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RESUMO 

 

A menopausa é uma transição experimentada por 1,5 milhão de mulheres a cada ano, trazendo 

algumas alterações que afetam diretamente seu organismo e qualidade de vida. Essa transição 

é caracterizada por degeneração dos folículos ovarianos e declínio da produção de estrógenos, 

estando intimamente ligada ao surgimento de doenças cardiometabólicas. A reposição 

hormonal é capaz de reverter alguns sintomas da menopausa, porém, nem todas as mulheres 

podem receber essas terapias, por isso, métodos alternativos de tratamento são necessários. A 

mudança de hábitos, em especial os alimentares, são a principal forma de intervenção. Nesse 

cenário, a restrição calórica (RC) destaca-se como medida preventiva bem eficaz. Um estudo 

recente promovido por nosso grupo de pesquisa mostrou que a restrição calórica intensa (RCI) 

desde o nascimento melhorou a função cardíaca em ratos Wistar machos. Com isso, o presente 

estudo investigou os efeitos RCI desde o nascimento sobre a função cardíaca e estado redox do 

coração de ratas Wistar ovariectomizadas como modelo experimental de menopausa. Para isso, 

o delineamento experimental iniciou-se com as mães a partir do nascimento, sendo divididas 

em 2 grupos (conjunto matriz/prole), C-SHAM e R-SHAM. Após o desmame, o protocolo se 

manteve com a ninhada até a vida adulta e aos 90 dias foi realizada ovariectomia como indução 

do modelo de menopausa, totalizando a partir desse momento 4 grupos: C-SHAM, C-OVX, R-

SHAM e R-OVX. Realizou-se caracterização do modelo e confirmação da efetividade da 

castração através de redução do peso uterino. Foram realizadas avaliações da pressão arterial 

sistólica (PAS) e frequência cardíaca (FC) in vivo por plestimografia de cauda, a função 

cardíaca ex vivo pela técnica de coração isolado por Langendorff, além de avaliar o diâmetro 

das fibras cardíacas e o estado redox no coração. O grupo controle após ovariectomia (C-OVX) 

apresentou maior PAS, FC e dublo produto (DP) in vivo, menor função cardíaca basal ex vivo, 

maior dano oxidativo e atividades antioxidantes reduzidas quando comparado ao grupo sem 

castração. As fêmeas submetidas à RCI desde o nascimento (grupos R-SHAM e R-OVX) 

apresentaram menor PAS, FC e DP in vivo, além de maior função cardíaca basal ex vivo e 

melhora do estado redox, indicando que a RCI previne os efeitos deletérios da ovariectomia. 

Em conjunto a RCI desde o nascimento até a vida adulta promoveu efeitos cardioprotetores 

após redução dos estrógenos, através de melhora da função cardíaca e do estado redox no 

coração de ratas Wistar ovariectomizadas. 

 

Palavras chave: Menopausa, Restrição calórica; ovariectomia; função cardíaca; estado redox. 

 



 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Menopause is a transition experienced by 1.5 million women each year, bringing some changes 

that directly affect their body and quality of life. This transition is characterized by ovarian 

follicles degeneration and estrogen production decline, being closely related to cardiometabolic 

diseases. Hormone replacement is able to reverse some menopausal symptoms, but not all 

women can receive these therapies, so alternative methods of treatment are needed. Changing 

habits, especially eating habits, are the main form of intervention. In this scenario, the caloric 

restriction (CR) stands out as a very effective preventive measure. A recent study by our 

research group has shown that intense calorie restriction (ICR) from birth improved cardiac 

function in male Wistar rats. Thus, the present study investigated the effects of ICR from birth 

on cardiac function and heart redox status of ovariectomized Wistar rats as an experimental 

model of menopause. For this, the experimental design started with the mothers from birth, 

being divided into 2 groups (mother / offspring set), C-SHAM and R-SHAM. After weaning, 

the protocol was maintained with litter until adulthood and at 90 days ovariectomy was 

performed as an induction of the menopause model, totaling from that moment on, 4 groups: 

C-SHAM, C-OVX, R-SHAM and R -OVX. Characterization of the model and confirmation of 

the effectiveness of castration through the reduction of uterine weight were carried out. 

Evaluations of systolic blood pressure (SBP) and heart rate (HR) in vivo by tail 

plethysmography, cardiac function ex vivo by Langendorff's isolated heart technique, and 

assessing the diameter of the cardiac fibers and redox status in the heart. The control group after 

ovariectomy (C-OVX) presented higher SBP, HR and DB in vivo, lower ex vivo basal heart 

function, greater oxidative damage and reduced antioxidant activity when compared to the 

group without castration. RBC females submitted from birth (R-SHAM and R-OVX groups) 

presented lower SBP, HR and DP in vivo, in addition to ex vivo basal cardiac function and 

improvement of the redox state, indicating that ICR prevents deleterious effects of ovariectomy. 

Together, ICR from birth to adulthood promoted cardioprotective effects after reduction of 

estrogens, through improvement of cardiac function and redox status in the heart of 

ovariectomized Wistar rats. 

 

Keywords: Menopause, caloric restriction; ovariectomy; heart function, redox state. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A menopausa é uma transição experimentada por 1,5 milhão de mulheres a cada ano, 

trazendo algumas alterações que afetam diretamente seu organismo e qualidade de vida 

(NKONDE-PRICE; BENDER, 2015). Ela é caracterizada como fim da vida reprodutiva com 

redução brusca dos estrógenos, sendo um fator preocupante na área de saúde pública, pois a 

deficiência dos estrógenos aumenta a incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas 

(BRAGA DE MELO et al., 2018). Este processo de envelhecimento nas mulheres é agravado 

por alguns fatores de risco como: obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemias, histórico 

familiar dentre outros que favorecem disfunções endoteliais e miocárdicas (DESSAPT; 

GOURDY, 2012; BRAGA DE MELO et al., 2018). Durante a vida fértil o risco cardiovascular 

nas mulheres é menor comparado aos homens. Essa tendência desaparece após a menopausa, 

confirmando a importância dos hormônios sexuais femininos com agentes cardioprotetores 

(DESSAPT; GOURDY, 2012). 

