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RESUMO 

VIANNA, D. Efeito da restrição calórica e do treinamento resistido em 
marcadores de resistência à insulina de ratas ovariectomizadas. 2015. Tese 
(doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015.  
 
 

Neste estudo, avaliamos o efeito da restrição calórica e do treinamento 
resistido na massa corporal e na sensibilidade à insulina de ratas ovariectomizadas. 
80 ratas fêmeas da linhagem Holtzman foram distribuídas em 8 grupos (n=10 cada): 
ovariectomizado (OVX), ovariectomizado com restrição calórica (OVX RC), 
ovariectomizado com treinamento resistido (OVX TR), ovariectomizado com restrição 
calórica e treinamento resistido (OVX TR+RC), Sham operado (SHAM), Sham com 
restrição calórica (SHAM RC), sham com treinamento resistido (SHAM TR), sham 
com restrição calórica e treinamento resistido (SHAM TR+RC).   Após 13 semanas 
de intervenção, foram analisados: massa corporal, gordura corporal; concentrações 
sanguíneas de glicose, insulina e adiponectina; conteúdo de AKT total e fosforilada, 
pi3k e Glut 4 (nos tecidos adiposos subcutâneo e retroperitoneal).  As ratas 
ovariectomizadas (OVX, OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC) apresentaram maior 
massa corporal e gordura corporal quando comparadas ao grupo SHAM. As 
concentrações de glicose e insulina foram semelhantes em todos os grupos 
experimentais, porém a concentração de adiponectina foi menor nos grupos 
ovariectomizados (OVX, OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC), quando comparados ao 
grupo SHAM. A RC e o TR aumentaram a concentração de adiponectina quando 
comparado ao grupo OVX. Não houve diferença entre os grupos em relação à via de 
sinalização da insulina nos tecidos adiposos subcutâneo e retroperitoneal. 
Concluímos que a ovariectomia causa aumento de massa e gordura corporal, 
levando à menor concentração de adiponectina, e que a RC e o TR alteram estas 
modificações. 

 
Palavras-chave: Menopausa. Resistência à insulina. Restrição Calórica. 
Treinamento resistido. Adiponectina. 



 

 

ABSTRACT 

VIANNA, D. Effect of calorie restriction and strength training on markers of 

insulin resistance in ovariectomized rats. 2015. Doctoral thesis – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

In this study, we evaluated the effect of calorie restriction and strength training 

on the body weight and insulin sensitivity of ovariectomized rats. Eighty female 

Holtzman rats were divided into eight groups (n=10 per group): ovariectomized 

(OVX), ovariectomized plus calorie restriction (OVX-CR), ovariectomized plus 

strength training (OVX-ST), ovariectomized plus strength training and calorie 

restriction (OVX-ST+CR), sham operated (SHAM), sham plus calorie restriction 

(SHAM-CR), sham plus strength training (SHAM-ST), and sham plus strength 

training and calorie restriction (SHAM-ST+CR). The following variables were 

analyzed after 13 weeks of intervention: body weight; body fat; blood concentrations 

of glucose, insulin and adiponectin; total and phosphorylated AKT content; pi3k and 

Glut 4 (in subcutaneous and retroperitoneal adipose tissues). Ovariectomized rats 

(OVX, OVX-CR, OVX-ST, and OVX-ST+CR) had a higher body weight and body fat 

than SHAM animals. Glucose and insulin concentrations were similar in all 

experimental groups, but adiponectin concentration was lower in the ovariectomized 

groups (OVX, OVX-CR, OVX-ST, and OVX-ST+CR) when compared to the SHAM 

group. Calorie restriction and ST increased the concentration of adiponectin when 

compared to the OVX group. There was no difference between groups in terms of 

insulin signaling in subcutaneous or retroperitoneal adipose tissue. We conclude that 

ovariectomy increases body weight and body fat, reducing adiponectin concentration, 

and that CR and ST alter these modifications. 

 

Keywords: Menopause. Insulin resistance. Calorie restriction. Strength training. 

Adiponectin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O aumento da expectativa de vida da mulher nos países desenvolvidos 

passou de 50 anos, no início do século XX, para mais de 80 anos, no início do 

século atual. No Brasil, 49,6% da população é feminina e 10% das mulheres 

encontram-se com 50 anos ou mais de idade (IBGE, 2010).  

Além da melhora na expectativa de vida, o Brasil passou por transformações 

sociais e econômicas no século passado que provocaram mudanças importantes no 

perfil de ocorrências das doenças crônicas não transmissíveis da população, como 

pode ser notado pela pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2011), que revela que 45% das 

mulheres brasileiras encontram-se com excesso de peso e que 16% são obesas. A 

maior prevalência de mulheres obesas está na faixa etária de 55 a 64 anos. 

A menopausa é um marco desta fase, correspondendo ao último ciclo 

menstrual, que acontece geralmente em torno dos 50 anos de idade. Este fenômeno 

consiste na transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva, processo 

dinâmico que ocorre ao longo dos anos. Alguns autores tendem a definir a 

menopausa após 12 meses de cessação da menstruação, devido à perda da função 

folicular do ovário (GREENDALE et al., 1999; POLOTSKY & POLOTSKY, 2010). 

Trata-se de fenômeno que envolve muitas mudanças fisiológicas, principalmente 

hormonais, incluindo o aumento na produção do hormônio folículo estimulante (FSH) 

pela hipófise, a redução hepática da globulina ligadora de hormônios sexuais 

(SHBG), a perda da produção de hormônios ovarianos, como estradiol (E2), e a 

redução da circulação de andrógenos (POLOTSKY & POLOTSKY, 2010). 

 Além da perda da produção de hormônios ovarianos, a menopausa está 

relacionada com alterações no peso corporal. Nesse aspecto, estudos utilizando 

ratas ovariectomizadas (OVX) mostraram que estes animais apresentam maior peso 

corporal e maiores depósitos de gorduras quando comparados aos animais do grupo 

controle (VASCONCELLOS et al., 2004; LEITE et al., 2009; ZOTH et al., 2010; 

DOMINGOS et al., 2012; SHIGUEMOTO et al., 2012).  
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A ovariectomia tem sido usada em modelo animal por simular a menopausa 

humana. Estudos mostram que a ovariectomia está associada ao aumento do risco 

de doenças coronarianas, às perdas ósseas, às alterações lipídicas e às mudanças 

na composição corporal, como redução da massa magra e aumento da gordura 

corporal (KALU, 1991; THOMPSON et al., 2005; SHIGUEMOTO et al., 2007). Alguns 

autores, contudo, sugerem que o aumento de peso das mulheres é mais consistente 

com o envelhecimento cronológico e não exclusivamente devido à transição da 

menopausa (WILDMAN & SOWERS, 2011).  

É fato conhecido que o envelhecer implica em modificações na composição 

corporal, na redução do teor de água, no declínio da massa muscular esquelética, 

na diminuição dos hormônios anabólicos e da força, além de aumento de 

mediadores inflamatórios e acúmulo de gordura corporal. Estas mudanças, 

associadas à idade, são responsáveis pela redução da mobilidade e pelo aumento 

da dependência e da incapacidade funcional (SILVA et al., 2006; RIBEIRO et al., 

2006). Com base nesta teoria, foi realizado um estudo em nosso laboratório que 

mostrou que ratos envelhecidos possuem mais gordura corporal, níveis elevados de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL), colesterol e triglicérides e redução da massa 

magra quando comparados a animais jovens (VIANNA et al., 2012). 

Estas alterações que ocorrem na composição corporal influenciam o gasto 

energético, podendo contribuir para o ganho de peso. Nesse sentido, o estudo de 

Lovejov et al. (2008) mostrou redução no gasto energético de mulheres 

menopausadas comparadas com pré-menopausadas. Os autores explicam que este 

declínio do gasto energético está associado à inatividade física (sedentarismo), à 

redução da massa magra e à perda da fase lútea que ocorrem na menopausa. 

Alterações na distribuição da gordura corporal, tanto na gordura visceral e quanto na 

subcutânea, são modificações atribuídas tanto para o envelhecimento quanto para a 

menopausa. Porém, na menopausa, há alteração da taxa de andrógenos e 

estrógenos que estão relacionados com o aumento da deposição de gordura 

corporal, o que media a resistência à insulina, osteoporose, aterosclerose e 

alteração no perfil lipídico – que contribuem para o desenvolvimento de síndrome 

metabólica (POLOTSKY & POLOTSKY, 2010).  
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Diversos estudos mostram associação entre tecido adiposo e menopausa na 

alteração do perfil lipídico. Essas alterações incluem elevados níveis de colesterol 

total e LDL e diminuição dos níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL) (CARR, 

2003). Aliado a isto, o tecido adiposo produz ácidos graxos livres que, no fígado, 

contribuem com a produção de lipoproteínas de muita baixa densidade (VLDL) e 

triglicérides. O aumento de ácidos graxos livres leva ao aumento da atividade da 

enzima lipase hepática, com subsequente aumento na produção de LDL e menor de 

HDL. Os ácidos graxos livres também contribuem para o desenvolvimento da 

resistência à insulina, principalmente no músculo, mediante a redução da 

translocação do transportador de glicose (GLUT4) para a membrana 

(WAJCHENBERG, 2000). 

 A preocupação pelo aumento da massa adiposa decorrente da menopausa 

se justifica pelo fato que pesquisas recentes têm mostrado uma nova linha de 

entendimento sobre a função do tecido adiposo. Atualmente, sabe-se que o tecido 

adiposo não é apenas um fornecedor de energia e sim um órgão dinâmico capaz de 

produzir substâncias que são relacionadas com equilíbrio/homeostase corporal. 

Estas substâncias, produzidas pelos adipócitos, são conhecidas como adipocinas e 

possuem inúmeras funções, que incluem regulação da saciedade, metabolismo de 

lipídeos e carboidratos, além de estarem relacionadas com a sensibilidade à insulina 

(FONSECA-ALANIZ et al., 2006). 

Existem diversas adipocinas (citocinas [fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), 

interleucina-6, angiotensinogênio...], leptina, Adiponectina, entre outras). Estas 

citocinas podem induzir a resistência à insulina, além de desempenhar papel 

importante na patogênese de disfunções endoteliais e subsequentemente a 

aterosclerose (AHIMA et al, 2000; WANG et al.,2015). 

Existe forte correlação entre TNF-α e a via de sinalização da insulina. O TNF-

α ativa proteínas inflamatórias conhecidas como c-Jun-n-Terminal quinase (JNK) e 

proteína quinase inibidora do IkB (IKK), induzindo a fosforilação em serina do 

receptor de insulina (IRS) e, assim, inibindo a via de sinalização da insulina, 

causando a resistência a este hormônio (ARNER, 1995; FONSECA-ALANIZ et al., 

2006). Outras adipocinas são capazes de contribuir com a resistência à insulina, 
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como a interleucina-6 (IL-6) e o inibidor do ativador de plasminogênio1 (PAI-1) 

(CARVALHO et al., 2006).  

