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EFEITOS DO PROLONGAMENRO DA DIETA HIPERCALÓRICA ASSOCIADO AO 
EXERCÍCIO SOBRE O MÚSCULO SÓLEO DE RATOS.  

 
GLAUCIA DE CASSIA XAVIER DA CRUZ

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

A dieta hipercalórica é tida como fator de risco para o desenvolvimento da obesidade, doenças
musculoesqueléticas dentre outras, o exercício físico combinado com orientações na reeducação da
dieta compõe uma estratégia de intervenção não medicamentosa utilizada na redução da obesidade e
vem sendo amplamente estudada e utilizada em meio cientifico. Diante do desafio para a
comunidade cientifica estipular quais as melhores formas de se exercitar, seguido da atual mudança
dos hábitos alimentares associada ao sedentarismo da população, e os benefícios fisiológicos que o
treinamento aeróbio é capaz de promover, pretendeu-se aprofundar os estudos dos efeitos do 
modelo de treinamento periodizado em natação (TPN).  Verificar as alterações provocadas pelo 
prolongamento da dieta hipercalórica associado ao exercício sobre a musculatura esquelética. 24 
Ratos Wistar (90 dias, 361,18 ± 34,18g), com oferta de dieta hipercalórica que consistiu de uma 
mistura de alimentos hiperenergéticos, contendo 20% de proteína, 48% de carboidrato, 20% de
lipídeos, 4% de fibras, 5% de vitaminas e minerais, totalizando 5,12 kcal/g seguindo as proporções
de Zambon et al. (2009) e água à vontade. A aplicação da dieta ocorreu em duas fases: Fase I
durante seis semanas para o grupo: dieta curta, GDC (n=12) e Fase II dezesseis semanas para o
grupo: dieta prolongada, GDP (n=12); após duas semanas de adaptação ao meio líquido foram
submetidos a um treinamento periodizado em natação durante seis semanas. Após 48 horas do final
do treinamento foi realizada a eutanásia e obtido o músculo sóleo direito, para processamento
histológico e posterior análise morfométrica (menor diâmetro e contagem de fibras por campo), e 
aplicado o teste de Shapiro-Wilk para verificação de normalidade dos dados. A comparação entre os
grupos da mesma fase se deu por análise de variância (ANOVA One way) pós teste de Tukey,
enquanto entre as fases I e II foi utilizado teste t de Student para amostras não pareadas; com
significância fixa em 5%. O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FCT –
UNESP, Campus de Presidente Prudente, sob o n° 1/2010.  O grupo GDC apresentou maior 
quantidade de fibras por campo, consequentemente menor diâmetro das fibras musculares.  No 
presente estudo, o prolongamento da dieta hipercalórica ração, composta pela associação de ração
padrão, chocolate, amendoim e biscoito, associada ao exercício de natação resultou em uma
hipertrofia muscular, confirmada pelo aumento do diâmetro das fibras, sugerindo um equilíbrio da
demanda energética e reposição durante o treinamento proposto.  Os resultados mostraram que a 
dieta hipercalórica associada ao treinamento periodizado em natação foi capaz de exercer forte 
influência nas alterações morfométricas das fibras do músculo sóleo, promovendo a sua
hipertrofia.    PIBIC/Cnpq     
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EFICIÊNCIA DO PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO COM EXCLUSÃO DO XILOL NA 
ETAPA DE MONTAGEM DE LÂMINAS DE PELE E FÍGADO HUMANOS. 