 Os estrógenos atuam sobre o ciclo reprodutivo através da ação nas características 

sexuais femininas, agindo também no sistema cardiovascular como potentes hormônios 

vasoativos com capacidade antiarrítmica, ação antioxidante e vasodilatadora (MORKUNIENE 

et al., 2010). Promovem melhora na recuperação de corações isolados de ratas ovariectomizadas 

após isquemia-reperfusão (SAVERGNINI et al., 2012). A sua deficiência conduz à ativação de 

agentes vasoconstritores que implicam no surgimento e progressão de doenças 

cardiovasculares, responsáveis pelos casos de óbitos em mulheres de meia-idade (BRAGA DE 

MELO et al., 2018).  

 Apesar desse efeito cardioprotetor dos estrógenos estar bem estabelecido na literatura, 

algumas mulheres não podem receber terapias hormonais, necessitando de métodos alternativos 

de tratamento. Nessa perspectiva, a escolha de métodos não farmacológicos que possam 

minimizar essas alterações têm sido alvo de pesquisas (TANAJAK et al., 2017; EDWARDS et 

al., 2010). A estratégia de primeira linha para prevenção dessas comorbidades se faz por meio 

de mudanças dos hábitos de vida, destacando-se mudanças alimentares, sendo a restrição 

calórica (RC) apontada como eficaz para longevidade e na prevenção de doenças 

cardiovasculares (WEINDRUCH; WALFORD, 1982; MARGOLIS et al. 2016).  

 A RC é amplamente usada em humanos e em modelos animais. Estudos apontam que a 

RC iniciada desde o nascimento e mantida até a idade adulta produz efeitos positivos como 

aumento da longevidade, redução do tecido adiposo e retardo de doenças metabólicas 

possivelmente através da redução do dano oxidativo (GENARO et al., 2009; SHINMURA et 

al., 2007). Estudos realizados por nosso grupo apontam os efeitos benéficos da restrição calórica 
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intensa (RCI) desde o nascimento sobre parâmetros cardiometabólicos e função cardíaca de 

ratos adultos machos (MELO et al., 2013, 2016). Porém, os benefícios advindos desta RC sobre 

o coração de ratas fêmeas ainda não foram investigados, destacando-se em situações onde há 

uma diminuição de fatores cardioprotetores como a diminuição dos estrógenos observados 

durante a menopausa. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Estrógenos 

As mulheres nascem com um pool finito de folículos ovarianos que são responsáveis 

pela produção dos hormônios sexuais femininos a partir da menarca, destacando-se os 

estrógenos. Esses hormônios são importantes na fisiologia feminina por atuarem sobre o ciclo 

reprodutivo, no crescimento e na diferenciação celular de diversos tecidos-alvo, bem como, no 

desenvolvimento das características sexuais femininas, no feedback da secreção de 

gonadotrofinas hipofisárias, no metabolismo e nos parâmetros cardiovasculares (ANTUNES; 

MARCELINO; AGUIAR, 2003; NADAL-CASELLAS et al., 2011). 

A produção dos estrógenos ocorre através da ação coordenada do eixo hipotálamo-

hipófise-ovário. O hipotálamo libera de forma pulsátil o hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRH) que na hipófise anterior aumenta síntese e secreção dos hormônios folículo-estimulante 

(FSH) e luteinizante (LH). Estes por sua vez regulam a secreção hormonal e desenvolvimento 

dos folículos ovarianos. O LH age sob as células da teca estimulando a produção de androgênios 

(androstenediona ou testosterona) a partir do colesterol, com subsequente conversão em 

estrógenos pela ação da enzima citocromo P450 aromataze nas células da granulosa após 

estímulo do FSH. Entre os estrógenos destacando-se: o 17β-estradiol (E2), estrona e estriol, 

sendo o primeiro predominante no organismo feminino (AMADEI et al., 2006;  MENEZES-

FILHO et al., 2017). 

O mecanismo de atuação clássico dos estrógenos ocorre através da via genômica com 

ativação de dois receptores nucleares: ERα e ERβ. Sua ação genômica permite que estes 

receptores atuem como fatores de transcrição no núcleo, alterando a expressão de sítios 

específicos no DNA. Mais recentemente descobriu-se um receptor de estrógenos de membrana 

acoplado a proteína G (GPR30 ou GPER), que age por sinalização não genômica através do 

aumento do Ca 2+ intracelular e da síntese de fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PI3K) 

(BOPASSA et al. 2010). 
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Os benefícios dos estrógenos sobre o sistema cardiovascular estão relacionados as ações 

diretas sobre funcionalidade e estrutura cardíaca e indiretas referentes ao metabolismo de 

lipídios (BOPASSA et al., 2010). 

 

2.2 Menopausa 

Por volta dos 50 anos de idade ocorre há redução dos folículos ovarianos até sua 

completa depleção, período denominado de menopausa (ANTUNES; MARCELINO; 

AGUIAR, 2003; HALL, 2015). Definida inicialmente por GARDANNE (1816) como 

interrupção definitiva do último mês da menstruação, a menopausa é atualmente estabelecida 

como interrupção definitiva do ciclo menstrual causada pela perda da atividade folicular 

ovariana e amenorreia constatada após 12 meses (DAVIS et al., 2015). Pode ser classificada 

em natural quando gerada por falha endócrina devido à depleção folicular espontânea ou 

iatrogênica (secundária) devido à processos cirúrgicos ou associados a patologias (ANTUNES; 

MARCELINO; AGUIAR, 2003; DAVIS et al., 2015). 

Antes de se instalar a menopausa, as mulheres sofrem um processo de transição, 

definido por climatério ou perimenopausa, com duração média de 2 anos, caracterizada por 

intervalo entre as menstruações ≥ 60 dias, redução de folículos, elevação do FSH e ocorrência 

dos sintomas vasomotores (HALL, 2015). Após essa etapa, o organismo feminino apresentará 

um longo período de amenorreia, definida por ausência de menstruações, para então, após 1 

ano, ser diagnosticada a menopausa. Nessa fase o FSH é flutuante no organismo, estando 

relacionado aos fenômenos das ondas de calor e sudorese noturna. Passados em média 3 a 4 

anos (tempo que pode variar de mulher pra mulher), tem-se o início da fase pós-menopausa, 

onde o FSH estabiliza, as ondas de calor e os sintomas associados minimizam/desaparecem e 

surge a característica clínica de atrofia urogenital (OUZOUNIAN; CHRISTIN-MAITRE, 2005; 

DAVIS et al., 2015), como representado na Figura 1. 