A sinalização intracelular da insulina começa com a sua ligação a um receptor 

específico de membrana conhecido como receptor de insulina. Este receptor é 

composto de duas subunidades α extracelulares e duas subunidades β 

transmembrana. A insulina liga-se à subunidade α do receptor, provocando uma 

mudança conformacional na subunidade β, que leva a sua autofosforilação em 

tirosina e ativa sua capacidade tirosina-quinase. Uma vez ativado, o receptor de 

insulina é capaz de fosforilar diversos substratos intracelulares, entre eles a proteína 

semelhante ao colágeno com homologia (Src), a janus quinase (JAK), a proteína 

quinase mitogênica ativada (MAPK) e a fosfatidilinositol-3-quinase (Pi3K). Essas 

proteínas, uma vez fosforiladas, recrutam e ativam diversos fatores intracelulares, 

com diversas funções celulares diferentes e estão relacionadas com o controle do 

crescimento, a regulação da mitogênese e as ações metabólicas da insulina 

(HOTAMISLIGIL et al., 1996; TAWFIK et al., 2015) . 

Por outro lado, algumas adipocinas contribuem com metabolismo da glicose, 

como a visfatina, que possui efeitos metabólicos semelhantes à insulina (ARNER, 

2006), e a proteína estimuladora da acilação (ASP), que está envolvida na ativação 

do transporte de glicose, no aumento da reesterificação de ácidos graxos e na 

inibição da lipólise (GUIMARÃES et al., 2007). A adiponectina aumenta a 

sensibilidade à insulina, a oxidação de ácido graxo, a captação e a utilização da 

glicose no tecido adiposo e no músculo esquelético e a redução da expressão de 

TNF-α (CAMARA et al., 2014). A leptina é responsável por regular a ingestão 

alimentar e o balanço energético corporal, sendo, assim, capaz de interferir no 

metabolismo da glicose e dos lipídeos (DONATO et al., 2004; RIBEIRO et al., 2007).  

A insulina é um importante regulador da função ovariana e, com certeza, a 

resistência a este hormônio interfere com esta regulação, como observado em 

mulheres com diabetes tipo 2 e com síndrome do ovário policístico (PORETSKY et 

al., 1999). Diante disso, o estrógeno tem função na manutenção da sensibilidade à 

insulina, por reduzir o hiperandrogenismo e melhorar a homeostase glicêmica. 

Porém, no estudo de Whitcrof et al. (2011), usando o tratamento com estrogênio em 
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mulheres na menopausa, mostraram não produzir efeitos benéficos no controle da 

resistência à insulina em grande parte dos pacientes – muitos dos quais não 

responderam à suplementação com tal hormônio por longo tempo e sim por um 

período curto e, após este período, alguns pacientes apresentaram efeitos 

colaterais. Diante disso, os pesquisadores levantaram a hipótese que a resistência à 

insulina não só tem impacto negativo sobre a produção de estrogênio, como também 

pode inibir a eficiência da sua suplementação. 

Após a menopausa, a sensibilidade à insulina diminui, predispondo ao 

aparecimento da intolerância à glicose e do diabete tipo 2 (STONEY et al., 2001). 

Além do aumento da resistência à insulina, os níveis de pressão arterial também 

costumam se elevar. Assim, alguns autores sugerem que a elevação da pressão 

arterial pode estar relacionada à presença da resistência à insulina e da 

hiperinsulinemia compensatória (POEHLMAN et al., 1997). 

Dessa forma, a maior prevalência de resistência à insulina, as alterações 

cardiovasculares e inflamatórias e o aumento da gordura corporal, observados 

nesse período da vida, especialmente após a menopausa, sugerem associação 

entre esses fenômenos. Por conta disso, a investigação das respostas fisiológicas a 

estes fenômenos pode contribuir para o esclarecimento dessas relações. 

A deficiência de estrógeno, as alterações do perfil lipídico, o ganho de 

peso/acúmulo de gordura corporal, a produção de adipocinas e o sedentarismo são 

considerados os principais fatores para a maior prevalência de doenças crônicas 

não transmissíveis em mulheres na menopausa.  

Na tentativa de reduzir os efeitos deletérios da ausência do estrógeno, 

diversas abordagens têm sido empregadas. Umas delas é a terapia de reposição 

hormonal, que é uma intervenção farmacológica para o tratamento dos efeitos 

deletérios da menopausa. Porém, há trabalhos correlacionando essa intervenção 

com o aumento na incidência de alguns tipos de cânceres (mama e útero). Diante 

disso, verifica-se que as dosagens hormonais utilizadas ainda precisam ser mais 

investigadas quanto a seus efeitos (STEFANICK et al.,2006; OLSON et al., 2007; 

ZHANG et al., 2007). Por outro lado, estudos mostram que, nesse momento, a 

mudança de estilo de vida parece ser a melhor estratégia para o controle dos fatores 
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de risco das mulheres menopausadas (KULLER et al., 2001; WILDMAN et al., 2004; 

WITCROFT & HERRIOT, 2011). 

Neste sentido, estratégias nutricionais, como a restrição calórica (RC) – que é 

a redução do consumo de calorias em torno de 20 a 40% do ad libitum e adequada 

em nutrientes – tem sido indicada como excelente medida de redução de risco para 

doenças relacionadas à idade (PUG et al., 1999; GENARO, 2009; TREPONOWSKI 

et al., 2011). A RC está relacionada à redução do tecido adiposo, podendo favorecer 

a modulação dos peptídeos derivados da gordura, incluindo a redução da 

concentração de TNF-α e IL-6 e o aumento de adiponectina, o que resulta em 

aumento da sensibilidade à insulina, melhor remodelação óssea e redução do risco 

de inflamações crônicas (GENARO, 2009; JIANPING & KELLER, 2010). 

Os mecanismos responsáveis pelos efeitos benéficos da RC ainda não estão 

claros na literatura. Especula-se que as alterações metabólicas induzidas pela a RC, 

como a inibição da deposição de gordura no tecido adiposo e não adiposo, sejam 

devidas à influência na transdução de proteínas envolvidas em vias de sinalização 

celulares (XIANG & HE, 2011).  

Em estudo de Lee et al. (2010), em que avaliou os níveis sanguíneos de 

adipocinas pró-inflamatórias de coreanas após a redução de peso, utilizando a RC, 

verificou-se redução significativa de TNF-α e leptina, acompanhada por aumento de 

adiponectina.  Nesse sentido, uma pesquisa conduzida por Agueda et al. (2012) 

mostrou redução do peso e da gordura corporal, aumento da concentração de 

visfatina sanguínea e melhora na sensibilidade à insulina em mulheres com IMC 30-

39 Kg/m² após 12 semanas de restrição calórica. 

Recentemente, um estudo de Prasannarong et al. (2012), em que ratas 

ovariectomizadas foram submetidas a 12 semanas de restrição calórica (restrição de 

35% do consumo habitual), demonstrou redução de peso, de concentração de 

insulina e de glicose quando comparadas com ratas OVX sem RC. Diante deste 

resultado, os autores concluíram que a RC pode impedir o desenvolvimento da 

resistência à insulina. 

Em função das evidências do benefício da RC sobre a redução da gordura 

corporal e as alterações na secreção de hormônios produzidos pelo tecido adiposo, 
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sugere-se que esta estratégia nutricional, se adotada durante a menopausa, possa 

atenuar os efeitos deletérios desencadeados neste período. 

Por outro lado, estudos mostram que a perda de peso promovida pela 

restrição calórica está associada com o catabolismo da massa muscular. Dessa 

forma, medidas preventivas devem ser adotadas para minimizar essas alterações. 

Evidências mostram que pessoas fisicamente ativas possuem maior longevidade e 

menor taxa de mortalidade e morbidade. Também há menor risco de desenvolver 

síndrome metabólica, aterosclerose, osteoporose, cardiomiopatias, câncer, diabetes, 

além de doenças autoimunes, neurodegenerativas e respiratórias, entre outras 

(PEDROSA et al., 2004a; PEDROSA et al.,2004b; TORRES-LEAL et al., 2009; 

DiPIETRO,2010). 

Nesse contexto, um estudo realizado em nosso laboratório mostrou que 

mulheres obesas (IMC > 30Kg/m2), submetidas a programa de exercício físico por 

12 semanas, apresentaram menor circunferência de cintura e quadril, menores 

níveis sanguíneos de glicose e LDL e maior concentração de HDL. Estes resultados 

demonstram que o exercício físico é uma importante estratégia para reduzir fatores 

de risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis em mulheres 

obesas (ROCHA et al., 2008). 

Outros estudos, conduzidos em nosso laboratório com animais, mostraram 

que a restrição calórica (associada à prática de exercício físico) reduz o peso 

corporal e a gordura corporal (PEDROSA et al., 2004b; SANTOS et al., 2011). 

Recentemente, Pedroso et al.,(2014) mostraram que animais destreinados com RC 

apresentam menores peso e gordura corporal, comparados com o controle, e 

melhora na tolerância à glicose. 

Dentre os diversos tipos de exercício físicos, o treinamento resistido (TR) vem 

se destacando por promover alterações na composição corporal, como redução de 

gordura e aumento de massa magra, redução de indicadores de doenças crônicas 

não transmissíveis e melhora na qualidade de vida de pessoas idosas (LEITE et al., 

2009; DOMINGOS et al., 2012). 

De acordo com isto, em um estudo de Leite et al. (2009), observou-se que o 

treinamento resistido por doze semanas reduziu o conteúdo de gordura no fígado, 
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no músculo e nos depósitos de gordura corporal (mesentérico e retroperitoneal) e 

melhorou o perfil lipídico em ratas ovariectomizadas. Outro estudo do mesmo grupo 

de pesquisa mostrou que o treinamento resistido é capaz de melhorar a expressão 

gênica de fatores envolvidos no metabolismo de gordura hepática e reduzir o 

estoque de gordura (mesentérico e retroperitoneal) em ratas OVX treinadas 

comparadas com as ratas OVX sedentárias (DOMINGOS et al., 2012).  

No estudo de Shiguemoto et al. (2012) demonstraram que 12 semanas de 

treinamento resistido são eficientes em reverter os efeitos deletérios causados pela 

ovariectomia no tecido ósseo. Em outra pesquisa, o treinamento resistido manteve a 

densidade mineral óssea e melhorou a força muscular de mulheres idosas/pós-

menopausa, mostrando que esta intervenção é importante para prevenir a perda da 

densidade óssea que ocorre com a menopausa ou com o envelhecimento (RYAN et 

al., 1998). 

Nota-se que a prática de exercício físico, assim como a restrição calórica, são 

ótimas estratégias para melhorar a qualidade de vida. No entanto, existem poucas 

evidências da associação entre restrição calórica e treinamento físico nessa fase da 

vida da mulher. De acordo com isto, a iniciativa The Women´s Healthy Lifestyle 

Project (WHLP) (2001) mostrou que alterações no estilo de vida, como baixo 

consumo de ácidos graxos saturados, colesterol e prática de exercício físico, 

reduzem os níveis de colesterol, triglicérides e peso decorrentes da menopausa. 

Dando sequência aquele projeto, WILDMAN et al., (2004) mostraram que a 

intervenção dietética com a prática de exercício físico reduz a aterosclerose em 

mulheres menopausadas.  

 O estudo de Imayama e colaboradores (2012) mostrou que a combinação 

entre restrição calórica e exercício aeróbico reduziu os níveis da proteína C reativa, 

IL-6 e circunferência da cintura e melhorou a glicemia em mulheres menopausadas. 

Os autores relatam que a restrição calórica com ou sem exercício reduziu os 

biomarcadores inflamatórios nestas mulheres e contribuiu com a redução de risco de 

câncer. 
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Os estudos citados são referentes à prática de exercício aeróbico, pois, de 

fato, existem poucas pesquisas associando a restrição calórica e o treinamento 

resistido em mulheres menopausadas.  

