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INTRODUÇÃO

Após a menopausa, é comum a mulher apresentar aumento ponderal associado a alterações no metabolismo glicêmico. Em contrapartida, o

treinamento físico é considerado uma estratégia não-farmacológica eficaz para reduzir os fatores de risco nessa população. Entretanto, os

benefícios têm sido observados em estudos envolvendo treinamento físico aeróbio, enquanto o treinamento resistido permanece pouco explorado.

OBJETIVO

Comparar efeitos metabólicos, hemodinâmicos e autonômicos do treinamento físico aeróbio vs. resistido em modelo experimental de

menopausa e obesidade.

MÉTODOS

Desenho experimental

Teste de tolerância oral à glicose 

(OGTT)
•4ª semana (antes da cirurgia de

ooforectomia) e ao final do protocolo

(9ª semana).

•12h de jejum

1.Dosagem da glicemia basal

2.Gavagem de glicose (1,4g/kg)

3.Dosagem da glicemia 15, 30, 60,

90, 120 minutos após a gavagem

(Accutrend, GCT)

4.Cálculo da área sob a curva da

glicemia (ASC-glicemia)
(WANG, 2017)

Ooforectomia
•4ª semana de protocolo.

•Todos os grupos foram submetidos à

retirada bilateral dos ovários

(ooforectomia).

1.Anestesia geral: ketamina (120mg/kg)

+ xilazina (10mg/kg).

2.Retirada bilateral dos ovários.

3.Analgésico: tramadol (20mg/kg).

4.Antibiótico:enrofloxacino (8,5mg/kg).
(HEEREN et al., 2009)

Teste de capacidade máxima de 

corrida
•No início do protocolo, na 5ª semana e na 9ª semana

(final do protocolo).

1.Carga inicial: 0,3 km/h.

2.Incremento de 0,3 km/m à cada 3 min.

3.Até a exaustão do animal.
(DE ANGELIS et al., 2004; HEEREN et al., 2009)

1.Anestesia geral: mistura de 0,5%

- 2% de isoflurano e 98% de O2 a

um fluxo de 1,5L/min

2.Canulação: implantação de

cateteres com soro na artéria

carótida e na veia jugular

3.Registro do sinal pulsátil: 24h

após a cirurgia (CODAS, 4kHz)
(DE ANGELIS et al., 2004; HEEREN et al., 2009)

Canulação

Prescrição do treinamento físico

Modulação autonômica cardiovascular

Análise estatística 

Resultados

Considerações finais
Os resultados deste estudo demonstram que o treinamento aeróbio é mais eficaz em
promover benefícios cardiovasculares, enquanto o resistido promove efeitos mais
expressivos no metabolismo de glicose. Desta forma, as diferentes modalidades de
treinamento físico devem ser consideradas em um programa de exercícios para
reduzir os fatores de risco.
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Os dados (média ± erro padrão) foram analisados

através do software GraphPad Prisma 8.0. A

comparação entre os grupos foi realizada através do

teste de análise de variância de um fator (ANOVA one

way), seguido do post hoc de Tukey (p<0,05).
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