DAVIS e colaboradores (2015) realizaram uma meta-análise envolvendo 36 países a 

fim de compreender os sintomas de transição da menopausa na saúde e na qualidade de vida 

(QV) das mulheres por meio da análise de diversos fatores como idade, perfil socioeconômico 

e os sintomas vasomotores. Esse estudo mostrou que mulheres da América Latina entram em 

período de menopausa por volta dos 47.2 anos de idade e as europeias entorno dos 50.5 anos. 

Essa antecipação da idade de acordo com o estudo pode estar relacionada a QV que encontra-

se reduzida nas mulheres de países subdesenvolvidos, onde é observado um declínio na saúde 

física, no estado emocional e na capacidade de concentração que são acompanhados com um 
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aumento dos sintomas vasomotores (DAVIS et al., 2015). Essa diferença de idade entre regiões, 

no entanto, permanece incerta, pois fatores biológicos, ambientais e a interação dos mesmos 

com as culturas locais podem influir sobre o fator idade da menopausa (DAVIS et al., 2015). 

 

Figura 1 - Os estágios do envelhecimento reprodutivo nas mulheres 

 

Descrição: Estágios do ciclo reprodutivo feminino, desde o início dos ciclos menstruais, começando pela menarca, 

passando pela idade reprodutiva até a menopausa (Modificado de DAVIS et al., 2015). 

 

Estudos ao longo do tempo associados com hereditariedade mostraram a influência do 

fator genético através de comparação da idade de filhas e suas mães ao entrarem na menopausa. 

Por meio observações de áreas cromossômicas específicas, foi possível inferir que a idade da 

filha entrar na menopausa está intimamente relacionada à idade da mãe (KOK et al., 2005; 

BRUIN et al., 2001). Recentes pesquisas mostraram, além dessas associações genômicas já 

citadas, a influência do gene serina/treonina quinase 1 (BRSK1) e do gene que codifica o 

componente 8 do complexo de manutenção cromossômico (MCM8) no envelhecimento 

ovariano. Há ainda correlação do desenvolvimento da menopausa natural com outros 17 genes 

relacionados às vias hormonais, ao reparo no DNA e às respostas imunológicas (DAVIS et al., 

2015; HALL, 2015).  

Apesar da fisiopatologia da menopausa estar atrelada a fatores genéticos, sua principal 

causa são alterações neuroendócrinas que são descritas pela falha ovariana e alterações do eixo 

hipotálamo-hipófise, sendo caracterizado através da redução dos estrógenos, aumento da 

liberação de FSH e do GnRH (DAVIS et al., 2015; HALL, 2015). Durante a menopausa os 

níveis de estrógenos caem bruscamente, promovendo feedback negativo sobre a liberação do 

FSH. No pós-menopausa, as gonadotrofinas continuam elevadas, ocorrendo uma estabilização 

do FSH e uma pequena diminuição nos níveis de LH. Já os estrógenos mantêm níveis séricos 
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baixos, predominando nessa fase a estrona, estrógeno de atuação mais branda advindo da 

conversão periférica de androstenediona (SOWERS; LA PIETRA, 1995). Essas alterações nos 

níveis hormonais podem ser observadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Regulação do ciclo menstrual 

 

Descrição: a- Idade reprodutiva. Setas indicam a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) pelo 

hipotálamo, agindo na glândula pituitária anterior, promovendo síntese e liberação do hormônio folículo-

estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH). O primeiro estimulando nos folículos ovarianos a produção 

de estradiol, exercendo feedback negativo no eixo hipotálamo- hipófise. b - Menopausa, devido a depleção 

folicular, haverá ausência de menstruação e queda do estradiol. Em função do feedback negativo, a tendência é 

elevação na produção e secreção do GnRH, LH e FSH. Este último em níveis elevados é um fator característico 

da menopausa e pós-menopausa (Adaptado de  DAVIS et al., 2015). 
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A inatividade das gônadas está intimamente relacionada aos sintomas vasomotores 

relatados pela grande maioria das mulheres na prática clínica, como as ondas de calor, sudorese, 

pele fria e pegajosa, acompanhados de irritabilidade e alterações do humor (RANCE et al., 

2013; DAVIS et al., 2015). A hipoestrogenia (redução nos níveis plasmáticos de estrógenos) 

torna o organismo feminino mais susceptível ao desenvolvimento de patologias metabólicas 

como dislipidemias, resistência insulínica e diabetes mellitus (tipo II), além de doenças 

cardíacas como hipertensão, alteração da contratilidade e remodelamento cardíaco 

(BUETTNER; SCHÖLMERICH; BOLLHEIMER, 2007;  NADAL-CASELLAS et al., 2011; 

STACHOWIAK; PERTYŃSKI; PERTYŃSKA-MARCZEWSKA, 2015). 

 

2.3 Efeitos cardiometabólicos da diminuição dos estrógenos na menopausa 

Alterações no perfil vascular e lipídico de mulheres na menopausa as tornam mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) como a doença arterial 

coronariana, arterial periférica, hipertrofia do ventrículo esquerdo, infarto agudo do miocárdio 

(IAM) e consequente insuficiência cardíaca (HAYWARD et al., 2000; NKONDE-PRICE et al., 

2015; ZHAO et al., 2018; MERZ et al., 2018). A susceptibilidade de doenças cardiovasculares 

está aumentada na menopausa quando comparado a mulheres em idade reprodutiva devido a 

perda da cardioproteção induzida pelos hormônios ovarianos (BARRETT-CONNOR, 1997).  

Em suma, a menopausa é um fator de risco extra e exclusivo para mulheres 

(STEVENSON; TSILIGIANNIS; PANAY, 2018). Estudos no campo da biologia 

cardiovascular revelaram que boa parte dessas patologias são agravadas por aumento das 

citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias (GUEBITZ; GRONAUER; OECHSNER, 2010), 

fatores de risco que contribuem para elevar as espécies reativas de oxigênio (EROs), 

promovendo estresse oxidativo como resultado do metabolismo do oxigênio que gera produtos 

reativos e potencialmente tóxicos. As EROs em concentrações elevadas estão diretamente 

envolvidas nos processos de dano celular, incluindo lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. No 

entanto, o organismo possui mecanismos de defesa que atuam como protetores endógenos a 

fim de minimizar esses efeitos danosos, tendo como exemplo os antioxidantes enzimáticos tais 

como a superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1984; 

FÖRSTERMANN, 2010). 