Neste contexto, Garciá-Unciti et al. (2012) mostraram que o treinamento 

resistido (70%-80%) associado à restrição calórica (-500Kcal/dia) por 16 semanas foi 

eficaz em reduzir o peso e melhorar a sensibilidade à insulina de mulheres em 

diferentes fases da menopausa. Outros estudos já mostraram que a associação 

entre a restrição calórica e o treinamento resistido reduz o peso corporal, melhora o 

perfil lipídico e reduz a pressão arterial em mulheres menopausadas (MESSIER et  

al., 2010; SÉNÉCHAL et al., 2012).  

Recentemente, St-Onge et al. (2013) mostraram que a combinação do 

treinamento resistido com a restrição calórica não foi capaz de alterar o gasto 

energético de mulheres na pós-menopausa. Assim, nota-se que existem poucas 

evidências entre a prática de treinamento resistido associado à restrição calórica em 

mulheres nesta fase da vida. Contudo, é importante estudar as alterações 

decorrentes destas intervenções na melhora da qualidade de vida de mulheres na 

pós-menopausa. 

A hipótese desta pesquisa é baseada nas evidências que apontam que a 

restrição calórica e a prática de exercício físico reduzem a gordura corporal, 

consequentemente, melhoram o quadro inflamatório e diminuem o aparecimento de 

doenças crônicas não transmissíveis. Porém,  até o presente momento não tenho 

ciência de estudos que verificaram a associação da restrição calórica e do 

treinamento físico resistido em interferir nos mecanismos celulares subjacentes à 

resistência à insulina, na composição corporal e em indicadores inflamatórios de 

ratas submetidas à menopausa induzida.  

Esta pesquisa faz parte de um trabalho em parceria com o Departamento de 

Fisiologia do Exercício, da Faculdade de Ciências Fisiológicas da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), que investiga o efeito da restrição calórica e do 

treinamento resistido sobre diversas variáveis, além das incluídas nesse projeto, 

sendo elas: cardiovasculares e metabólicas, relação entre obesidade óssea e 

osteoporose, características musculares e da biogênese mitocondrial.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A9n%C3%A9chal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22473250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A9n%C3%A9chal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22473250
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Em súmula, o projeto objetiva analisar alguns dos mecanismos que estão 

envolvidos na resistência à insulina ocasionado pela indução da menopausa e 

verificar se a combinação da restrição calórica com o treinamento resistido pode 

melhorar este quadro. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A menopausa está associada com desordens fisiológicas, tais como: aumento 

da massa corporal, redução na sensibilidade à insulina e alterações na distribuição 

da gordura corporal, tanto na gordura visceral quanto na subcutânea. Estas 

desordens estão relacionadas às alterações da taxa de andrógenos e estrógenos 

que provocam o aumento na deposição de gordura corporal. Sabe-se que o 

aumento da gordura corporal media a resistência à insulina, osteoporose e alteração 

no perfil lipídico que contribui para a síndrome metabólica (POLOTSKY & 

POLOTSKY, 2010). Estas alterações ocorrem tanto em humano como em roedores 

(ESCRIVA e al.,1997; VIEIRA et al., 2012). Aovariectomia tem sido usada em 

modelo animal para simular a menopausa humana (SAENGSIRISUWAN et al.,2009; 

WOZNIAK et al., 2009).  

A resistência à insulina é um processo multifatorial, o qual ainda não é 

totalmente esclarecido. Porém, alguns autores relatam que o envelhecimento, 

associado à redução da produção hormonal e ao ganho de gordura corporal, leva à 

resistência à insulina tanto em humanos como em ratos (VIEIRA et al., 2012). A 

sinalização intracelular da insulina no tecido adiposo começa com a sua ligação a 

um receptor específico de membrana, conhecido como receptor de insulina. Uma 

vez ativado, o receptor de insulina é capaz de fosforilar diversos substratos 

intracelulares, entre eles a Pi3K. Essa proteína, uma vez fosforilada, recruta e ativa 

diversos fatores intracelulares, como a via da proteína quinase B (AKT). A Akt é 

importante para o metabolismo de glicose e lipídios no tecido adiposo (SARGIS et 

al., 2012).  

Estudos mostram que, nesse momento, a mudança de estilo de vida parece 

ser a melhor estratégia para o controle dos fatores de risco das mulheres 

menopausadas (KULLER et al.,2001; WILDMAN et al., 2004; WHITCROFT et al., 

2011). Neste sentido, estratégias nutricionais, como a restrição calórica (RC) – que é 

a redução do consumo de calorias em torno de 20 a 40% do ad libitum e adequada 

em nutrientes, tem sido indicada como excelente medida de redução de risco para 

doenças relacionadas à menopausa PUG et al., 1999; TREPANOWSKI et al., 2011). 
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Além disso, evidências mostram que pessoas fisicamente ativas possuem 

maior longevidade e menor taxa de mortalidade e morbidade; também têm menor 

risco de desenvolver síndrome metabólica, aterosclerose, osteoporose, 

cardiomiopatias, câncer, diabetes, doenças autoimunes, neurodegenerativas e 

respiratórias, entre outras (PEDROSA et al., 2004;DiPIETRO, 2010). 

Assim, o objetivo do estudo é analisar alguns dos mecanismos que estão 

envolvidos na resistência à insulina ocasionada pela indução da menopausa e 

verificar se a combinação da restrição calórica (30%) com o treinamento resistido 

pode melhorar a glicemia, insulinemia, resistência à insulina e a hipoadinopectina de 

ratas ovariectomizadas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar e comparar os efeitos isolados e associados da restrição calórica e do 

treinamento resistido sobre a sensibilidade à insulina em ratas ovariectomizadas.  

3.2 Objetivos específicos 

Avaliar o efeito da ovariectomia sobre a resistência à insulinal. 

Avaliar e comparar os efeitos isolados e associados da restrição calórica e do 

treinamento resistido sobre a sensibilidade à insulina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais 

 

 Para a realização deste estudo, foram utilizadas 80 ratas fêmeas de Rattus 

norvegicus da linhagem Holtzman, com idade de quatorze semanas e pesando (em 

média) 274,1 g, provenientes do Biotério da Faculdade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP), câmpus de Araraquara (SP). Os procedimentos foram 

realizados no Biotério do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). Os animais foram mantidos 1 por caixa com 

maravalhas, sob condição padronizada de iluminação com luz acesa às 20 horas 

(ciclo invertido escuro/claro ou 12 horas), temperatura de 22 ± 2°C e umidade 

relativa do ar de 55 ± 10 %, com 15 a 20 trocas de ar por hora. 

Durante todo o período de adaptação, os animais tiveram livre acesso à água 

e à ração. Após o período de adaptação, os animais com restrição calórica 

receberam 70% da ingestão de ração medida previamente (no período de 

adaptação). A manipulação dos animais ocorreu em horário fixo, com início entre 

11:00 e 11:30 horas e término entre 16:00 e 16:30 horas. Neste horário, ocorrem o 

fornecimento e a pesagem da ração, a troca da água dos bebedouros, a limpeza das 

caixas, a troca das maravalhas e o treinamento resistido. A pesagem das ratas, duas 

vezes por semana (segunda-feira e sexta-feira), foi feita em uma balança com 

precisão de 0,1g (GEHARA).  Todos os cuidados e procedimentos realizados com 

os animais seguiram as normas do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal e foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

da Universidade Federal de São Carlos, conforme protocolo 004/13. 

4.1.1 Grupos e desenho experimentais  

 A amostra foi constituída de 80 ratas. Sendo que 60 ratas chegaram no mês 

de abril e as outras 20 chegaram no mês de maio ao biotério. Todos os animais 
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chegaram ao biotério com quatro semanas de idade e ficaram em adaptação por dez 

semanas – até completarem quatorze semanas de idade para realização da cirurgia. 

No período de adaptação, as ratas ficaram em caixas com maravalhas e tiveram 

livre acesso à água e à ração. Após o período de adaptação, as 60 primeiras ratas a 

chegarem ao biotério foram distribuídas em 8 grupos experimentais (Figura 1). 

a) Grupo Sham (Sham) (n = 10), composto por animais que não tiveram 

extraídos os ovários, não fizeram treinamento resistido e receberam a ração 

controle. 

b) Grupo Sham Restrição Calórica (Sham RC) (n = 10), composto por animais 

que não tiveram extraídos os ovários, não fizeram treinamento resistido e receberam 

a dieta restrita em calorias. 

c) Grupo Sham Treinado Restrição Calórica (Sham TR+RC) (n=10), composto 

por animais que não tiveram extraídos os ovários, fizeram treinamento resistido e 

receberam a dieta restrita em calorias. 

d) Grupo Sham Treinado (Sham TR) (n = 10), composto por animais que não 

tiveram extraídos os ovários, fizeram treinamento resistido e receberam a ração 

controle. 

e) Grupo Ovariectomia Sedentário (OVX) (n = 10), composto por animais que 

não fizeram treinamento resistido e receberam a ração controle. 

f) Grupo Ovariectomia Sedentário restrição calórica (OVX RC) (n = 10), 

composto por animais que não fizeram treinamento resistido e receberam a dieta 

restrita em calorias.  

g) Grupo Ovariectomia Treinado (OVX TR ) (n = 10), composto por animais 

que fizeram treinamento resistido e receberam a ração controle.  

h) Grupo Ovariectomizado Treinado Restrição Calórica (OVX TR + CR) (n= 

10), composto por animais que fizeram treinamento resistido e receberam a dieta 

restrita em calorias. 
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Figura 1: Esquema de distribuição das ratas e desenho experimental 

 Quando as ratas completaram quatorze semanas de idades, foi realizada a 

cirurgia e, após dois dias de cirurgia, iniciou-se o consumo alimentar, a fim de 

estipular a média de consumo por animal para, posteriormente, iniciar a restrição 

calórica em 30%. O monitoramento do consumo alimentar foi oito dias antes de 

iniciar a restrição. Para a avaliação do consumo da ração, foi calculada a diferença 

entre a quantidade de ração oferecida e a restante, através de pesagem, utilizando 

uma balança com precisão de 0,01g (GEHARA). 

Após, dez dias da cirurgia, ocorreram duas sessões de familiarização do 

treino e, depois, o teste de carga máxima. Em seguida, iniciaram-se o treinamento e 

a restrição calórica (Figura 2). 
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Figura 3: Delineamento experimental 

4.1.2 Ração 

As rações utilizadas no presente estudo foram preparadas na sala de ração 

do Instituto de Química e de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

(IQ/FCF-USP), as dietas seguiram as recomendações do Instituto Americano de 

Nutrição para roedores adultos (AIN - 93M) (REEVES et al., 1993).  

4.1.3  Ração Restrição Calórica 

Para garantir que a ingestão de nutrientes dos animais submetidos à restrição 

calórica seja compatível com aquelas que foram alimentados ad libitum, os grupos 

SHAM RC, SHAM TR+RC, OVC RC e OVX TR+RC tiveram sua ração modificada. 

Inicialmente, foram calculados o valor calórico bem como a quantidade de nutrientes 

constituídos em 100g de ração AIN-93M. Em seguida, foram retirados 27g de amido, 

a fim de proporcionar a restrição energética. Na sequência, a concentração dos 

demais nutrientes foi aumentada proporcionalmente, propiciando que este grupo 
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consumisse a quantidade recomendada pelo American Institute of Nutrition e, assim, 

evitar a instalação de algum tipo de deficiência nutricional não intencional (PUGH et 

al., 1999) (Tabela 1). 

