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1. RESUMO 

Após a menopausa, a prevalência de fatores de risco cardiovasculares 

aumenta expressivamente nas mulheres. Apesar dos benefícios do exercício aeróbio 

serem bem conhecidos, pouco se sabe se a associação com exercícios resistidos 

poderia promover os mesmos efeitos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 

comprar os efeitos hemodinâmicos do treinamento físico (TF) aeróbio e combinado 

(aeróbio + resistido) em um modelo experimental de menopausa. Para isso, 28 ratas 

foram divididas em 4 grupos (n=7): 1 grupo controle sedentário (CS) e 3 grupos 

ooforectomizados (retirada bilateral dos ovários): sedentário (OS), submetido a TF 

aeróbio em esteira (OTA), e combinado em esteira e escada, em dias alternados 

(OTC). Após 8 semanas de TF, os animais foram canulados na artéria carótida para 

posterior (24h) registro direto de pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC). A 

privação dos hormônios ovarianos induziu aumento da PA média no grupo OS, que 

foi revertido nos animais treinados, sendo que no OTC uma redução mais exacerbada 

do que no OTA. A redução de PA média observada nos animais submetidos ao TF 

combinado em relação ao aeróbio (OTA) foi associada a uma redução de PA sistólica 

do grupo OTC em relação a todos os outros. Com relação à PA diastólica, os grupos 

treinados apresentaram menores valores do que o OS, sem diferença entre as 

modalidades de TF. Ambos os grupos treinados apresentaram bradicardia de 

repouso. Concluindo, o TF combinado foi capaz de promover benefícios adicionais em 

parâmetros hemodinâmicos de ratas menopausadas, em comparação ao aeróbio 

isolado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Após a menopausa, a pressão arterial aumenta nas mulheres e a hipertensão 

torna-se mais prevalente ou pelo menos igualmente prevalente em homens e 

mulheres. Sabe-se que a manutenção da função cardíaca normal é obtida através da 

regulação neural cardíaca pela integração da atividade do sistema nervoso simpático 

e parassimpático. Além disso, o controle da homeostase cardiovascular é dependente 

da atuação dos reflexos originados pelos pressorreceptores arteriais (barorreflexo), 

pelos cardiopulmonares e por sua integração central. Considerando a associação de 

vários fatores de risco na mulher após o advento da menopausa, agravado pelo estilo 

de vida sedentário, intervenções no sentido de prevenir ou minimizar a morbi-

mortalidade nessa população têm sido amplamente estudadas por pesquisadores. 



Atualmente, é consenso que o treinamento físico (TF) promove benefícios 

cardiovasculares importantes após a menopausa. Entretanto, esses benefícios têm 

sido observados principalmente em decorrência do TF aeróbio, ficando a dúvida se o 

exercício resistido promoveria benefícios ou riscos à saúde cardiovascular da mulher. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos deste estudo foram comparar os efeitos do treinamento físico 

aeróbio e combinado (aeróbio + resistido) sobre a capacidade física (teste máximo de 

corrida em esteira e teste de carga máxima em escada); e parâmetros hemodinâmicos 

(pressão arterial, frequência cardíaca, e sensibilidade barorreflexa) em um modelo 

experimental de menopausa. 

 

4. METODOLOGIA 

Para isso, 28 ratas Wistar (200-220g) foram divididas em 1 grupo controle 

sedentário (CS) e 3 grupos ooforectomizados (retirada bilateral dos ovários): 

sedentário (OS), submetido a TF aeróbio em esteira (OTA), e combinado em esteira 

e escada, em dias alternados (OTC) (n=7 em cada grupo). Após 8 semanas de TF, os 

animais foram canulados na artéria carótida para registro direto de pressão arterial 

(CODAS, 2kHz). Foram administradas doses crescentes de fenilefrina e nitroprussiato 

de sódio para verificar a sensibilidade barorreflexa. O teste estatístico Anova One Way 

foi aplicado para comparação de dados, sendo aceitos p<0,05. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, os dados referentes à sensibilidade do barorreflexo 

não foram completamente analisados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os animais treinados apresentaram maior capacidade de corrida na esteira do 

que os sedentários (CS: 13,6±0,9; OS: 13,9±0,66; OTA: 18,6±0,4, OTC: 18,4±0,7 

minutos). Além disso, o grupo submetido ao TF combinado apresentou melhor 

desempenho no teste de carga máxima na escada do que os demais grupos 

estudados (CS: 203,9±15; OS: 183,2±17,2; OTA: 174,4±0,24; OTC: 248,2±13,3 % de 

peso corporal). A privação dos hormônios ovarianos induziu aumento da PAM no 

grupo OS (119,2±2,5 vs. 114,5±1,5 mmHg no CS), que foi revertido nos animais 



treinados (OTA: 113,5±1,1 e OTC: 105,3±1,9 mmHg), sendo que no OTC uma 

redução mais exacerbada do que no OTA. A redução de PAM observada nos animais 

submetidos ao TF combinado em relação ao aeróbio (OTA) foi associada a uma 

redução de PAS do grupo OTC em relação a todos os outros (CS: 131,6±2,1; OS: 

135,5±3,8; OTA: 130,9±1,8; OTC: 115,7±2,3 mmHg). Com relação à PAD, os grupos 

treinados apresentaram menores valores do que o OS (CS: 98,4±1,4; OS: 102,4±2,3; 

OTA: 96,1±1; OTC: 92,4±2,8 mmHg), sem diferença entre as modalidades de TF. 

Ambos os grupos treinados apresentaram bradicardia de repouso (CS: 368,4±5,5; OS: 

382,9±8,9; OTA: 344,4±6,1; OTC: 343±4 bpm). Concluindo, o TF combinado foi capaz 

de promover benefícios adicionais em parâmetros hemodinâmicos de ratas 

menopausadas, em comparação ao aeróbio isolado. Vale ressaltar que não foram 

observados prejuízos hemodinâmicos em decorrência do TF resistido nesse modelo 

experimental. 
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