 
VÂNIA RODRIGUES DA ROCHA CAZARI

TALITA RIZO PEREIRA
ANTONIO MARCOS ROMERA

ANA PAULA ALVES FAVARETO

O xilol é líquido incolor, insolúvel em água, derivado do petróleo. É de ampla utilização em
indústrias na produção de tintas, tíneres vernizes e em laboratórios de anatomia patológica como
solvente, clarificador de lâminas de biópsias coradas em hematoxilina e eosina (HE) e na confecção 
e montagem destas lâminas. Apesar de sua grande utilidade, o xilol é classificado de acordo com a
lei, resolução n° 358, de 29 de abril de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente no grupo B,
isto devido a sua alta toxicidade e grau de riscos que pode oferecer em seu manuseio ocupacional. 
Esta alta toxicidade e potencial de contaminação do solo, água e ar do xilol têm levado a tentativas
de redução do seu uso ou até mesmo substituição completa do produto por outros agentes que
possam ter funções semelhantes. Avaliar a qualidade estrutural e de visualização microscópica de
tecidos humanos submetidos a processamento histológico e coloração por HE com a exclusão do
xilol na etapa de montagem das lâminas. Foram utilizados tecidos de quatro biópsias cutâneas e 
hepáticas submetidos à avaliação em um laboratório de anatomia patológica (n=2/grupo
experimental). Os diferentes tecidos foram submetidos a dois tipos de processamento histológico:
controle (C: metodologia rotineiramente utilizada) e redução de xilol (RX). Em ambos os 
processamentos, as biópsias foram processadas pelo autotécnico, incluídas em parafina,
desparafinizadas, clarificadas e coloradas com HE. A montagem das lâminas foi realizada com
utilização de xilol (grupo C) ou sem o solvente (grupo RX). As lâminas foram observadas ao 
microscópio de luz para comparação qualitativa entre os grupos experimentais. O estudo obteve
aprovação da Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) e Comissão de Ética e Pesquisa (CEP) da
UNOESTE (protocolo nº 1200).  Não foi identificada nenhuma alteração estrutural ou qualquer
outra mudança qualitativa, que pudesse alterar ou afetar a visualização celular e o diagnóstico, nas
lâminas do grupo RX em relação ao grupo C.  Estes resultados corroboram com estudo da literatura,
onde 74% das lâminas de tecido mamário, pele e intestino confeccionadas sem utilização de xilol na
desparafinação, coloração e montagem apresentaram-se de boa qualidade, quando comparadas ao 
método histológico convencional. Alguns substitutos para o xilol também têm sido testados 
obtendo-se sucesso no processamento histológico, como o propileno glicol éter metílico e
isopropanol (2-propanol). Concluímos que, nestas condições experimentais, a eliminação do xilol
durante a montagem das lâminas pode ser feita sem que haja riscos de perda de material ou 
inviabilidade no diagnóstico. É necessário ressaltar a importância deste estudo para a redução da
exposição ocupacional em laboratórios de anatomia patológica, da contaminação ambiental e dos
custos, principalmente para o descarte adequado do produto.     UNOESTE.     
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LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DA ÁREA VERDE URBANA “PARQUE DO POVO” DO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
PLÍNIO CARIELO

RENATO DE ARAÚJO FERREIRA

As praças, jardins e parques tem papel importante nas áreas urbanas, pois em dias quentes,
notavelmente, ajudam a amenizar o calor, sem contar que proporcionam aos moradores a
possibilidade de estar em contato com a natureza durante seus momentos de lazer, recreação,
distração e prática esportiva. O Parque do Povo é a maior área verde urbana destinada à arborização
no município de Presidente Prudente - SP, 33,3 hectares. Devido sua importância para o município, 
este trabalho teve como objetivo a realização do levantamento florístico do Parque para despertar na
população prudentina e frequentadores o comprometimento com a necessidade de preservação do
mesmo por meio da descoberta da sua riqueza florística. O levantamento foi realizado entre os 
meses de fevereiro e março de 2011 através de caminhadas por toda extensão do parque, onde todas
as espécies eram identificadas a nível de espécie por meio do conhecimento dos autores, bem como
confecção de exsicatas e registros fotográficos para posteriormente serem comparados com livros
de identificação de espécies. O levantamento apontou a existência de 62 espécies arbóreas, que
juntas totalizam 1947 indivíduos. O gênero Handroanthus (antigo gênero Tabebuia - ipê) totalizou 
379 indivíduos. As palmáceas totalizaram 109 indivíduos. Os indivíduos não identificados
totalizaram 118. Quanto à origem destas espécies 52,7% são nativas, 35,6% são exóticas e 11,7%
não foram identificadas. Entre as espécies nativas que tiveram mais participação desconsiderando o 
gênero Handroanthus, foram a Farinha seca (5,34%), Oiti (4,06%) e Munguba (3,70%). Já entre as
espécies exóticas foram: Tipuana (5,34%), Jambolão (4,42%) e Santa Bárbara (4,01%).  Esses 
dados relatam que o Parque do Povo está muito bem, pelo fato de 52,7% das árvores serem nativas,
o que auxilia muito a alimentação da fauna local, entre outros benefícios, já que Lorenzi (1998)
estima que aproximadamente 80% das árvores encontradas nas zonas urbana, são espécies exóticas. 
Apesar do gênero Handroanthus, concentrar 19,47 % dos indivíduos levantados, ressalta-se que 
diversas espécies somam a esse percentual, de tal forma que o local não possui espécies com
participação superior ao mencionado por Milano (2000) citado por Roxo (2009), que considera 
como espécie dominante na área aquela que apresenta mais de 15% do total de indivíduos; evitando
o surgimento de pragas urbanas. Foram observados pequenos núcleos, ou seja, indivíduos de mesma
espécie, plantados juntos, tais como jambolão, pau-ferro, Munguba e farinha seca, o que não é 
desejável, por tornar–se susceptível a ocorrência de pragas e doenças. O Parque do povo apresenta 
um grande potencial para pesquisas e desenvolvimento de atividades de educação ambiental, além
de uma boa diversidade florística que justifica sua preservação. Com este trabalho espera-se que a 
população prudentina se conscientize e se comprometa com a preservação deste local único onde
todos tem a oportunidade de interagir com a natureza.         
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TABAGISMO PASSIVO DURANTE A PRENHEZ: INFLUÊNCIA NO PESO ABSOLUTO E 
RELATIVO DO MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE RATOS NA IDADE ADULTA 