Tabela 1: Composição das rações utilizadas no experimento (AIN-93M Modificada) 
(REEVES et al., 1993). 

Ingredientes 

Ração 

AIN-93M 

Ração 

Restrição 
Calórica 

 Ração 
Controle 

 Ração 
Restrição 
Calórica 

  

 g/Kg g/Kg  100g  70g 

Amido 620,692 501,14  62,07  35,08   

Sacarose 100,000 100,000  10,00  7,00   

Celulose 50,000 71,430  5,00  5,00   

Caseína 140,000 200,000  14,00  14,00   

L-cistina 1,800 2,430  0,18  0,17   

Óleo de soja 40,000 57,140  4,00  4,00   

Mistura de minerais 35,000 50,000  3,5  3,5   

Mistura de vitaminas 10,000 14,290  1,00  1,00   

Bitartarato de colina 2,500 3,570  0,25  0,25   

Tetrabutil-hidroquinona 0,008 0,008  0,008  0,008   

Total 1.000g 1.000g  100g  70g   

 

 

4.2 Protocolo de treinamento resistido 

 

O protocolo de treinamento resistido foi adaptado de Hornerberg & Farrar 

(2004), de acordo com as necessidades do presente estudo. 

Inicialmente, as ratas foram familiarizadas ao protocolo de treinamento 

resistido, que exige que os animais escalem uma escada vertical (1,1 x 0,18 m, 

degrau de 2cm, com inclinação de 80°) com o aparato de carga sem peso preso à 

cauda. O tamanho da escada induz os animais a realizarem 8 a 12 movimentos por 

escalada. O aparato de carga foi preso à porção proximal da cauda com uma fita 

autoadesiva. Com o aparato fixado à cauda, as ratas foram colocadas na parte 

inferior da escada e familiarizadas com a escalada. Caso necessário, um estímulo 
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foi aplicado na cauda do animal, para iniciar o movimento de escalada. No topo da 

escada, as ratas alcançavam uma gaiola (20 x 20 x 20 cm) onde descansavam 

durante dois minutos (Figura 4). Este procedimento foi repetido até que os animais 

conseguiram voluntariamente escalar a escada, três vezes consecutivas, sem a 

necessidade de estímulo. Três dias após a familiarização, a primeira sessão de 

treinamento consistiu de 4 a 8 escaladas na escada com cargas progressivamente 

mais pesadas. A primeira escalada consistiu em carregar carga de 75% da massa 

corporal do animal. Após 2 minutos de recuperação, a segunda escalada foi 

realizada com a adição de peso de 30g. Este acréscimo de carga (+ 30g) foi repetido 

consecutivamente em cada escalada até carga com a qual a rata não conseguiu 

escalar toda a escada. A falha em escalar foi determinada quando o animal não 

conseguisse progredir na subida da escada após três estímulos sucessivos na 

cauda. A maior carga carregada por toda a escada foi considerada como a 

capacidade máxima de carregamento da rata. 

 

 

Figura 5: Protocolo de treinamento resistido em escada, adaptado de 

Homberger e Farrar (2004). 
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As sessões de treinamento consistiam de quatro escaladas na escada, com 

50%, 75%, 90% e 100% da capacidade máxima de carregamento do animal, 

determinada na sessão anterior. Durante as escaladas subsequentes, foram 

adicionados 30g até que nova capacidade máxima de carregamento fosse 

determinada, com total máximo de nove escaladas (Figura 6). Esta padronização de 

sessões de treinamento foi realizada durante doze semanas, totalizando vinte e 

nove sessões de treinamento resistido com intervalo de 72 horas entre uma sessão 

e outra.  

 

Figura 7: Organização da carga de carregamento por sessão de treino. 

 

4.2.1  Volume total de carga  de carregamento 

 Para o cálculo do volume total de carga de carregamento semanal, foi 

somada a carga de cada escalada que o animal realizava até a exaustão de cada 

sessão na semana. 
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Volume total de carga de carregamento (Kg) = (semana 1/sessão 1 (carga 

escalada 1 + carga escalada 2...+carga da última escalada) + sessão 2 (carga 

escalada 1 + carga escalada 2 ... + carga última escalada)... + última sessão (carga 

escalada 1 + carga escalada 2...+ carga última escalada).  

 

 

4.3 Teste intraperitoneal de tolerância à insulina 

 

Para a determinação da curva glicêmica após administração de insulina, foi 

injetada intraperitonealmente uma dose de 0,75 U/kg de peso corporal de insulina 

regular humana (Humulin R, Eli Lilly and Company, Indianópolis,Indiana, EUA) nos 

animais em jejum de 12 horas. A glicemia foi determinada por meio de glicosímetro 

Accu-Chek Performa (Roche®) em amostras de sangue retiradas da veia caudal, nos 

tempos 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos após a administração de insulina. Os 

valores obtidos entre os tempos de 5 a 30 minutos foram usados para calcular a 

constante da taxa de desaparecimento da glicose plasmática (Kitt), mediante análise 

da curva de decaimento (pelo programa GraphPad Prism versão 4.0 para Windows), 

de acordo com o método proposto por Bonora et al. (1989). Este teste foi realizado 

no início (semana 1), no meio (semana 8) e no final (semana 12) do protocolo 

experimental.  

 

4.4 Cirurgia de Ovariectomia 

Inicialmente, as ratas foram anestesiadas com associação de 13mg/Kg de 

xilazina (Rompum- Bayer – São Paulo, SP, Brasil) e 33mg/Kg de cetamina base 

(Francotar- Virbac - Roseira, SP, Brasil), por administração intraperitoneal (via 

intramuscular). Após a sedação dos animais, foi realizada a tricotomia da região a 

ser operada, ou seja, no local da incisão, com posterior assepsia da pele, através do 

uso de rifamicina SV sódica (rifocina spray - Lab, Sanofi), sendo este procedimento 

de assepsia realizado após o término da sutura. Durante todos os procedimentos da 
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ovariectomia,as ratas foram mantidas sob o efeito anestésico proporcionado pela 

associação xilazina-ketamina. Primeiramente, foi realizada uma pequena incisão 

bilateral (1,0-1,5 cm), através da pele e da camada muscular, com uma lâmina de 

bisturi aço carbono nº 15 (EMBRAMAC), região que se localiza entre a última costela 

e a coxa, em paralelo com a linha corporal do animal. A cavidade peritoneal foi 

aberta e feita uma ligadura abaixo da fímbria. Os ovários foram removidos e a 

incisão feita na pele e nos músculos foi suturada com fio cirúrgico de seda trançada 

tamanho 4-0, esterilizado e agulhado (1,7cm x ½ circ0), marca Needle Line. A 

analgesia pós-operatória foi realizada com cloridrato de tramadol, 20mg/kg por via 

subcutânea. Foi respeitado período de uma semana de recuperação pós-cirurgia 

para dar início aos procedimentos do protocolo de treinamento resistido.    

A sham operação foi realizada por meio dos mesmos procedimentos da 

ovariectomia, com exposição e devolução dos ovários ao local de origem. Durante a 

recuperação anestésica, os animais foram observados por cerca de quatro horas. 

Os procedimentos cirúrgicos e anestésicos foram acompanhados pelo 

Médico-veterinário Dr. Thiago Francisco de Moraes (CRMV – SP 24016). 

 

4.5 Eutanásia dos animais e coleta de sangue e tecidos 

Em média, Em média, os animais foram mantidos em jejum de 4 e 48h após a 

última sessão de treino, variando conforme o horário no qual o animal seria 

eutanasiado. A ração foi removida por volta das 4:00  e 10:00 horas da manhã e a 

eutanásia ocorreu nos períodos da manhã (8:00 horas) e da tarde (14:00 horas), 

durante sete dias consecutivos, sendo eutanasiados cinco animais no  período da 

manhã e cinco animais no período da tarde.  

Os animais foram eutanasiados por decapitação, utilizando-se uma guilhotina 

apropriada. Eles receberam anestesia cinco minutos antes da decapitação, para 

amenizar-lhes qualquer forma de sofrimento e/ou estresse. O coquetel anestésico 

(4,5/4,5/1,8/7,2 u/v) foi composto por: cloridrato de xilazina (20mg/ml), cloridrato de 

cetamina (100mg/ml), acepromazina (20mg/dl) e água destilada. Após a 
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decapitação, o sangue do tronco foi coletado em dois tubos distintos e identificados 

com o número de cada animal, os quais não possuíram nenhum anticoagulante, 

visando obtenção da porção sérica do sangue. A cada cinco animais eutanasiados, 

as amostras foram centrifugadas (jouan BR4i) a 3.000 rotações/minuto, por 15 

minutos, a 4°C. Entre um animal e outro, os tubos para obtenção do soro foram 

mantidos em temperatura ambiente até a centrifugação. Depois de centrifugados, os 

tubos foram mantidos em geladeiras até o final da eutanásia, quando foi, então, 

separada a porção sérica de cada tubo. As amostras de soro foram devidamente 

armazenadas em microtubos do tipo eppendorf, identificados com o número de cada 

animal. Tomou-se o cuidado de se colocar em cada microtubo a quantidade 

necessária apenas para uma única análise, para evitar que a amostra fosse 

descongelada e congelada várias vezes. 

Logo após a coleta de sangue, os músculos gastrocnêmio e sóleo, de ambas 

as patas, além de fígado, tecido adiposo, coração, rim e osso, foram rápida e 

cuidadosamente dissecados e coletados. Todos os tecidos citados foram pesados 

em balança analítica com precisão de 0,0001g (Ohaus), colocados individualmente 

em saquinhos plásticos e congelados em nitrogênio líquido. Alguns órgãos, como 

intestino e baço, foram pesados e devolvidos à carcaça. 

No intuito de preparar a carcaça para a composição corporal, todo o trato 

gastrintestinal foi limpo e lavado em solução salina, antes de ser devolvido à 

carcaça. A carcaça foi, então, pesada em balança analítica com precisão de 0,01g 

(Marte AL 5000). 

As amostras de soro e tecidos foram armazenadas em freezer a -80ºC. A 

carcaça foi armazenada em freezer a -20°C até a determinação da composição 

corporal. 

 

4.6 Parâmetros séricos 

Todos os parâmetros séricos foram analisados em duplicatas. A média da 

duplicata representou o valor de cada animal. Foi utilizado kit de ELISA para a 
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determinação de adiponectina (Rat adiponectin/ Millipore). A insulina foi analisada 

por multiplex immunoassay through LINCOplex kits and automated Lincoplex 200 

equipment (LINCO Research). 

 

4.7 Parâmetros biomoleculares 

Quantificação das proteínas Pi3K, AkT, pAKT 308 e GLUT 4 no tecido 

adiposo subcutâneo e retroperitoneal. 

4.7.1 Western blotting 

4.7.2 Exração de Proteína 

Após a dissecação dos tecidos, foram separados 300 a 400 mg das amostras, 

as quais foram pulverizadas em nitrogênio líquido por cerca de 10 segundos. 

Posteriormente, foram mantidos em microtubos até a extração. 