O estresse oxidativo está envolvido na fisiopatologia de doenças cardiovasculares como 

na isquemia-reperfusão em corações isolados, na remodelação cardíaca após infarto, hipertrofia 

ventricular esquerda e insuficiência cardíaca (DHALLA et al., 1999; GRIEVE et al., 2004; 
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SEDDON; LOOI; SHAH, 2007). Em consonância, o desequilíbrio redox desempenha 

importante papel no processo de envelhecimento, através do aumento de EROs mitocondrial 

(VUČEVIĆ et al., 2013).  

Está bem estabelecido na literatura que níveis reduzidos dos estrogênios estão 

diretamente associados a fatores de risco cardíacos. Estudos observacionais realizados por 

CRANDALL; BARRET- CONNOR (2013), MATURANA et al. (2008) e SOWERS et al. 

(2005) mostraram associações entre redução da fração de ejeção, níveis séricos de estrógenos e 

as DCV em mulheres na menopausa, sendo os principais fatores envolvidos o aumento da 

pressão arterial, alterações da proteína C-reativa (PCR) e resistência à insulina.  

ZHAO e colaboradores (2018) a fim de entender essa associação entre estrógenos, 

andrógenos e DCV, realizaram um estudo em 6 estados dos EUA, analisando ao longo de 12 

anos mulheres pós-menopáusicas, com idade entre 46 a 84 anos que no início do estudo não 

possuíam DCV de base. A análise consistiu em coleta de soro em jejum para dosagens tanto 

hormonais quanto referentes ao sistema cardiovascular, além de acompanhamento da rotina 

diária e realização de exames para doenças cardiovasculares a cada 9 e 12 meses.  Os achados 

mostraram uma intima associação entre redução de estradiol e o surgimento dos eventos como 

doenças cardiovasculares, doença coronariana cardíaca e falha cardíaca, demonstrando que 

mulheres com níveis dos hormônios sexuais mais androgênicos (aumento de testosterona) ou 

com redução de estrógenos tinham maiores chances de desenvolver doenças cardiovasculares 

na menopausa e pós-menopausa (ZHAO et al., 2018). Outros estudos também acompanharam 

ao longo do tempo mulheres que foram submetidas à menopausa iatrogênica por meio de 

ovariectomia e mostraram que a ausência dos estrógenos e o avanço da idade aumentaram o 

risco para DCV e IAM (FALKEBORN et al., 2000). 

Em 2010, estatísticas da American Heart Association (AHA) mostraram que 17,6 

milhões de pessoas, incluindo homens e mulheres acima de 50 anos tem chances de desenvolver 

ou já tiveram injúrias cardíacas, sendo esse número três vezes maior para mulheres após 

menopausa (TAIROVA et al., 2018). Além dos fatores já citados, as lipoproteínas são mais um 

índice determinante no desenvolvimento de DCV’s. RICH-EDWARDS et al. (1995) e ORTH-

GOMER et al. (1997) mostraram em suas pesquisas que as lipoproteínas de alta densidade 

(High Density Lipoproteins- HDL) em níveis plasmáticos reduzidos quando comparados com 

níveis elevados de lipoproteínas de baixa densidade (Low Density Lipoproteins- LDL) e níveis 

elevados de colesterol total e triglicerídeos são preditivos para surgimento de doenças cardíacas 

em mulheres na menopausa (TAIROVA et al., 2018). Na revisão de DAVIS et al. (2015) tem 
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esquematizado as disfunções cardiovasculares e metabólicas das mulheres na menopausa de 

acordo com a Figura 3. 

Figura 3 - Consequências da menopausa no sistema cardiovascular 

 

Descrição: Efeitos diretos e indiretos da ausência de estrógenos nos parâmetros cardíacos e metabólicos (Adaptado 

de DAVIS et al., 2015). 

 

Nesta perspectiva, é possível compreender a importância dos estrógenos na 

cardioproteção e como sua ausência se torna um agravante no desenvolvimento de doenças 

cardíacas. Tendo em vista os efeitos da menopausa no organismo e a dificuldade dos 

pesquisadores em elucidar os mecanismos envolvidos nessas patologias, o modelo animal de 

menopausa com ratas ovariectomizadas (OVX) é excelente para estudar os efeitos da privação 

de estrogênio, já que mimetizam a perda dos hormônios ovarianos que ocorre na menopausa.  

A OVX é capaz de alterar a atividade de diversas enzimas que participam no 

remodelamento cardíaco, entre elas a metaloproteinase de matriz 2 (MMP-2) que está envolvida 

no aumento da fibrose miocárdica (KNOWLTON; KORZICK, 2014). Estudos experimentais 

também demonstraram que os estrógenos melhoram a recuperação de corações isolados de ratas 

ovariectomizadas, aumentando a força de contratilidade e o relaxamento cardíaco em resposta 

à injúria da isquemia/reperfusão (SAVERGNINI et al., 2012). Os receptores de estrógenos 

endoteliais também agem reduzindo o dano oxidativo por meio do aumento do óxido nítrico 
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sintase endotelial (eNOS), responsável pela vasodilatação endotélio-dependente 

(STANHEWICZ; WENNER; STACHENFELD, 2018). O papel do estrógeno na 

cardioproteção também é relatado por DESCHAMPS; MURPHY (2009), que mostraram que o 

papel do GPER sobre a recuperação da funcionalidade cardíaca após injúria, além de estar 

envolvido na redução da morte celular programada, na capacidade antiarrítmica e ação 

antioxidante (CRUZ, 2015; MORKUNIENE et al., 2010). Esses estudos apontam as ratas 

ovariectomizadas como excelente modelo experimental para estudos da função cardiovascular 

na menopausa (DE SOUZA LINO et al., 2018).   

