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Estudo morfoquantitativo e bioquímico. 

1. Resumo 

A menopausa torna as mulheres suscetíveis à obesidade, doenças 

cardiovasculares, derrame, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia e está 

associada à inflamação de baixo grau no tecido adiposo, com infiltração de células 

do sistema imunológico (macrófagos) neste tecido. O exercício físico resulta em 

diminuição de massa corporal e melhora do perfil lipídico, pressão arterial e a 

resistência à insulina. Foram utilizados 30 camundongos, sendo 15 animais 

C57/black e 15 LDL-Knockout, divididos em seis grupos. Os procedimentos aplicados 

foram: protocolo de treinamento físico, sacrifício dos animais com coleta de sangue, 

retirada do TAV e processamento das amostras, para o estudo morfoquantitativo, 

através de microscopia de luz. Foi verificado que a menopausa promove aumento de 

colesterol total, triglicerídeos, densidade numérica e diminuição no diâmetro maior 

dos adipócitos tanto nos grupos controle quanto nos LDL-K e que o exercício 

contribui para diminuição destes valores.  

2. Introdução 

O envelhecimento caracteriza uma etapa da vida na qual ocorrem 

modificações psicológicas, morfológicas, funcionais e bioquímicas, em consequência 

da ação do tempo (LIMA-COSTA et al., 2013). Dentre os declínios funcionais no 

processo de envelhecimento está a menopausa. Estas alterações no perfil 

metabólico da mulher resultam em modificações na composição e distribuição de seu 

tecido adiposo, favorecendo não somente o aumento ponderal, como também a 

progressão de eventuais processos ateroscleróticos. 

3. Objetivos 

Investigar o efeito do exercício físico aeróbio moderado no tecido adiposo 

visceral de camundongos LDL-Knockout ovariectomizadas através de parâmetros 

bioquímicos (colesterol total e triglicérides) e morfoquantitativos (área, diâmetro maior 

e densidade de numérica dos adipócitos).  

4. Metodologia 

Foram utilizados 30 camundongos, sendo 15 animais C57/black e 15 LDL-

Knockout, divididos em seis grupos: CS (controle não-ovariectomizado sedentário), 



COS (controle ovariectomizado sedentário), COT (controle ovarictomizado treinado), 

LDL-KS (LDL-K sedentário), LDL-KOS (LDL-K ovariectomizado sedentário) e LDL-

KOT (LDL-K ovariectomizado treinado). Os procedimentos aplicados foram: protocolo 

de treinamento físico em esteira ergométrica com velocidade e carga progressiva (1 

hora por dia / 5 dias por semana a 50 a 60% da velocidade máxima de esforço) 

durante 4 semanas, sacrifício dos animais com coleta de sangue para análise de 

colesterol total e triglicérides, retirada e pesagem do TAV e processamento e 

coloração e HE das amostras para o estudo morfoquantitativo, através de 

microscopia de luz. 

5. Desenvolvimento 

Na menopausa, a obesidade precipita e intensifica morbidades como doença 

cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes mellitus, câncer de mama e endométrio 

e está relacionada a alterações metabólicas como hipercolesterolemia, uma vez que 

da pré-menopausa para a pós-menopausa, os níveis de colesterol total, colesterol 

LDL e triglicerídeos, podem aumentar, reduzindo sua expectativa de vida (FAO, 

2013; OLIVEIRA et al., 2008; DE LORENZI et al., 2005). O aumento do Tecido 

Adiposo Visceral (TAV) na obesidade contribui diretamente para o aumento da 

inflamação sistêmica. Vários estudos têm estabelecido uma relação entre o aumento 

do IMC e o nível de determinadas proteínas inflamatórias (BERG & SCHERER, 

2005). Evidências indicam que à medida que aumenta o grau de obesidade, aumenta 

também a infiltração dos macrófagos no tecido adiposo, o qual corresponde as 

maiores fontes de citocinas pró-inflamatórias proveniente da produção destes pelos 

próprios adipócitos e pelos macrófagos infiltrados em resposta à hipóxia 

(WEISS,2007). O crescimento do tecido adiposo tem que ocorrer ordenadamente 

para a manutenção de sua função normal, qualquer perturbação do processo pode 

resultar numa função prejudicada do tecido adiposo visceral, contribuindo para 

processos patogênicos (BAYS et al., 2008). Atualmente, a obesidade é uma 

enfermidade caracterizada por um baixo grau de inflamação crônica no TAV. Devido 

aos seus benefícios cardiovasculares e metabólicos, o exercício físico vem sendo 

considerado uma conduta não farmacológica importante no tratamento de diferentes 

patologias (NEGRÃO et al.,1998), uma vez que se tem demonstrado serem efetivas 

para redução das taxas de morbi-mortalidade (MEDIANO et al., 2005; MARCHON et 

al., 2023; OLIVEIRA et al., 2013). 

6. Resultados preliminares 



Foi verificado que a menopausa gera aumento do colesterol total e de 

triglicerídeos tanto nos grupos controle quanto nos LDL-K e que o exercício contribui 

para diminuição destes valores. Além disso, observamos que a menopausa promove 

aumento na densidade numérica e diminuição no diâmetro maior dos adipócitos tanto 

nos grupos controle quanto nos grupos LDL- Knockout e que o exercício reverte este 

processo. Os dados sugerem que o exercício é recomendável como tratamento e 

prevenção da dislipidemia, uma vez que a diminuição da área dos adipócitos propicia 

aumento da vascularização, o que diminui a hipóxia e, consequentemente, a 

inflamação crônica de baixa intensidade e hipoadiponectinemia. 
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