superior no grupo ativo comparativamente ao sedentário.  

A menor solicitação do sistema respiratório, com a consequente menor 

exigência funcional do músculo diafragma no grupo sedentário, explicam a 

atrofia diafragmática generalizada, por desuso, observada neste grupo 

(Legerlotz, Elliott, Guillemin, & Smith, 2008; Powers, Kavazis, & DeRuisseau, 

2005). Sendo estes animais sedentários, é de esperar uma menor exigência 

funcional imposta não só aos músculos respiratórios como também aos 

músculos locomotores. Assim sendo, será de esperar também uma atrofia 

muscular noutros grupos musculares implicados na locomoção, de que é 

exemplo a diminuição do peso observada no músculo soleus dos animais 

sedentários comparativamente aos ativos. Sabendo-se que  o sedentarismo 

favorece o aparecimento de patologias do foro respiratório na vida adulta 

(Booth, Chakravarthy, Gordon, & Spangenburg, 2002; Watz et al., 2009), não 

é de excluir, para além dos agentes etiológicos nessa fase da vida, também 

alguma responsabilidade do processo de desenvolvimento do diafragma e do 

tecido pulmonar nessa predisposição futura. 

 No que respeita à caracterização da expressão das cadeias pesadas 

de miosina das fibras musculares do diafragma e suas porções, observaram-
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se diferentes resultados, nos dois grupos de animais, nas avaliações 

imunohistoquímica e bioquímica efetuadas.  

 No que concerne à avaliação imunohistoquímica das cadeias pesadas 

de miosina, verificou-se um aumento no diafragma total da percentagem de 

fibras do tipo I das 5 para as 10 semanas e destas para as 20 semanas, no 

grupo ativo. Também se observou um aumento significativo na percentagem 

destas fibras, na sua porção lombar, das 5 para as 20 e das 10 para as 20 

semanas e, na porção ventral, das 5 para as 10 e para as 20 semanas. Estes 

resultados, traduzindo a evolução normal nesta tipologia de fibras 

musculares, torna evidente uma funcionalidade deste músculo mais de 

caráter oxidativo, ao qual estará associado um aumento do seu conteúdo  

enzimático oxidativo e mitocondrial (Schiaffino & Serrano, 2002). Por outro 

lado, a corroborar a funcionalidade deste músculo, como um músculo 

oxidativo, encontram-se os dados por nós obtidos na expressão percentual 

de fibras híbridas e do tipo II, que diminuíram no diafragma total e nas suas 

várias porções, ao longo do tempo. Ao contrário do que os resultados 

histológicos sugeriam, consequente da similar evolução temporal da área de 

secção transversal das fibras musculares, a análise imunohistoquímica, 

demonstrando uma diversa evolução temporal nas percentagens dos 

diferentes tipos de fibras das várias porções diafragmáticas analisadas, 

sugere uma sobrecarga funcional diferenciada de acordo com a origem 

embrionária da porção muscular em análise. A percentagem de fibras do tipo 

I aumentou ao longo do tempo na porção ventral e lombar, tendo-se mantido 

na porção costal. A percentagem de fibras híbridas e do tipo II tendem a 

diminuir nas várias porções ao longo do tempo de experimentação. Estes 

dados sugerem que à medida que aumenta o volume do animal e, 

consequentemente, a sobrecarga respiratória o diafragma vai alterando o seu 

fenótipo para um músculo com caráter cada vez mais oxidativo. Para além 

disso, considerando as características funcionais das fibras do tipo I 

(Chakkalakal, Nishimune, Ruas, Spiegelman, & Sanes, 2010; van Wessel, de 

Haan, van der Laarse, & Jaspers, 2010), particularmente no que se refere às 

suas capacidades de resistência à fadiga em esforços de longa duração, é de 

especular que sejam as porções ventral e lombar as mais frequente e 

repetidamente sobrecarregadas durante a contração do diafragma. 
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 No grupo sedentário o padrão de evolução no tempo da percentagem 

dos vários tipo de fibras, quer no diafragma total, quer nas diferentes 

porções, foi muito semelhante ao do grupo ativo. Contudo quando 

comparados os dois grupos às 10 e 20 semanas, observaram-se diferenças 

na percentagem de fibras do tipo I e do tipo II no diafragma total, com 

diminuição das do tipo I e aumento das do tipo II no grupo sedentário. Como 

consequência funcional, será de esperar que no diafragma total dos animais 

sedentários, apesar da capacidade de desenvolvimento de tensão por área 

de superfície muscular ser superior no grupo sedentário, tudo indica que a 

capacidade de resistência deste músculo à fadiga, comparativamente ao 

grupo ativo, esteja comprometida.  Assim, será de especular que resultado 

deste diferente desenvolvimento diafragmático, quando em situações de 

distress respiratório na vida adulta, onde é solicitado um esforço adicional e 

continuado aos músculos respiratórios, seja de esperar uma maior 

predisposição para a falência respiratória nos indivíduos sedentários, 

resultante da sua menor percentagem de fibras tipo I diafragmáticas, 

comparativamente aos ativos. 