Os tecidos foram, então, homogeneizado em 1,2 mL de tampão para lise e 

extração das proteínas contendo 20 mM Tris HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 2% 

Nonidet P-40, 1 mM EDTA (pH 8,00), 10% glicerol, 20 mM fluoreto de sódio, 30 mM 

pirofosfato de sódio, 0,2% SDS, 0,5% deoxicolato de sódio e água ultrapura. O 

tampão foi sempre mantido no gelo e, no momento do uso, acrescentaram-se 1 mM 

PMSF, 1 mM ortovanadato de Na, 50 μM leupeptina e 5 μM aprotinina – todos os 

inibidores foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Para a homogeneização, foi usado 

homogeneizador elétrico tipo polytron (Ika T10 basic) na velocidade máxima, em 3 

bursts de cerca de 30 segundos cada. A velocidade elevada foi utilizada para 

dissociar e romper as células adiposas. Entre a homogeneização de diferentes 

amostras, o homogeneizador foi lavado em álcool 70% e água ultrapura. Durante 

todo o processo de homogeneização, os tubos contendo as amostras foram 

mantidos no gelo, no intuito de reduzir a atividade de fosfatases e enzimas 

proteolíticas.  
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Posteriormente, as amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 14.000 

rpm e temperatura de -4oC.  Após a centrifugação, a amostra ficou separada em três 

camadas: fat cake (camada superior), proteínas extraídas (camada intermediária) e 

infranadante (camada inferior). A camada intermediária foi coletada delicadamente, 

com o auxílio de seringa e agulha, e transferida para outro tubo (1,5 mL). Foram 

feitas alíquotas de 50 μL, armazenadas em freezer (-80oC).   

 

4.7.3 Preparo do gel de policrilamida 

 Os géis foram preparados em bicamada, sendo a camada superior (gel de 

empacotamento) constituída de acrilamida a 5%, 125 mM Tris (pH 6,8), 0,1% SDS, 

0,1% persulfato de amônia e 0,1% TEMED. Os géis inferiores (resolutivos) foram 

preparados com poliacrilamida nas concentrações de 7,5 e 10%, 380 mM Tris (pH 

8,8), 0,1% persulfato de amônia e 0,077% TEMED.  

 

4.7.4 Preparo de lisado de proteínas pasa SDS-PAGE e Western blotting 

As amostras foram combinadas com tampão de amostra contendo 240 mM 

Tris, (pH 6,8), 40% glicerol, 0,8% SDS, 200 mM beta-mercaptoetanol e 0,02% azul 

de bromofenol.  Amostras contendo 100 µg de proteína foram previamente 

aquecidas em banho-maria por cinco minutos, com o intuito de desnaturar as 

proteínas. Logo em seguida, as amostras foram aplicadas no gel de poliacrilamida, 

com ponteiras para gel (diâmetro da ponta 0,57 mm), balizado por marcador padrão 

de peso molecular Full-Range Rainbow de 12.000 a 225.000 Da (Amersham GE 

Healthcare - RPN800E).  A eletroforese foi realizada em cubas para gel (Amersham 

GE Healthcare), inicialmente a 60 V. Quando as proteínas atravessaram o gel de 

empilhamento, a voltagem foi aumentada para 120 V, sendo mantida até o final da 

corrida. 
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4.7.5 Transferência de proteínas do gel para a membrana (nitrocelulose) 

 

Inicialmente, a membrana de nitrocelulose (Amersham Hybond ECL 

Nitrocellulose) foi hidratada e, então, um "sanduíche" foi montado na seguinte 

ordem: esponja, 2 folhas de papel filtro de 3 mm (Whatman), gel, membrana, 2 

folhas de papel de filtro de 3 mm e esponja. A transferência de proteínas do gel para 

a membrana foi realizada em cuba de eletroforese, na presença de tampão de 

transferência (3 mM glicina, 48 mM Tris base, 0,037% SDS , 20% metanol, pH 8,3), 

sob corrente de 25 V, por 90 min. A eficiência da transferência foi verificada 

corando-se a membrana, por 5 min, com corante Ponceau (1% ponceau, 1% ácido 

acético), seguida de lavagem com PBST [8% NaCl, 0,2% KCl, 0,2% KH2(PO)4, 

1,15% Na2H(PO)4, 0,5% Tween]. 

 

4.7.6 Sondagens das proteínas com anticorpos 

Os sítios sem proteínas das membranas foram bloqueados com proteínas de 

albumina bovina a 5%, em tampão PBST, por 60 minutos, sob agitação. O anticorpo 

específico para cada proteína de interesse foi adquirido da Cell Signaling 

Technology (Beverly, MA, USA).  As proteínas foram diluídas em 15 mL de PBST a 

2% do pó de agente boqueador, proveniente do kit ECL Advance, que foi utilizado para 

a incubação das membranas overnight, sob agitação em geladeira a 4oC. 

Posteriormente, a membrana foi lavada 3 vezes, por 5 min, com PBST, e incubada 

com anticorpo anti-IgG de coelho, conjugado com peroxidase de raiz forte, diluído 

1:10.000 em PBST, por 1h, sob agitação em geladeira. A membrana foi lavada 3 

vezes, por 5 min, com agitação. 
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4.7.7  Revelação com sistemas quimioluminescente  

 A solução de revelação foi preparada pela mistura de volumes iguais dos 

reagentes 1 e 2 do kit ECL Advance (GE Healthcare), composto por luminol, fenol e 

peróxido de hidrogênio, e a mistura foi utilizada para umedecer as membranas. Os 

blots foram visualizados pelo sistema de bioimagem ImageQuant™ 400 (GE 

Healthcare), que capturou imagens por 7 minutos, e analisdos pelo software 

Quantity One (Bio-Rad). 

 

4.8 Análise estatística 

Os resultados do projeto foram avaliados por meio de análise estatística, 

utilizando o teste ANOVA para a comparação entre os grupos e os contrastes foram 

obtidos pelo teste de Tukey. Em todas as análises, foi considerado valor de alfa de 

0,05. A análise estatística foi realizada no software GraphPad Prism versão 4.0 

(GradhPad Software, Inc). 
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Restrição calórica e treinamento resistido melhoram a concentração de 
adiponectina, mas não afetam marcadores de sensibilidade à insulina de ratas 
ovariectomizadas 
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RESUMO: 

Neste estudo, avaliamos o efeito da restrição calórica e do treinamento 
resistido na massa corporal e na sensibilidade à insulina de ratas ovariectomizadas. 
80 ratas fêmeas da linhagem Holtzman foram distribuídas em 8 grupos (n=10 cada): 
ovariectomizado (OVX), ovariectomizado com restrição calórica (OVX RC), 
ovariectomizado com treinamento resistido (OVX TR), ovariectomizado com restrição 
calórica e treinamento resistido (OVX TR+RC), Sham operado (SHAM), Sham com 
restrição calórica (SHAM RC), sham com treinamento resistido (SHAM TR), sham 
com restrição calórica e treinamento resistido (SHAM TR+RC).   Após 13 semanas 
de intervenção, foram analisados: massa corporal, gordura corporal; concentrações 
sanguíneas de glicose, insulina e adiponectina; conteúdo de AKT total e fosforilada, 
pi3k e Glut 4 (nos tecidos adiposos subcutâneo e retroperitoneal).  As ratas 
ovariectomizadas (OVX, OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC) apresentaram maior 
massa corporal e gordura corporal quando comparadas ao grupo SHAM. As 
concentrações de glicose e insulina foram semelhantes em todos os grupos 
experimentais, porém a concentração de adiponectina foi menor nos grupos 
ovariectomizados (OVX, OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC), quando comparados ao 
grupo SHAM. A RC e o TR aumentaram a concentração de adiponectina quando 
comparado ao grupo OVX. Não houve diferença entre os grupos em relação à via de 
sinalização da insulina nos tecidos adiposos subcutâneo e retroperitoneal. 
Concluímos que a ovariectomia causa aumento de massa e gordura corporal, 
levando à menor concentração de adiponectina, e que a RC e o TR alteram estas 
modificações. 

 
Palavras-chave: Menopausa. Resistência à insulina. Restrição Calórica. 

Treinamento resistido. Adiponectina. 
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Introdução 

A menopausa está associada com desordens fisiológicas, tais como: aumento 

da massa corporal, redução na sensibilidade à insulina e alterações na distribuição 

da gordura corporal, tanto na gordura visceral quanto na subcutânea. Estas 

desordens estão relacionadas às alterações da taxa de andrógenos e estrógenos 

que provocam o aumento na deposição de gordura corporal. Sabe-se que o 

aumento da gordura corporal media a resistência à insulina, osteoporose e alteração 

no perfil lipídico que contribui para a síndrome metabólica [1]. Estas alterações 

ocorrem tanto em humano como em roedores [2,3]. A ovariectomia (OVX) tem sido 

usada em modelo animal para simular a menopausa humana [3,4].  

A preocupação quanto ao aumento da massa adiposa decorrente da 

menopausa se justifica pelo fato que pesquisas recentes têm mostrado uma nova 

linha de entendimento sobre a função do tecido adiposo. Atualmente, sabe-se que o 

tecido adiposo não é apenas um fornecedor de energia e sim um órgão dinâmico, 

capaz de produzir substâncias que são relacionadas com equilíbrio/homeostase 

corporal. Estas substâncias, produzidas pelos adipócitos, são conhecidas como 

adipocinas [5,6].  As adipocinas (por exemplo, a adiponectina) aumentam a 

sensibilidade à insulina, a oxidação de ácido graxo, a captação e a utilização da 

glicose no tecido adiposo e no músculo esquelético. Concentrações sanguíneas 

baixas de adiponectina estão associadas com obesidade, doenças cardiovasculares, 

resistência à insulina e doença hepática gordurosa não alcoólica [6,7]. 

A resistência à insulina é um processo multifatorial, o qual ainda não é 

totalmente esclarecido. Porém, alguns autores relatam que o envelhecimento, 

associado à redução da produção hormonal e ao ganho de gordura corporal, leva à 

resistência à insulina tanto em humanos como em ratos [3]. O tecido adiposo tem a 

função de regular o balanço energético: em excesso de calorias, armazena, e, na 

falta delas, mobiliza seus estoques para gerar energia. Esta regulação é feita por 

ação de hormônios como a insulina e as catecolaminas. A sinalização intracelular da 

insulina no tecido adiposo começa com a sua ligação a um receptor específico de 

membrana, conhecido como receptor de insulina (IRS). Uma vez ativado, o receptor 

de insulina é capaz de fosforilar diversos substratos intracelulares, entre eles a 
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fosfatidilinositol 3 quinase (Pi3K). Essa proteína, uma vez fosforilada, recruta e ativa 

diversos fatores intracelulares, como a via da proteína quinase B (AKT). A Akt é 

importante para o metabolismo de glicose e lipídios no tecido adiposo [8].  

Estudos mostram que, nesse momento, a mudança de estilo de vida parece 

ser a melhor estratégia para o controle dos fatores de risco das mulheres 

menopausadas [9,10,11]. Neste sentido, estratégias nutricionais, como a restrição 

calórica (RC) – que é a redução do consumo de calorias em torno de 20 a 40% do 

ad libitum e adequada em nutrientes, tem sido indicada como excelente medida de 

redução de risco para doenças relacionadas à menopausa [12,13]. 

Além disso, evidências mostram que pessoas fisicamente ativas possuem 

maior longevidade e menor taxa de mortalidade e morbidade; também têm menor 

risco de desenvolver síndrome metabólica, aterosclerose, osteoporose, 

cardiomiopatias, câncer, diabetes, doenças autoimunes, neurodegenerativas e 

respiratórias, entre outras [14,15]. 