Uma alternativa clínica utilizada para minimizar os efeitos da menopausa e suas 

disfunções é a terapia de reposição hormonal (TRH). Porém, não são todas as mulheres que 

podem receber esse tipo de tratamento. Os dois mais influentes estudos realizados 

simultaneamente nos EUA nessa área foram o HERS (Heart and Estrogen / Progestin Replace 

Study) e o WHI (Women's Health Initiative). Desenvolvidos nos anos 90, esses estudos 

investigaram os efeitos da TRH combinada ao longo do tempo. Seus resultados associaram 

eventos adversos após esse tratamento a maiores chances de a mulher desenvolver câncer de 

mama e trombose venosa profunda (GRADY et al. 1998; ROSSOUW et al., 2002; NKONDE-

PRICE et al., 2015). Em um estudo publicado recentemente, os pesquisadores ATWOOD; 

EKSTEIN (2019) também não recomendam a TRH continua devido as diferenças clínicas 

trazidas na literatura.  

Diante do exposto, a escolha de métodos não farmacológicos que possam atenuar essas 

disfunções cardíacas têm sido alvo de intensas pesquisas (TANAJAK et al., 2017; EDWARDS 

et al., 2010). A melhora dos hábitos de vida é a principal forma de prevenção, onde destacam-

se as mudanças alimentares, sendo a restrição calórica uma estratégia de prevenção eficaz 

(SPEAKMAN; MITCHELL, 2011; WEISS; FONTANA, 2011; MELO et al., 2013; BALES; 

KRAUS, 2014; MADEO et al., 2014; NOYAN et al., 2015). 

 

2.4 Restrição Calórica e os efeitos sobre o coração 

A restrição calórica (RC) é definida por redução da ingestão de calorias diárias abaixo 

da ingestão ad libitum, mantendo os nutrientes essenciais à saúde, sem causar desnutrição 

(HAN; REN, 2010; BALES; KRAUS, 2013). Este termo foi usado pela primeira vez em 1930 

e ao longo das décadas os primeiros benefícios tornaram-se conhecidos como aumento da 

expectativa máxima de vida de fungos, moscas, peixes, camundongos, ratos e na redução do 

desenvolvimento de doenças relacionadas a idade (MADEO et al., 2014).   
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A RC é amplamente usada em modelos experimentais sendo moderada, quando há 

redução de calorias diárias entre 20% a 40% e intensa quando há redução de 50% ou mais dessa 

ingestão (REDMAN; RAVUSSIN, 2011). Alguns autores mostraram que a RCI pode ter efeitos 

benéficos ou não dependendo do seu período e intensidade. FORSTER; MORRIS; SOHAL 

(2003) demonstraram que animais submetidos a RCI após a idade adulta podem apresentar 

efeitos negativos sobre função cardíaca. Outros estudos com RCI em roedores machos utilizam 

diferentes tempos de início de restrição e diferentes quantidades das porções a serem restritas. 

Esses estudos apontam que quanto mais cedo iniciada a restrição, mais efetivos os benefícios 

cardiometabólicos (MATTISON et al., 2017; WEISS; FONTANA, 2011). Portanto, os 

benefícios advindos da RCI estão relacionados a sua duração, intensidade e principalmente, a 

fase da vida em que é iniciada (WEISS; FONTANA, 2011). Na Tabela 1, mostramos diferentes 

estudos que investigaram os efeitos da RCI sobre parâmetros cardiovasculares. 

Na década de 80, pesquisadores americanos realizaram um estudo longitudinal sobre os 

efeitos da RC sobre o peso corporal, padrão alimentar e sobrevida em primatas não-humanos. 

Eles realizaram uma RC de 30% a longo prazo em macacos Rhesus (Macaca mulata) fêmeas e 

machos jovens e adultos. Este estudo teve duração de 10-15 anos e evidenciou série de efeitos 

positivos no organismo como aumento da sensibilidade à insulina, melhora do perfil lipídico, 

redução da pressão arterial além de diminuição do perfil inflamatório e dos marcadores para 

dano oxidativo, contribuindo para o aumento da longevidade nesses animais (MATTISON et 

al., 2017). Outros estudos também mostraram resultados semelhantes com primatas não 

humanos como pode ser observado na Tabela 2. 

Em relação a esses aspectos de longevidade nos humanos, pesquisadores fizeram uma 

análise retrospectiva usando a população de homens e mulheres residentes na ilha de Okinawa 

no Japão, população com maior número de centenários que praticam restrição de calorias diárias 

durante toda vida. Os resultados mostraram que esses indivíduos moderadamente restritos 

tinham maior sobrevida comparados a população de mesma idade com alimentação normal nos 

Estados Unidos, apresentando redução da morbi/mortalidade para doenças cardiovasculares e 

câncer. Atribuiu-se esses benefícios a maior capacidade antioxidante mediada por sirtuínas.  

As sirtuínas (1-7) são sensores nutricionais pertencentes a família da histona 

desacetilases e ribosiltransferase com a habilidade de desacetilar alvos histonas e não histonas, 

modulando a regulação de uma variedade de processos celulares associados à sinalização 

antioxidante e redox (SINGH et al., 2018). A SIRT1 é ativada em resposta a RC e regula a 

atividade de NO via desacetilação de eNOS (MADEO et al., 2014), sua ativação estimula a via 

de sinalização adiponectina-AMPK, fosforilando diretamente eNOS, aumentando a produção 
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de NO (DOLINSKY; DYCK, 2011), comprovando os benefícios antioxidantes e na 

longevidade dessas vias de sinalização (SINGH et al., 2018) (Tabela 3). 

 

Tabela 1 - Efeitos das RC sobre parâmetros cardiovasculares em intensidades e duração 

distintos, em diferentes modelos de roedores 

 
Variáveis 

 
Referência 

 
Modelo de 

roedor 

 
Início da RC 

 
Intensidade da 

RC 

 
Duração 

Redução da 
PAS e FC 

 
SHINMURA 
et al., 2007 

 
Camundongos 

WT 
 

 
8 semanas de 

idade 

 
90% 
65% 

 
3 semanas 
2 semanas 

CHIBA; 
EZAKI, 

2010 

SHR 10 semanas de 
idade 

50% 
 

10 semanas 

MELO 
et al., 2016 

Wistar Ao nascer 50% 3 meses 

      

Melhora da 
função 

cardíaca 
basal (+/- 

dP/dt) 