 
JACQUELINE BEXIGA URBAN

REGIANE ROCHA COSTALONGA
LIDIANE APARECIDA DE MACEDO

TAÍSE MENDES BIRAL
RAFAEL MOREIRA

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI
ROBSON CHACON CASTOLDI

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

Baixo peso ao nascer, déficit de crescimento intra-uterino e prematuridade são listados como efeitos 
do tabagismo durante a prenhez, porém, não há conclusões sobre a permanência destes efeitos após
a chegada a idade adulta. Avaliar pesos, absoluto e relativo, do músculo gastrocnêmio de ratos
submetidos ao tabagismo passivo intra-utero.  Foram utilizadas 10 ratas virgens, divididas em 
grupos: GC (controle), GF (expostas a fumaça do cigarro) e cinco ratos machos. No 72° dia de vida
das matrizes, iniciou-se fase experimental do protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que 
consistiu de 30 minutos, 2x/dia, 6 dias semanais, este protocolo teve fim ao término da lactação dos
filhotes. Ao atingirem 90 dias, foi iniciado o protocolo de indução a prenhez. Os filhotes foram
separados após a lactação, segundo o grupo de suas matrizes. Após o 90º dia de vida, os filhotes
foram eutanasiados e foi realizada a pesagem dos animais e do músculo gastrocnêmio. Foi obtido o
peso relativo dos músculos divisão do peso do músculo pelo peso do animal. Para análise dos dados
foi utilizado teste T não-pareado, adotando p < 0,05.  O músculo gastrocnêmio não apresenta 
diferença significativas, tanto no peso relativo(0,3569) quanto no peso absoluto(0,1821) entre os
grupos GC(0,0060 ± 0,0006; 1,779 ± 0,212) e GF(0,0066 ± 0,0009; 1,895 ± 0,257). Não há 
evidências conclusivas que o tabagismo altere o peso muscular de forma semelhante ao efeito do
mesmo no peso corporal.  O tabagismo passivo intra-utero não alterou efetivamente o peso do 
músculo gastrocnêmio na idade adulta.         
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JACQUELINE BEXIGA URBAN

REGIANE ROCHA COSTALONGA
LIDIANE APARECIDA DE MACEDO

TAÍSE MENDES BIRAL
RAFAEL MOREIRA

BRUNA CORRAL GARCIA VALSONI
ROBSON CHACON CASTOLDI

REGINA CELI TRINDADE CAMARGO
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO

Baixo peso ao nascer, déficit de crescimento intra-uterino e prematuridade são listados como efeitos 
do tabagismo durante a prenhez, porém, não há conclusões sobre a permanência destes efeitos após
a chegada a idade adulta. Avaliar se o tabagismo passivo intra-uterino reduz os pesos, absoluto e 
relativo, do músculo sóleo de ratos Wistar. Foram utilizadas 10 ratas virgens, divididas em grupos:
GC (controle), GF (expostas a fumaça do cigarro) e cinco ratos machos. No 72° dia de vida das
matrizes, iniciou-se fase experimental do protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que consistiu 
de 30 minutos, 2x/dia, 5 dias semanais, este protocolo teve fim ao término da lactação dos filhotes
(21º dia de vida dos filhotes). Ao atingirem 90 dias, foi iniciado o protocolo de indução a prenhez.
Os filhotes foram separados após a lactação, segundo o grupo de suas matrizes. Após o 90º dia de
vida, os filhotes foram eutanasiados e foi realizada a pesagem dos animais e do músculo sóleo. Foi
obtido o peso relativo do músculo pela divisão do peso do músculo pelo peso do animal. Para 
análise dos dados foi utilizado teste T não-pareado, adotando p < 0,05.  No músculo sóleo, os pesos 
relativo (0,4280) e absoluto (0,4217) entre os grupos GC (0,0005 ± 0,0001; 0,1533 ± 0,0360) e GF
(0,0004 ± 0,0006; 0,1378 ± 0,0388) não obtiveram alteração estatisticamente significante entre os 
grupos.  Os estudos atuais corroboram com os achados. O tabagismo passivo produziu leve 
diminuição dos parâmetros de peso do músculo sóleo.         

 