Assim, o objetivo do estudo é analisar alguns dos mecanismos que estão 

envolvidos na resistência à insulina ocasionada pela indução da menopausa e 

verificar se a combinação da restrição calórica (30%) com o treinamento resistido 

pode melhorar a glicemia, insulinemia, resistência à insulina e a hipoadinopectina de 

ratas ovariectomizadas. 

 

MÉTODOS 

 

Animais  

As ratas fêmeas da linhagem Holtzman foram fornecidas pelo Biotério da 

Faculdade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), câmpus Araraquara-

SP. Os procedimentos foram realizados no Biotério do Laboratório de Fisiologia do 

Exercício da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os animais foram 

mantidos um por caixa com maravalhas, sob condição padronizada de iluminação, 

com luz acesa às 20 horas (ciclo invertido escuro/claro ou 12 horas), temperatura de 

22 ± 2°C e umidade relativa do ar de 55 ± 10 %, com 15 a 20 trocas de ar por hora. 

Todos os cuidados e procedimentos realizados com os animais seguiram as normas 
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e foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal 

de São Carlos, protocolo número 004/13. 

 

Dieta  

As dietas foram preparadas em nosso laboratório, de acordo com as 

recomendações do Instituto Americano de Nutrição para roedores adultos (AIN-93M) 

[16]. As rações foram peletizadas. Os animais com restrição calórica receberam 70% 

da ingestão de ração medida previamente no período de adaptação.  Utilizamos o 

consumo de alimentos aferido durante o período de adaptação, que foi de 4 

semanas antes do início do experimento, como base para realizar a restrição 

calórica de 30% do consumo de alimentos habitual de cada rato. Além disso, a 

quantidade de alimento oferecido para os ratos dos grupos com restrição de calorias 

foi individualizada para cada animal em relação ao consumo anterior ao início do 

experimento. As dietas dos grupos com restrição calórica foram ajustadas, para 

evitar qualquer tipo de deficiência nutricional, aumentando proporcionalmente 

nutrientes para a restrição alimentar [12] e seguiram a  mesma composição de 

prévio estudo do nosso grupo [17]. As composições da dietas estão na tabela 1. 

 

Grupos e desenho experimental  

A amostra foi constituída de 80 ratas. Todos os animais chegaram ao biotério 

com quatro semanas de idade e ficaram em adaptação por dez semanas – até 

completarem quatorze semanas de idade para submissão à cirurgia. No período de 

adaptação, as ratas ficaram em caixas com maravalhas e tiveram livre acesso à 

água e à ração. Após o período de adaptação, as 80 ratas foram distribuídas em 8 

grupos experimentais (Figura1): 

a)  Grupo Sham (Sham) (n = 10), composto por animais que não tiveram os 

ovários extraídos, não fizeram treinamento resistido e receberam a ração controle. 

B) Grupo Sham Restrição Calórica (Sham RC) (n = 10), composto por animais 

que não tiveram os ovários extraídos, não fizeram treinamento resistido e receberam 

a dieta restrita em calorias. 
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c) Grupo Sham Treinado Restrição Calórica (Sham TR+RC) (n=10), composto 

por animais que não tiveram os ovários extraídos, fizeram treinamento resistido e 

receberam a dieta restrita em calorias. 

d) Grupo Sham treinado (Sham TR) (n = 10), composto por animais que não 

tiveram os ovários extraídos, fizeram treinamento resistido e receberam a ração 

controle. 

e) Grupo Ovariectomia sedentário (OVX) (n = 10), composto por animais que 

não fizeram treinamento resistido e receberam a ração controle.  

f) Grupo Ovariectomia sedentário restrição calórica (OVX RC) (n = 10), 

composto por animais que não fizeram treinamento resistido e receberam a dieta 

restrita em calorias.  

g) Grupo Ovariectomia Treinado (OVX TR ) (n = 10), composto por animais 

que fizeram treinamento resistido e receberam a ração controle.  

h) Grupo Ovariectomizado Treinado Restrição calórica (OVX TR + CR) (n= 

10), composto por animais que fizeram treinamento resistido e receberam a dieta 

restrita em calorias. 

 

Protocolo de treinamento resistido 

Durante 13 semanas, as ratas foram submetidas ao protocolo de treinamento 

resistido (resistance training), adaptado de Hornerberg & Farrar [18], que consistia 

em sessões de escaladas realizadas a cada 72h após a última sessão (consisted of 

the climbing sessions were performed 72 hours after least session). Inicialmente, as 

ratas foram adaptadas ao protocolo de treinamento resistido, que exige que os 

animais escalem uma escada vertical (1,1 X 0,8m, degrau de 2 cm, inclinação de 

80ᵒ) com aparato de carga sem peso preso à cauda. O tamanho da escada induz o 

animal a realizar 8 a 12 movimentos por escalada. O aparato de carga foi preso à 

porção proximal da cauda com uma fita autoadesiva. Com o aparato fixado à cauda, 

as ratas foram colocadas na parte inferior da escada e familiarizadas com a 

escalada. Caso necessário, um estímulo foi aplicado na cauda do animal para iniciar 

o movimento de escalada. No topo da escada, as ratas alcançavam uma gaiola (20 x 

20 x 20 cm), onde descansavam durante dois minutos. 
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Este procedimento foi repetido até que os animais conseguiram 

voluntariamente escalar a escada, três vezes consecutivas, sem a necessidade de 

estímulo. Três dias após a familiarização, a primeira sessão de treinamento consistiu 

de 4 a 8 escaladas na escada com cargas progressivamente mais pesadas. A 

primeira escalada consistiu em carregar uma carga de 75% da massa corporal do 

animal. Após 2 minutos de recuperação, a segunda escalada foi realizada com a 

adição de peso de 30g. Este acréscimo de carga (+ 30g) foi repetido 

consecutivamente em cada escalada, até uma carga com a qual a rata não 

conseguiu escalar toda a escada. A falha em escalar foi determinada quando o 

animal não conseguisse progredir na subida da escada após três estímulos 

sucessivos na cauda. A maior carga carregada por toda a escada foi considerada 

como a capacidade máxima de carregamento da rata. 

As sessões de treinamento consistiam de quatro escaladas na escada, com 

50%, 75%, 90% e 100% da capacidade máxima de carregamento do animal, 

determinada na sessão anterior. Durante as escaladas subsequentes, foram 

adicionados 30g até que uma nova capacidade máxima de carregamento fosse 

determinada, com total máximo de nove escaladas 

 

Cirurgias: Ovariectomia e SHAM 

Quando as ratas completaram 14 semanas de idades, foram submetidas à 

cirurgia de ovariectomia (OVX) ou sham (SHAM). Resumidamente, as ratas foram 

anestesiadas com xilazina-Ketamina; em seguida, foi realizada uma pequena incisão 

bilateral. Nas ratas OVX, os ovários foram removidos e a incisão feita na pele e nos 

músculos foi suturada. Para o SHAM, foi feita a incisão na pele e no músculo, teve o 

ovário visualizado mas não removido e depois foi suturada. Como previamente 

citado por Domingos et al. [19]. A eficácia da ovariectomia foi determinado na 

conclusão do estudo via verificação de atrofia uterina significativa. 

 

Eutanásia 

O sacrifício aconteceu por decapitação, quatro horas após a remoção das 

rações. Foi realizada coleta sanguínea do tronco, a porção sérica foi removida e 
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mantida em freezer a -80°C. Os tecidos adiposos (subcutâneo e retroperitonial) 

foram dissecados, pesados, rapidamente congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados em freezer a -80°C para posterior análise.  

 

Análises bioquímicas 

A determinação das concentrações de glicose sérica foi obtida por meio de kit 

comercial específico (LabTest). Foram utilizados kits de ELISA para a determinação 

de adiponectina (Rat adiponectin/Millipore). A insulina foi analisada por multiplex 

immunoassay through LINCOplex kits and automated Lincoplex 200 equipment 

(LINCO Research).  

 

Teste de intolerância à insulina  

Para o teste de insulina, foi dada injeção intraperitoneal, com uma dose de 

0,75 U/kg de peso corporal de insulina regular humana (Humulin R, Eli Lilly and 

Company, Indianópolis, Indiana, EUA) nos animais em jejum de 12 horas. A 

glicemia foi determinada por meio de glicosímetro Accu-Chek Performa (Roche®) em 

amostras de sangue retiradas da veia caudal nos tempos 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 

minutos após a administração de insulina. Os valores obtidos entre os tempos de 5 a 

30 minutos foram usados para calcular a constante da taxa de desaparecimento da 

glicose plasmática (Kitt), mediante análise da curva de decaimento (pelo programa 

GraphPad Prism versão 4.0 para Windows), de acordo com o método proposto por 

Bonora et al. [20]. 

 

Western bLot 

 A amostra foi pesada, homogeneizada e centrifugada em tampão TRIS HCl 

10mM; EDTA 1mM, sacarose 250mM, pH 7,4 obtendo-se fração total de membranas 

celulares. A concentração de proteína total foi detectada pelo método de Bradford. 

Quantidades iguais de proteínas foram solubilizadas em tampão Laemmli, sujeitas a 

SDS-PAGE (10%) e então transferidas para membrana de nitrocelulose Hybond-C 

Super (GE healthcare, AMERSHAM Biosciences, UK). Após bloqueio, durante uma 

hora, com 5% de albumina bovina sérica (BSA), as membranas foram incubadas 
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com anticorpo:  AKT (Cell Signaling 1:1000);phospho AKT tyr308  (Cell signaling 

1:1000); PI3K (Cell signaling 1:1000) and GLUT 4 (Cell signaling 1:1.000). 

Posteriormente, foi feita incubação com o anticorpo secundário (anti-IgG de coelho), 

marcado com enzima peroxidase (HRP) (sigma), diluído 1:1.000 em solução 

bloqueadora durante uma hora. Após lavagem em tampão, a membrana foi exposta 

à reação de ECL (Luminol 1,1%, Ácido P-Cumárico 0,48%, Tris 1M pH 8,5 11,1%, 

H2O destilada) por dois minutos e posteriormente exposta ao Hyperfilm (IGF - 

Corporation, New Jersey, EUA) para detecção das bandas resultantes. Os blots 

foram revelados usando um kit para wester blotting de quimioluminescência 

eletrogerada (ECL, GE Healthcare). Os filmes foram quantificados pelo sistema de 

bioimagem ImageQuant™ 400 (GE Healthcare), que capturou imagens por 7 

minutos, e analisados pelo software Quantity One (Bio-Rad). As proteínas 

analisadas foram expressas em unidades arbitrárias.  

 

Análise estatística 

Os resultados do projeto foram avaliados por meio de análise estatística 

utilizando o teste ANOVA, para a comparação entre os grupos, e os contrastes 

foram obtidos pelo teste de Tukey. Em todas as análises, foi considerado valor de 

alfa de 0,05. A análise estatística foi realizada no software GraphPad Prism versão 

4.0 (GradhPad Software, Inc). 

 

Resultados 

Características metabólicas basais 

As características metabólicas basais das ratas dos vários grupos estão 

resumidas na Tabela 2. A ovariectomia aumentou a massa corporal das ratas 

ovariectomizas (OVX, OVX RC e OVX TR), quando comparados ao grupo SHAM 

(OVX +25%, p<0,001, OVX RC +8%, p<0,001 e OVX TR +12%, p<0,001).  