 No que respeita às diferentes porções do diafragma, também foram 

observadas diferenças pontuais na percentagem dos vários tipos de fibras ao 

longo do tempo entre os dois grupos. Em geral, há também nas várias 

porções do diafragma uma tendência para a diminuição da percentagem de 

fibras do tipo I e o aumento das fibras híbridas e do tipo II, no grupo 

sedentário, situação explicada pela menor exigência funcional imposta a este 

músculo neste grupo de animais (Legerlotz et al., 2008; McClung et al., 2007; 

Powers et al., 2005; Schuenke et al., 2009). 

 Considerando a expressão de cadeias pesadas de miosina obtida por 

análise bioquímica, os resultados observados no grupo ativo, apesar de 

diferentes relativamente à análise imunohistoquímica, são perfeitamente 

compatíveis com as variações de funcionalidade do diafragma total e das 

suas porções acima propostas. São as fibras híbridas e, consequentemente, 

a sua composição das diferentes cadeias pesadas de miosina que explicam 

as diferenças observadas entre as duas técnicas. Os resultados obtidos com 

esta técnica estão de acordo com os de outros estudos, que apresentaram 

para o diafragma total valores percentuais semelhantes e/ou de concentração 
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de cadeias pesadas de miosina, em diferentes momentos temporais do 

desenvolvimento (Geiger, Bailey, Mantilla, Zhan, & Sieck, 2006; Han, Geiger, 

Cody, Macken, & Sieck, 2003; Sieck et al., 2003). O facto de, 

comparativamente aos resultados imunohistoquímicos, não se terem 

observado grandes diferenças intra e intergrupais na expressão das várias 

isoformas de cadeia pesada de miosina com esta técnica, sugere que o 

sedentarismo, tem repercursões negativas nas percentagens dos diferentes 

tipos de fibras sem, contudo, influenciar o conteúdo relativo das diferentes 

cadeias pesadas de miosina. Mais uma vez se reforça a ideia de que estes 

dados não comprometem as especulações de funcionalidade acima 

colocadas. 
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6 CONCLUSÃO 
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6. Conclusão 
 

 

Tendo por base os objetivos e os resultados obtidos neste trabalho, é 

possível formular as  seguintes conclusões: 

1. O sedentarismo não parece influenciar a estrutura e composição do 

epitélio traqueal, no que respeita às tipologias de células estudadas. 

2. O sedentarismo parece afetar negativamente o normal 

desenvolvimento pulmonar, promovendo um aumento da deposição de 

fibras de colagénio nas paredes alveolares e uma diminuição 

percentual dos pneumócitos do tipo II. Contudo, o sedentarismo não 

parece ter qualquer influência no número de unidades ventilatórias por 

milímetro quadrado, nas dimensões alveolares e na área percentual 

ocupada por ar e por tecido das paredes alveolares.  

3. No que respeita ao desenvolvimento do diafragma, existe uma 

influência negativa do sedentarismo durante o período estudado, 

demonstrada pela diminuição da área de secção transversal das 

fibras, bem como pela alteração na percentagem de distribuição dos 

diferentes tipos de fibras musculares. Da mesma forma, durante o 

esforço respiratório, parece haver uma diferente sobrecarga nas várias 

porções do diafragma, sugerida pelo diferente padrão da percentagem 

dos vários tipos de fibras. 
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4.  Existe uma influência negativa do sedentarismo na deposição de 

gordura abdominal,  na diminuição do peso relativo dos rins, do baço e 

do músculo soleus. 

 

Assim, aceita-se a hipótese de trabalho inicialmente formulada de que o 

sedentarismo compromete o normal processo de desenvolvimento do pulmão 

e diafragma, bem como do organismo em geral.  

 

Limitações do estudo e sugestões para investigações futuras. 

Assim em primeiro lugar não poderíamos deixar de mencionar, conforme já 

anteriormente referido, o facto de os animais do grupo a ativo terem sido 

sujeitos a 5 semanas de um eventual sedentarismo até ao inicio do protocolo 

experimental. Como segunda limitação deste estudo, refere-se o facto de não 

ter sido possível efetuar algumas avaliações que poderiam consubstanciar 

alguns resultados aqui apresentados, como seja a avaliação do volume 

pulmonar total em cada animal, de forma a se obter uma melhor aplicação da 

técnica estereológica para a quantificação exata do número total de alvéolos 

pulmonares; da mesma forma, as características do desenho experimental 

não nos permitiu efetuar uma análise das principais enzimas das vias 

oxidativa e glicolítica musculares diafragmáticas, a qual viria reforçar as 

conclusões obtidas.    

Por último gostaríamos de deixar, como sugestões para estudos futuros, a 

necessidade de se avaliar o comportamento dinâmico da função pulmonar, 

uma vez que os nossos resultados apontam para alterações na percentagem 

de colagénio pulmonar em animais sedentários, assim como a de se avaliar 

diretamente a função muscular do diafragma, uma vez que os nossos 

resultados são fundamentalmente baseados em indicadores morfológicos. 
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Fotografia de microscopia eletrónica de varrimento do pulmão de um animal 

do grupo GA, com 20 semanas de idade, ilustrativa da esfericidade alveoloar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