KLEBANOV 
et al., 2018 

 
Fisher 344 

 
4 semanas de 

idade 

 
40% 

 
8 meses 

DOLINSKY et 
al., 2010 

 
SHR 

15 semanas de 
idade 

 
40% 

 
5 semanas 

AHMET 
et al., 2011 

 
Fisher 344 

 
4 semanas de 

idade 

 
40% 

 
24 meses 

CICOGNA 
et al., 2001 

WKY 8 semanas de 
idade 

50% 1 mês 

MELO 
et al., 2013 

Wistar Ao nascer 50% 3 meses 
 

      

Melhora do 
estado redox 

AYALA 
et al., 2007 

Wistar 8 semanas de 
idade 

40% 7 semanas 

CARO 
et al., 2009 

Wistar 7 semanas de 
idade 

40% 6-7 semanas 

DINIZ 
et al., 2003 

Wistar 8 semanas de 
idade 

50% 1 mês e meio 

MELO 
et al., 2016 

Wistar Ao nascer 50% 3 meses 

SHR: Ratos espontaneamente hipertensos; WKY: Wistar-Kyoto. 
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Tabela 2 - Efeitos da restrição calórica sobre a sobrevida de primatas não-humanos 

 
Controle 

Ad libitum 
Restrição     Calórica 

Causas referentes a 
idade 

Total Mortes Total Mortes 

COLMAN et al., 
2014 

38 32 38 26 

MATTISON et al., 
2012 

74 46 57 36 

BODKIN et al., 2003 109 49 8 3 

 

Efeitos positivos encontrados também em estudos feitos com humanos obesos e não 

obesos submetidos a restrição de curto prazo, mostraram adaptação corporal a baixa oferta 

alimentar. Os resultados evidenciaram que uma RC moderada foi efetiva em reduzir os níveis 

leptina, reduzir a gordura corporal, melhorar o perfil lipídico plasmático e parâmetros 

cardiovasculares como pressão arterial nos pacientes (MATTSON; WAN, 2005).  

Em relação aos mecanismos envolvendo a RC de intensidade moderada a intensa, 

autores mostraram uma redução do dano oxidativo cardíaco e das EROs, denotando aumento 

da capacidade das células removerem proteínas danificadas e lipídios oxidados, além de gerar 

aumento de fatores do antiaterogênico como o óxido nítrico (NO), melhorando assim a função 

endotelial (GREDILLA; BARJA 2005; ROHRBACH et al., 2006; VUČEVIĆ et al., 2013). 

Alguns estudos sugerem que restringir a ingestão de calorias de maneira moderada ou intensa 

com início a partir do nascimento até a idade adulta aumenta a longevidade em 30-50%, 

conferindo uma melhor qualidade de vida a diversas espécies (GENARO; SARKIS; MARTINI, 

2009; SHINMURA et al., 2007; 2011; WEINDRUCH, 2004; MARGOLIS et al., 2016). 

Diante desse contexto e mediante a escassez de estudos utilizando fêmeas, o presente 

estudo buscou elucidar os efeitos da restrição calórica intensa desde o nascimento (RCI) até a 

idade adulta sobre parâmetros cardiovasculares, função cardíaca e estado redox de ratas 

ovariectomizadas. Nossa hipótese é que esse protocolo de RCI previne os efeitos deletérios da 

redução dos estrógenos sobre a função cardíaca basal e estado redox no coração. 
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Tabela 3 - Representação das características dos efeitos da RC na concentração de 

lipídeos plasmáticos e pressão arterial em humanos 

Variáveis LDL  HDL Triglicerídeos Pressão arterial (PA) 

Restrição de 6-12 

meses 

 

FONTANA et al., 

2007 

  

 

 

 

 

 

Restrição a longo 

prazo 

 

WALFORD et al., 

2002. 

  

 

 

 

 

 

Adaptado de WEISS; FONTANA, 2011. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar os efeitos da restrição calórica intensa (RCI) desde o nascimento sobre 

parâmetros cardiovasculares, função cardíaca e estado redox do coração de ratas Wistar 

ovariectomizadas como modelo experimental de menopausa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o efeito da RCI desde o nascimento sobre peso da ninhada, peso corporal, 

coeficiente de eficiência alimentar e peso dos órgãos; 

 Confirmar o efeito da ovariectomia através do peso do útero;  

 Averiguar o efeito da RCI desde o nascimento e da ovariectomia sobre a função cardíaca 

in vivo por plestimografia de cauda, ex vivo pela técnica de coração isolado por 

Langendorff e sobre o diâmetro das fibras cardíacas; 

 Analisar o efeito da RCI desde o nascimento e da ovariectomia sobre estado redox no 

coração. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Todos os animais envolvidos nessa pesquisa foram mantidos de acordo com os 

princípios éticos para uso de animais de laboratório do “Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals published by the US National Institutes of Health” (NIH PUBLICATION, 

1996). O manuseio e o protocolo de eutanásia foram realizados de acordo o Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) obedecendo os critérios da Lei Nº 11.794 

de 8 de outubro de 2008. Os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(CEUA-UFVJM) (protocolo 031/2017). Para os experimentos foram utilizadas ratas Wistar 

grávidas com aproximadamente 90 dias de idade provenientes do Centro de Bioterismo da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os animais foram alojados no Biotério do 

Laboratório Experimental de Treinamento Físico, Departamento de Educação Física da 

UFVJM, com temperatura de 22 ± 2ºC e ciclo claro: escuro invertido. 

 

4.2 Delineamento Experimental 

As ratas prenhas foram mantidas em gaiolas individualizadas com livre acesso à ração 

e água. Imediatamente após o nascimento da prole, teve início o protocolo experimental de 

acordo com MELO et al. (2017). O experimento começou já com as mães divididas em 2 

grupos, metade da ninhada (conjunto da matriz e prole) designados para o grupo controle (C) e 

a outra metade ao grupo restrito (R). O grupo controle recebeu ração ad libitum, enquanto os 

animais do grupo restrito tiveram o consumo alimentar diário restrito em 50% referente ao 

controle. Durante período de lactação, foi realizado o controle do tamanho da ninhada, 

mantendo-se 8 filhotes/rata. A lactação teve duração de 21 dias. Após o desmame, as proles 

foram alojadas em caixas de polipropileno contendo 4 animais/caixa, e os filhotes receberam o 

mesmo tratamento que suas respectivas mães até os 4 meses de idade.  Para este experimento 

utilizou-se a ração comercial para roedores Nuvilab CR1 (Nuvilab Nutrients LTDA, Colombo, 

PR, Brasil).  