Importante notar que a RC e o TR, tanto isolados quanto combinados, reduziram o 

ganho de massa corporal nas ratas ovariectomizadas (p<0,05). Associado a este 

aumento da massa corporal está o ganho de gordura corporal, que foi +138% entre 

o grupo OVX vs SHAM, +68% OVX RC vs SHAM, +55% OVX TR vs SHAM. As ratas 
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dos grupos OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC apresentaram menor ganho de massa 

gorda quando comparadas às do grupo OVX (p<0,05; p<0,01; p<0,001), mostrando 

que as intervenções foram eficazes em reduzir o ganho de massa e gordura 

corporal.   

O grupo OVX apresentou maior consumo alimentar comparado com o grupo 

SHAM (p<0,05). O grupo OVX RC teve menor consumo de ração do que os grupos 

OVX e OVX TR (p<0,001) e maior consumo em relação aos grupos OVX TR+RC e 

SHAM RC (p<0,001). O grupo OVX TR+RC consumiu menos ração que os grupos 

OVX, OVX RC, OVX TR e SHAM (p<0,01). As diferenças encontradas entres os 

grupos com restrição calórica são devidas ao fato de a restrição ter sido 

individualizada para cada rata dos grupos OVX RC, OVX TR+RC, SHAM RC e 

SHAM TR+RC. 

A massa do útero foi menor nos animais ovariectomizados de todos os grupos 

(OVX, OVX RC, OVX TR e OVX TR+RC), quando comparados ao grupo SHAM 

(p<0,0001). Estes dados indicam que o procedimento cirúrgico foi eficaz para induzir 

a menopausa. 

Os animais dos grupos treinados (OVX TR, OVX TR+RC, SHAM TR, SHAM 

TR+RC) não apresentaram diferença na carga máxima de carregamento. 

 

Marcadores bioquímicos após 13 semanas de intervenções  

Após 13 semanas de intervenções, nota-se que as concentrações de glicose 

e insulina foram similares entre todos os grupos experimentais. A concentração de 

adiponectina foi menor no grupo OVX quando comparado aos grupos OVX RC, OVX 

TR, OVX TR +RC (p<0,05) e SHAM (p<0,001). As intervenções propostas RC e TR 

foram eficazes em reverter este decaimento da adiponectina sanguínea nas ratas 

ovariectomizadas; porém, os valores continuaram abaixo das ratas dos grupos 

SHAM, dados mostrados na Tabela 3. 

O teste de ITT mostrou que não houve diferença entre os grupos 

experimentais no tempo inicial. Porém, no tempo final, as ratas OVX apresentaram 

tolerância à insulina quando comparadas às do grupo SHAM (p<0,05). As ratas OVX 
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submetidas ao TR e ao TR+RC apresentaram melhor sensibilidade à insulina 

quando comparadas ao grupo OVX (p<0,05) (Tabela 3). 

 

Via de sinalização da insulina nos tecidos adiposos subcutâneo e 

retroperitoneal 

A via de sinalização da insulina foi analisada nos tecidos adiposos 

subcutâneo e retroperitoneal no final do período experimental. As proteínas Akt, pAkt 

(Tyr 308), PI3k e Glut 4 foram similares em ambos os grupos, tanto no tecido 

adiposo subcutâneo (figura 1) quanto no tecido adiposo retroperitoneal (figura 2).  

 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho analisou os efeitos isolado e associado da restrição 

calórica (30%) e do treinamento resistido em parâmetros teciduais, bioquímicos e 

metabólicos de ratas ovariectomizadas. A hipótese testada foi de que a restrição 

calórica e o treinamento resistido poderiam alterar favoravelmente a composição 

corporal, mediante a redução da gordura corporal, e, consequentemente, melhorar a 

sensibilidade à insulina.  

Cabe ressaltar que os dados obtidos neste estudo apontam que os animais 

com ovariectomia apresentam sinais decorrentes da menopausa, pois, quando 

comparados com o grupo controle (grupo Sham), mostraram diferenças típicas deste 

período, como aumento da massa corporal e da gordura corporal e aumento no 

consumo de ração.  A relação entre os esteroides ovarianos e o ganho de massa 

corporal foi postulada por vários autores [21,22]. O estrogênio é capaz de manter a 

distribuição da gordura corporal, participa do gasto calórico e do controle dos níveis 

séricos de leptina, inibindo a ingestão alimentar e, portanto, reduz a massa corporal. 

Assim, a deficiência na produção de estrogênio está relacionada ao menor gasto 

energético e à hiperfagia consequentemente aumento da massa corpora [23,24,25]. 

Em roedores, a ovariectomia simula o que ocorre na menopausa em humanos, por 
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reduzir a circulação de estrogênio, permitindo o estudo da obesidade, do 

metabolismo de lipídeos e da resistência à insulina [26]. 

Nossos dados estão condizentes com a literatura citada acima, haja visto que 

os animais ovariectomizados aumentaram de peso quando comparados aos do 

grupo Sham. É interessante destacar que os animais ovariectomizados submetidos 

às intervenções de treinamento resistido e restrição calórica, tanto isolados ou 

combinados, apresentaram menor massa corporal quando comparados aos do 

grupo ovariectomizado.  

Diversas abordagem têm sido empregadas na tentativa de reduzir a gordura 

corporal, melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a incidência de doenças 

associadas às complicações da menopausa. Diversas pesquisas mostram que 

mudanças no estilo de vida da mulher na menopausa, como a prática de atividade 

física regular, e alterações no hábito alimentar modificam a composição corporal e 

os parâmetros bioquímicos que comprometem sobremaneira a qualidade de vida 

dessa população[9,10,11]. Neste sentido, estratégias nutricionais, como a restrição 

calórica, têm sido indicadas, pois a RC previne ou atenua a expressão de genes 

associados ao envelhecimento [27,28] e, consequentemente, retarda o 

aparecimento de doenças relacionas à idade [28,29]. Sabe-se que a RC é uma 

estratégica comprovada de prolongar a vida em animais de laboratório, 

principalmente roedores [30]. 

Estudos mostram que a redução no consumo de calorias (decreased caloric 

intake) ou o aumento no gasto energético afeta a composição corporal e os 

parâmetros metabólicos em humanos e roedores [31,32,33]. Porém, os efeitos desta 

intervenção não estejam bem estabelecidos no contexto da ovariectomia em 

modelos animais.  Prasannarong e colaboradores [34] mostraram que a RC (35%) 

por 12 semanas reduziu a massa corporal e a gordura visceral de ratas 

ovariectomizadas. Pesquisas em mulheres na menopausa com RC também relatam 

redução de massa corporal e gordura corporal [35,36,37].  

Muitos programas de emagrecimento utilizam a combinação entre restrição 

calórica e exercício físico. Nesse sentindo, Imayama e colaboradores [38] avaliaram 

a restrição calórica (ideal para 10% de redução de peso) isolada e combinada com 
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exercício aeróbico (225 min/semana de atividade moderada) em mulheres pós-

menopausa com sobrepeso ou obesas. Os autores mostraram que a combinação da 

RC com exercício aeróbico reduz a massa gorda e os marcadores inflamatórios, 

reduzindo, assim, o risco de desenvolver doenças associadas à menopausa – como 

o câncer. 

Nossos resultados mostram que os animais OVX TR+RC reduziram a massa 

corporal e a gordura visceral de forma condizente com os dados da literatura. No 

estudo de Pighon e colaboradores[39], se relata que os animais OVX com restrição 

calórica de 26% e com treinamento resistido por 8 semanas tiveram menor ganho de 

massa corporal e gordura corporal quando comparados ao grupo OVX sedentário. 

Alguns estudos mostraram que OVX leva à obesidade [40] por reduzir o 

receptor de estrogênio α  [41] ou por promover a deficiência da aromatase [42], o 

que promove o aumento no número e no tamanho das células adiposas brancas, 

sem aumentar a ingestão. Este aumento no teor de gordura é observado não só no 

tecido adiposo branco, mas também no fígado [43], no coração e no músculo 

esquelético [44]. No entanto, os mecanismos subjacentes ao acúmulo de gordura 

nos órgãos por deficiência do estrogênio são desconhecidos.    

É fato conhecido que o tecido adiposo tem várias funções, como armazenar 

energia e produzir citocinas [45]. Entre as citocinas produzidas, destaca-se a 

adiponectina. A diponectina é um hormônio anti-inflamatório regulado negativamente 

na obesidade [46]. Este hormônio regula a sensibilidade à insulina e a homeostase 

da glicose [47]. Níveis plasmáticos baixos de adiponectinas estão relacionados com 

a obesidade, a resistência à insulina e as doenças coronarianas  [48]. 

Mulheres apresentam maior concentração de adiponectina do que os 

homens, sugerindo que o estrogênio tem papel importante sobre a produção de 

adiponectina.  Porém, relatos da literatura são controversos: há redução, aumento 

bem como nenhuma alteração nas concentrações da adiponectina sanguínea 

[49,50,51]. Estudos com ratas ovariectomizadas mostram redução na concentração 

de adiponectina sanguínea [26,52]. Nossos resultados estão de acordo com os 

citados acima. As ratas do grupo OVX reduziram a concentração de adiponectina 

quando comparadas às ratas do grupo SHAM (p<0,001). Um achado interessante 
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neste estudo é que a RC e o TR, de forma isolada ou associados (TR+RC), 

aumentaram a concentração de adiponectina quando comparados ao grupo OVX 

(p<0,005); porém, ainda apresentaram menor valor quando comparados ao grupo 

SHAM (P<0,05), mostrando que a OVX reduz a concentração de adiponectina 

sanguínea e demonstrando o envolvimento do hormônio esteroide na regulação da 

adiponectina. Cumpre ressaltar que a ovariectomia aumenta a gordura corporal, 

entretanto reduz a produção de adiponectina [53]. 

 A restrição calórica tem sido associada com elevada concentração 

plasmática de adiponectina [46,48].  Nota-se que os animais OVX RC apresentaram 

maiores concentrações de adiponectina do que os animais do grupo OVX (41,28 x 

31,48; p<0,05). Estudos indicam a importância da associação entre a RC e a 

atividade física nos níveis de adiponectina, haja visto que a RC e o exercício físico 

reduzem a massa corporal, a gordura corporal o que, consequentemente, eleva as 

concentrações de adiponectina sanguíneas [54]. Além disso, a combinação da RC e 

do exercício físico aumenta a expressão do RNAm da adiponectina no tecido 

adiposo abdominal [55].  Neste estudo, observamos que o grupo OVX TR+RC teve 

maior concentração de adiponectina (40,43) do que o grupo OVX (31,48).  

A restrição calórica e o exercício físico induzem a redução de massa corporal 

por vias e mecanismos diferentes que influenciam a concentração de adiponectina. 

Em indivíduos treinados, há aumento da expressão do RNAm do receptor de 

adiponectina 1 e 2 no músculo esquelético [55]. No entanto, a restrição calórica está 

associada com o aumento da adiponectina humana de alto peso molecular (HMW) 

[56]. No presente estudo, não podemos determinar se o TR e a RC induziram a 

redução de massa corporal e o aumento da concentração de adiponectina por 

diferentes mecanismos, pois não aferimos este mecanismo (ou este processo). 

