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1. RESUMO 

O objetivo do presente estudo é investigar a influência da dieta hiperlipídica sobre as 

adaptações cardiovasculares e alterações metabólicas em modelo experimental de 

menopausa submetido a treinamento físico aeróbio, resistido ou combinado (aeróbio + 

resistido). Para isso, estão sendo utilizadas 50 camundongas C57BL/6J (˜10 semanas de 

vida), todas ooforectomizadas, divididas em 5 grupos (n=10 em cada): sedentárias 

submetidas a dieta normocalórica (OSN), sedentárias submetidas a dieta hiperlipídica 

(OSD), submetidas a dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio em esteira (OTAD), 

submetidas dieta hiperlipídica e a treinamento resistido em escada (OTRD), e submetidas a 

dieta hiperlipídica e a treinamento combinado em esteira e escada (OTCD). A administração 

da dieta hiperlipídica teve início na 10ª semana de vida das camundongas. A ooforectomia 

foi realizada após 4 semanas de protocolo (com 3-4 meses de vida). O teste de tolerância 

oral à glicose (TTOG) foi realizado antes da ooforetomia (4a. semana de protocolo) e será 

repetido ao final do estudo (9a. semana). O treinamento físico terá início 1 semana após a 

ooforectomia, com duração de 4 semanas (5x/semana, 40min-1h/dia, intensidade 

moderada). Após as 9 semanas de estudo, os animais serão canulados para registro direto 

de pressão arterial e posterior análise da modulação autonômica cardiovascular. Os dados 

serão apresentados como média e desvio padrão. A normalidade dos dados será testada 

através do teste Kolmogorov-Smirnov e ANOVA one way será utilizada para comparação 

entre os grupos, seguida do post-hoc de Student Newman-Keulls. Valores de p<0,05 serão 

considerados significativos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Considerando a associação de vários fatores de risco na mulher após o advento da 

menopausa, agravado pelo estilo de vida sedentário, intervenções (farmacológicas e não 

farmacológicas) no sentido de prevenir ou minimizar a morbi-mortalidade nessa população 

têm sido amplamente estudadas por pesquisadores.  

As mulheres na pós-menopausa, além da tendência ao ganho de peso, também 

estão suscetíveis a apresentarem alterações no metabolismo lipídico, devido à privação 

estrogênica, que eleva os níveis de colesterol total, lipoproteínas e triglicerídeos, 

acarretando um perfil lipídico altamente favorável à aterogênese, principalmente quando 

associada a diabetes mellitus e hipertensão(1,2). 

Diversos trabalhos mostram que mudanças no estilo de vida são fundamentais para 

a manutenção da saúde da população em geral, sendo que a prática de exercício fisco 

regular é uma intervenção desejável e eficaz na prevenção e/ou tratamento de diversas 

patologias, entre elas a hipertensão arterial, o diabetes mellitus tipo 2, as dislipidemias e a 

aterosclerose(3). 



 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é investigar a influência da dieta hiperlipídica sobre as 

adaptações cardiovasculares e alterações metabólicas em modelo experimental de 

menopausa submetido a treinamento físico aeróbio, resistido ou combinado (aeróbio + 

resistido). 

 

4. METODOLOGIA 

Estão sendo utilizadas 50 camundongas C57BL/6J (˜10 semanas de vida) divididas 

em 5 grupos: ooforectomizadas sedentárias submetidas a dieta normocalórica (OSN), 

ooforectomizadas sedentárias submetidas a dieta hiperlipídica (OSD), ooforectomizadas 

submetidas a dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio em esteira (OTAD), ooforectomizadas 

submetidas dieta hiperlipídica e a treinamento resistido em escada (OTRD), e 

ooforectomizadas submetidas a dieta hiperlipídica e a treinamento combinado em esteira e 

escada, em dias alternados (OTCD). 

A administração da dieta hiperlipídica teve início na 10ª semana de vida dos 

camundongos. Os grupos tratados com dieta normocalórica recebem conteúdo calórico de 

3.802,8 Kcal/kg dos quais 76% é fornecida por carboidratos, 14,5% por proteínas e 9,5% de 

lipídios (óleo de soja). Para o grupo da dieta hiperlipídica (high fat) é fornecida a ração “AIN - 

93M” adaptada, com conteúdo calórico de 5.362,8 Kcal/kg dos quais 59% é fornecida por 

lipídios (banha de porco e óleo de soja), 30,5% por carboidratos e 10,5% de proteínas. Água 

e ração são oferecidas de modo irrestrito, sendo o consumo de ração mensurado 3 vezes 

por semana.  

A ooforectomia foi realizada após 4 semanas de protocolo (com 3-4 meses de vida). 

O teste de tolerância oral à glicose (TTOG) foi realizado antes da ooforetomia (4a. semana 

de protocolo) e será repetido ao final do estudo (9a. semana), depois de jejum noturno de 12 

horas. O TTOG consiste em mensurar a glicemia no momento inicial (0 min) e, logo após a 

gavagem de glicose (1,4g/Kg peso corporal), mensurar os níveis de glicose aos 15, 30, 60, 

90 e 120 minutos, utilizando glicosímetro AccuCheck Roche®.  

O treinamento físico terá início 1 semana após a ooforectomia, com duração de 4 

semanas (5x/semana, 40min-1h/dia, intensidade moderada). Após as 9 semanas de estudo, 

os animais serão canulados para registro direto de pressão arterial e posterior análise da 

modulação autonômica cardiovascular. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



Apesar do consenso da importância da recomendação da prática de exercícios 

regulares para a mulher, os benefícios desta abordagem foram pouco estudados no sexo 

feminino.  

A prática regular de exercícios físicos produz, entre outras coisas, efeitos benéficos 

sobre a função cardiovascular e redução dos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Entretanto, esses benefícios têm sido observados, principalmente, em 

decorrência da atividade regular de física aeróbia dinâmica, enquanto resultados de estudos 

envolvendo outros tipos de exercícios são escassos e controversos.  

De fato, pouco se sabe sobre os benefícios do treinamento físico resistido e/ou 

combinado (aeróbio + resistido) nas disfunções metabólicas, cardiovasculares e 

autonômicas. Dessa forma, espera-se que os resultados deste projeto possam contribuir 

para o melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na associação de fatores de risco 

no sexo feminino, bem como dos efeitos de diferentes protocolos de treinamento físico em 

um modelo de privação dos hormônios ovarianos em animais com obesidade induzida por 

dieta hiperlipídica.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos até o presente momento (5a. semana de protocolo) 

demonstram aumento de peso corporal no grupo ooforectomizado sedentário (OSD) 

submetido à dieta hiperlipídica em comparação com o ooforectomizado sedentário 

submetido à dieta normocalórica (OSN) (OSD: 23,05±1,24 vs. OSN: 21,07±0,52 gramas).  

O teste de tolerância oral à glicose demonstrou aumento da área sob a curva no 

grupo OSD vs. OSN, caracterizando resistência à insulina nos animais tratados com dieta 

hiperlipídica (OSD: 21120±540 vs. OSN: 16293±1364). 

De acordo com os dados apresentados, é possível afirmar que a dieta hiperlipídica 

viabilizou um modelo reprodutível de obesidade induzida por dieta hiperlipídica em 

camundongos. As próximas etapas deste estudo serão avaliar os efeitos do treinamento 

físico sobre essa condição, e comparar diferentes protocolos de treinamento (aeróbio, 

resistido e combinado). 
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