Aos 90 dias, metade das ratas de cada grupo (C e R) foram submetidas à cirurgia de 

ovariectomia bilateral. A outra metade dos animais passaram pelo procedimento cirúrgico sem 

a retirada dos ovários totalizando, a partir desse momento, 4 grupos experimentais com 11 

animais/grupo: 1) Grupo controle não ovariectomizado (C-SHAM); 2) Grupo controle 
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ovariectomizado (C-OVX); 3) Grupo restrito não ovariectomizado (R-SHAM); 4) Grupo 

restrito ovariectomizado (R-OVX) (Fig. 4).  

 

Figura 4 – Delineamento experimental 

 

 

4.3 Avaliação do peso corporal e coeficiente de eficiência alimentar 

O controle da ingestão foi realizado diariamente e o do peso corporal semanalmente, a 

partir do nascimento das ninhadas. Ao final do experimento, aos 90 dias foi calculado o 

coeficiente de eficiência alimentar em porcentagem através da divisão do ganho de peso 

corpórea (g) pela ingestão alimentar total (g). Esse dado reflete a capacidade do animal em 

converter ganho de peso corporal por grama de ração. 

 

4.4 Ovariectomia  

Aos 90 dias de idade, as ratas foram submetidas à cirurgia de ovariectomia bilateral. 

Antes do procedimento, todas foram pesadas e anestesiados com solução de cetamina (116 

mg/Kg, i.p.) e xilazina (6 mg/Kg, i.p.) (PIRES, 2010). Após verificada sedação das ratas, foi 

realizada tricotomia na região lateral do abdômen, e a pele e a musculatura foram incisadas 

longitudinalmente (na região abaixo da última costela e próxima ao nível do rim). Os ovários 

foram identificados, retirados e a pele suturada com fio absorvível. Após cirurgia, os animais 

receberam tratamento profilático com pentabiótico (24000 UI/Kg, administrado por injeção 

intramuscular) e medicação analgésica (Flunixina meglumina; 2,5 mg/Kg, subcutânea) 

(MOREIRA et al., 2005; SAVERGNINI, 2012). 
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4.5 Análise dos parâmetros cardiovasculares in vivo 

A pressão arterial sistólica (PAS) e frequência cardíaca (FC) foram aferidas pelo método 

não invasivo de pletismografia de cauda 28 dias após a ovariectomia. Previamente à realização 

das medidas, os animais foram ambientados durante 5 dias. Inicialmente os animais foram 

submetidos a aquecimento moderado, sendo mantidos em uma caixa com lâmpada 

incandescente à aproximadamente 35°C por 15 minutos para promover a vasodilatação das 

artérias caudais. Uma vez aquecidas, as ratas foram contidas manualmente, sendo posicionado 

na base da cauda dos animais um manguito de borracha ligado ao esfigmomanômetro, em 

seguida, um transdutor pneumático para detecção dos pulsos acoplado ao sistema de registro 

(ADInstruments Ltd, UK) (MACHADO; GUERRA; PETERS, 2010). Com o registro de pulso 

foi possível avaliar os valores da PAS e FC, bem como o índice de duplo produto (DP), melhor 

parâmetro para avaliação do esforço cardíaco (multiplicação PAS versus FC) (SCHUTTE et 

al., 2013). 

 

4.6 Eutanásia e coleta das amostras  

Após 48 horas do teste de pletismografia, as ratas foram submetidas ao jejum de 8 horas, 

seguido de eutanásia por decapitação. O sangue foi coletado, centrifugado e o soro congelado 

à -20ºC para dosagem hormonal. O coração foi excisado rapidamente por esternotomia 

longitudinal e canulado ao sistema de perfusão pela técnica de Langendorff para avaliação da 

função cardíaca (LUBBE; DARIES; OPIE, 1978).  

O útero, fígado, gorduras parametrial, retroperitoneal e inguinal foram dissecados, 

pesados e apresentados como peso absoluto e relativizado por peso corporal do animal. O peso 

das gorduras foi somado, através da adição do valor das 3 gorduras para cada animal para 

análise do índice de adiposidade. Após a técnica de Langendorff, o coração foi pesado e o 

ventrículo esquerdo isolado e pesado. Em seguida fragmentos do coração foram congelados 

para análises do estado redox e quimicamente fixados para análise histológica. 

 

4.7 Função cardíaca ex vivo 

Para avaliação da função cardíaca, foi utilizado o sistema de coração isolado Langendorff 

(LUBBE; DARIES; OPIE, 1978). Esse sistema é constituído por um banho de órgãos conectado a 

um reservatório de solução nutridora de Krebs-Ringer (em mmol·L-1: NaCl 118,40; KCl 4,70; 

KH2PO4 1,17; MgSO4 1,17; CaCl2 2,50; C6H12O6, 11, 65; NaHCO3 26,30). Após a retirada do 

coração, a aorta ascendente foi seccionada na altura de sua primeira ramificação (tronco 
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braquiocefálico) e fixada à cânula que está acoplada ao sistema de perfusão (Langendorff) (TSD 

104 A, Biopac Systems Inc., Santa Bárbara, Califórnia, EUA). Durante o procedimento, tomou-

se cuidado para preservar a integridade da válvula aórtica. Seguida à fixação da aorta, a perfusão 

foi mantida por meio de um fluxo de aproximadamente 4 a 6 mL/ min usando uma bomba de 

roletes e pressão de perfusão média de 45 mmHg (82% cm de H2O). A solução de Krebs-Ringer 

que foi oxigenada com uma mistura gasosa carbogênica (95% de oxigênio e 5% de gás 

carbônico), e aquecida continuamente à 37º C. Para registro da pressão ventricular, um balão 

foi introduzido no ventrículo esquerdo passando primeiramente pelo átrio esquerdo. O balão 

foi inflado e as variações de pressão captadas pelo transdutor de pressão ventricular. Após 

insuflado, o balão aórtico manteve a tensão diastólica de 1,0 ± 0,2 g. O tempo de duração da 

perfusão foi de 40 minutos para análise da função cardíaca basal (MELO et al., 2016; 2013; 

SAVERGNINI et al., 2012). 