É bem estabelecido na literatura que o hipoestrogenismo induz acúmulo de 

gordura corporal, a qual está relacionada com a resistência à insulina [26,57,58].  A 

insulina possui diversos efeitos essenciais, como controlar a taxa de glicose no 

sangue, a proliferação celular, o metabolismo de gordura e proteínas, além de 

participar da síntese proteica, entre outros. Em diversas células, a insulina se liga ao 

receptor de insulina (IRS), o qual ativa a PI3K/Akt – que são proteínas quinases com 
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papel fundamental no mecanismo de ação da insulina no transporte e no 

metabolismo da glicose [59]. No estudo de Shen e colaboradores [60], as ratas OVX 

submetidas à dieta rica em gordura (HFD) apresentaram resistência à insulina, 

porém, quando tratadas com terapia hormonal (estradiol), apresentaram maior 

atividade da proteína Akt e, consequentemente, melhora na sensibilidade à insulina. 

Assim, a deficiência de estrogênio contribuiu para a resistência à insulina.  

Relatos da literatura indicam que a RC, em longo prazo, promove 

sensibilidade à insulina, associada a baixos níveis de insulina e glicose, por ativar 

proteínas da via de sinalização da insulina [61,62]. Pranassong et al. [34] 

demonstraram que o transporte de glicose, estimulado pela insulina, foi reduzido no 

músculo esquelético de ratas OVX, com correspondente redução no nível de 

expressão da proteína Glut 4. No presente estudo, não observamos mudanças 

significativas nas concentrações sanguíneas de glicose, insulina e de algumas 

proteínas da via de sinalização da insulina após a ovariectomia. No estudo de 

Babuei et al. [26], foi mostrado que as ratas OVX não apresentaram alteração nos 

parâmetros bioquímicos (glicose, insulina e HOMA) quando comparadas ao grupo 

SHAM – estes dados são condizentes como nosso estudo. Toth et al. [63] relataram 

que mulheres na pós-menopausa têm maior acúmulo de gordura corporal, sem 

diferença em marcadores de sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina no 

organismo depende de mecanismo de regulação de genes da via de sinalização de 

insulina em diversos tecidos alvo da insulina e da interação entre esses tecidos em 

resposta a diferentes dietas ou mutações que alteram a sinalização de insulina 

[64,65]. Esta discrepância pode estar relacionada ao tipo e à duração do exercício 

físico, da restrição calórica, do tecido estudado e da linhagem do rato, bem como o 

método utilizado para analisar a resistência à insulina. 

 

Conclusão 

 

Nossos resultados mostram que a ovariectomia, em modelo animal, causa 

aumento de massa corporal e gordura corporal e redução das concentrações 

sanguíneas de Adiponectina, mas não altera a sensibilidade à insulina.  As 
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intervenções, RC e TR, isoladas ou combinadas, reduziram a massa corporal e a 

gordura corporal, além de aumentarem a concentração de adiponectinas em ratas 

ovariectomizadas. 
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Tabela 1: composição das rações experimentais 

Ingredientes 

Ração 

Controle 

Ração 

Restrição 
Calórica 

   

 g/Kg g/Kg 

Amido 620.692 501.14    

Sacarose 100.000 100.000    

Celulose 50.000 71.430    

Caseína 140.000 200.000    

L-cistina 1.800 2.430    

Óleo de soja 40.000 57.140    

Mistura de minerais 35.000 50.000    

Mistura de vitaminas 10.000 14.290    

Bitartarato de colina 2.500 3.570    

Tetrabutil-hidroquinona 0.008 0.008    

As rações utilizadas foram adaptadas de Pedroso et al 2014 e Reeves et al. 1993. 
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Tabela 2: Características metabólicas basais dos grupos experimentais 

 OVX OVX RC OVX TR OVX TR+RC SHAM SHAM RC SHAM TR SHAMTR+RC 

Massa corpora inicial (g) 274±05 293±06 292±06 283±06 276±05 285±08 283±09 279±08 

Massa corporal final (g) 468±13e,b,c,d 404±10 a,d,e,f 417±16 a,d,e,g 364±09 a,b,c,h 372±14 a,f 322±07 b,g,h 357±13 f,h 304±06 b,f,g 

Massa do útero (g) 0.13±0.01 

c,e 

0.13±0.01 c,e,f 0.21±0.03 

a,b,d,e 

0.12±0.01 d,e,h 0.75±0.01a,b,c,

d, 

0.54±0.03b,e,g,

h 

0.64±0.08c,e

,f 

0.30±0.03 d,e,f 

Gordura corporal (g)* 69.21±8.4b,c

,d,e 

48.92±8.89a,d,

e,f 

44.94±19.73a,

d,g 

23.19±11.9a,b,

c 

29.01±6.10 a,b 13.76±3.36 b 29.63±9.68 

h 

12.13±4.58 g 

Consumo alimentar 

(g/dia) 

20.83±1.4b,e

,d 

17.82±1.08a,c,

d,f 

20.4±1.7b,d 14.67±1.71a,b,

c,e,h 

18.64±0.9a,d,f,

h 

13.31±1.15b,e,

g 

19.02±1.58f,

h 

12.27±1.18 e,g 

Carga máxima de 

carregamento (g) 

  1065±41 1096±28   1113±16 1060±27 

 * representa a soma dos tecidos adiposos mesentérico, parametrial, retroperitoneal e subcutâneo. Dados expressos em médias e desvio padrão. Grupo OVX (Ovariectomia, 

n=10); OVX RC (Ovariectomia com restrição calórica, n=10); Grupo OVX TR (Ovariectomia treinado, n=10); Grupo OVX TR+RC (Ovariectomia treinado com restrição 

calórica, n=10); Grupo SHAM (n=010); SHAM RC (SHAM restrição calórica, n=10); Grupo SHAM TR (SHAM treinado, n=10); e Grupo SHAM TR+RC (SHAM treinado 

com restrição calórica, n=10). p < 0.05 comparado aos grupos 
a
OVX; 

b
OVX RC; 

c
OVX TR; 

d
 OVX TR+RC, 

e
SHAM, 

f
SHAM RC, 

g
SHAM TR; 

h
SHAMTR+RC
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 Tabela3: Marcadores bioquímicos após 13 semanas de intervenções 

 OVX OVX RC OVX TR OVX TR+RC SHAM SHAM RC SHAM TR SHAMTR+RC 

Glicose (mg/dL) 118.5±15.8

7 

122.0±12.35 126.8±11.13 129.9±10.02 128.4±10.21 134.6±10.90 128.8±8.22 142.0±12.13 

Insulina (pg/mL) 1379±325.6 1385±163.3 2378±1867 2828±1208 1355±263.3 2865±638.3 1652±222.8 3045±1153 

Adiponectina (pg/dL) 31.48±2.0b,c

,d,e 

41.28±5.0 a,e,f 39.79±1.2 b,e,g 40.43±4.6 b,e 49.0±3.3 

a,b,c,d,h 

49.0±3.0 b 48.6±1.6 c 49.5±2.8 d 

Dados expressos em médias e desvio padrão. Grupo OVX (Ovariectomia, n=10); OVX RC (Ovariectomia com restrição calórica, n=10); Grupo OVX TR (Ovariectomia 

treinado, n=10); Grupo OVX TR+RC (Ovariectomia treinado com restrição calórica, n=10); Grupo SHAM (n=010); SHAM RC (SHAM restrição calórica, n=10); Grupo 

SHAM TR (SHAM treinado, n=10); e Grupo SHAM TR+RC (SHAM treinado com restrição calórica, n=10). p < 0.05 comparado aos grupos 
a
OVX; 

b
OVX RC; 

c
OVX TR; 

d
 

OVX TR+RC, 
e
SHAM, 

f
SHAM RC, 

g
SHAM TR; 

h
SHAMTR+RC. 
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 Tabela 4: Velocidade de decaimento da glicose durante o teste intraperitoneal de tolerância à 

insulina (kitt). 

Grupos ITT inicial (%min
-1

) ITT final (%min
-1

) 

OVX 2.48±0.85 3.03±0.48
c,d,e

 

OVX RC 2.29±0.43 3.01±0.54
c,f

 

OVX TR 2.46±0.58 2.08±00.4ª
,b
 

OVX TR+RC 2.47±0.68 2.21±0.32
a
 

SHAM 2.42±0.75 2.02±0.87
a
 

SHAM RC 2.34±0.62 2.03±0.67
 b
 

SHAM TR 2.43±0.51 1.80±0.31 

SHAM TR+RC 2.39±0.44 2.27±0.88 

Dados expressos em médias e desvio padrão. Grupo OVX RC (ovariectomia com restrição calórica, n=10); 

Grupo OVX TR (ovariectomia treinado, n=10); Grupo OVX TR+RC (ovariectomia treinado com restrição 

calórica, n=10); Grupo SHAM RC (SHAM com restrição calórica, n=10); Grupo SHAM TR (SHAM treinado, 

n=10); e Grupo SHAM TR+RC (SHAM treinado com restrição calórica, n=10). p < 0.05 comparado ao grupo 
a
OVX; 

b
OVX RC; 

c
OVX TR; 

d
 OVX TR+RC, 

e
SHAM, 

f
SHAM RC, 

g
SHAM TR; 

h
SHAMTR+RC. 
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Figura 1. Análise da via da insulina no tecido adiposo subcutâneo por western blotting. Akt total, p-

Akt (tyr 308), PI3K e Glut 4. Grupo OVX RC (ovariectomia com restrição calórica, n=10); Grupo OVX TR 

(ovariectomia treinado, n=10); Grupo OVX TR+RC (ovariectomia treinado com restrição calórica, n=10); Grupo 

SHAM RC (SHAM com restrição calórica, n=10); Grupo SHAM TR (SHAM treinado, n=10); e Grupo SHAM 

TR+RC (SHAM treinado com restrição calórica, n=10). p < 0.05 comparado ao grupo 
a
OVX; 

b
OVX RC; 

c
OVX 

TR; 
d
 OVX TR+RC, 

e
SHAM, 

f
SHAM RC, 

g
SHAM TR; 

h
SHAMTR+RC. 
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Figura 2. Análise da via da insulina no tecido adiposo retroperitoneal por western blotting. Akt total, p-

Akt (tyr 308), PI3K e Glut 4. Grupo OVX RC (ovariectomia com restrição calórica, n=10); Grupo OVX TR 

(ovariectomia treinado, n=10); Grupo OVX TR+RC (ovariectomia treinado com restrição calórica, n=10); Grupo 

SHAM RC (SHAM com restrição calórica, n=10); Grupo SHAM TR (SHAM treinado, n=10); e Grupo SHAM 

TR+RC (SHAM treinado com restrição calórica, n=10). p < 0.05 comparado ao grupo 
a
OVX; 

b
OVX RC; 

c
OVX 

TR; 
d
 OVX TR+RC, 

e
SHAM, 

f
SHAM RC, 

g
SHAM TR; 

h
SHAMTR+RC. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostram que a ovariectomia, em modelo animal, causa 

aumento de massa corporal e gordura corporal e redução das concentrações 

sanguíneas de Adiponectina, mas não altera a sensibilidade à insulina.  As 

intervenções, RC e TR, isoladas ou combinadas, reduziram a massa corporal e a 

gordura corporal, além de aumentarem a concentração de adiponectinas em ratas 

ovariectomizadas. 
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ANEXO 1. INFORMAÇÕES PARA OS MEMBROS DE BANCAS 

JULGADORAS DE MESTRADO/DOUTORADO. 
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ANEXO 2. CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CEEA). 
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ANEXO 3. FICHA DO ALUNO. 
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ANEXO 4. CURRÍCULO LATTES. 
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