Para mensurar o desenvolvimento da tensão diastólica, foi feito um cálculo por meio 

dos dados da tensão de contratilidade usando a diferença das variáveis ± dP /dt, sendo a derivada 

de pressão sobre derivada de tempo positiva (+ dP/dt) determinantes de contração cardíaca e (- 

dP/dt) no estado de relaxamento. Também foi obtido os dados de FC (SKRZYPIEC-SPRING 

et al. 2007). 

 

4.8 Análise histológica 

Fragmentos dos corações fixados em formalina (10%) durante 24 horas foram 

desidratados em uma bateria crescente de álcoois (70%, 80%, 90%, 95%e 100%), seguido de 

clarificação em Xilol, infiltração e inclusão em parafina. Com os tecidos emblocados, foi 

realizada a microtomia com secções de 5 μm e intervalo entre os cortes de 100 μm. Os cortes 

foram corados com hematoxilina e eosina. Para avaliar o diâmetro dos cardiomiócitos foram 

utilizados cortes longitudinais e o software Image J (NIH). Foram consideras para análise 

somente células com núcleo central visível e limites laterais definidos. Foram avaliadas 100 

células por animal. (BRUEL et al., 2010). 

 

4.9 Avaliação do Estado Redox 

 

4.9.1 Preparação do tecido cardíaco  

 As amostras permaneceram congeladas por 1 mês à -80 ºC. Para as análises, as amostras 

foram descongeladas e maceradas à 4ºC. Para maceração foi utilizado 2,2 mL de PBS, seguido 
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de centrifugação a 10.000xg para as análises das atividades da catalase, superóxido dismutase 

e 5.000xg para as análises de capacidade antioxidante total e proteínas carboniladas. Todo 

experimento foi realizado no mesmo dia a fim de evitar não conformidades no ensaio. 

 

4.9.2 Dosagem de proteína pelo método de Bradfford 

A dosagem de proteínas foi determinada pelo método de Bradford (Coomassie Brilliant 

Blue G-250) (BRADFORD, 1976). Este método consiste na construção da curva padrão por 

diluições seriadas de Albumina Sérica Bovina (BSA, 1mg/mL) e a leitura realizada por 

espectrofotômetro a 595 nM e os resultados expressos em mg/mL. 

 

4.9.3 Proteínas Carboniladas  

Este ensaio avalia o dano oxidativo nas proteínas, representado pela oxidação de 

determinadas proteínas por radicais livres de oxigênio ou reações secundárias ao dano oxidativo 

(SHACTER, 2000). De acordo com o método descrito por LEVINE et al. (1994), 

primeiramente 0,5 mL de amostra foi precipitada usando 0,5 mL de 10% ácido tricloroacético 

e centrifugando a 5000xg por 10 minutos, descartando-se o sobrenadante. Foi adicionado ao 

precipitado 0,5 mL de difenilhidrazina (DNPH 10 mM) (Sigma-Aldrich®, EUA) à 10mM e 

0,5mL HCl à 2mol. Após incubação à temperatura ambiente por 30 minutos, as amostras foram 

vigorosamente homogeneizadas por 15 minutos. Esse procedimento foi repetido 3 vezes. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado 2 vezes com acetato de etila e etanol (1:1). 

Foi acrescido ao precipitado SDS 6%, seguido por centrifugação à 10.000xg por 15 min. Na 

última etapa, foram utilizados o sobrenadante para leitura em espectrofotômetro a 370 nM. Os 

valores foram expressos em nM por mL usando o coeficiente de extinção molar do DNPH 

(22000 mol-1 x cm-1). 

 

4.9.4 Atividade antioxidante total não enzimática  

 Este ensaio analisa a capacidade antioxidante total não enzimática (FRAP), 

determinando o poder antioxidante no tecido através da redução do complexo Fe3+ em Fe2+, de 

acordo com BENZIE; STRAIN (1996).  Em 72 µL de amostra foi adicionado 18 µL de solução 

padrão de FeS04 2mmol/L, seguido por 528 µL do reagente de cor FRAP. A mistura foi 

incubada no escuro à 37ºC por 30 minutos, centrifugada e pipetada em placa para leitura. Esse 

complexo formado no ensaio tem cor azul intensa, o que é possível de ser avaliado por 

espectrofotômetro na absorbância de 595nm. O ensaio FRAP foi expresso em Fe2+, resultante 
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da curva padrão das concentrações conhecidas de FeSO4 e equivalente pela quantidade de 

proteína no homogenato, sendo os dados demonstrados por mM FeSO4/mg de proteína. 

 

4.9.5 Atividade da catalase  

A reação da atividade da enzima CAT foi realizada de acordo com protocolo de NELSON; 

KIESOV (1972) com algumas adaptações. O ensaio foi determinado pelo decaimento da 

solução de peróxido de hidrogênio. Adicionou-se 2 mL de tampão fosfato (50mM, pH 7.0) a 

600 µL amostra (0,1mL) do homogenato, em seguida foi adicionado 0,06mL de substrato 

(H2O2, 3M). A leitura foi realizada em cubetas de quartzo durante 1 minuto a 25°C em 

espectrofotômetro a 240nm. A atividade da catalase é expressa em ΔE/min/mg de proteína, 

sendo que ΔE corresponde a variação da atividade da enzima durante 1 minuto. 

 

4.9.6 Atividade da superóxido dismutase  

A atividade da SOD foi determinada através da inibição da autoxidação do pirogalol, 

descrita por MARKLUND; MARKLUND (1974). Resumidamente, adicionou-se 1mL de 

tampão fosfato de sódio (50mM, pH 8,2 a 37ºC) contendo 1mM de ácido 

dietilenotriaminopentacético (DTPA) a 600 µL da amostra. A reação foi iniciada com a adição 

de pirogalol (1,2,3-benzenotriol, 0,2mM) e a leitura feita durante 3 minutos à 37 ºC no 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 420 nm. A atividade da enzima superóxido 

dismutase foi expressa em U/mg proteína, sendo uma unidade de enzima gera inibição da 

autoxidação do pirogalol em 50%. 

 

4.10 Análise estatística  

Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão. Foi realizado o teste de 

normalidade de Kolmogorov and Smirnov seguido do teste de variância de duas vias (Two-way 

ANOVA) e pos-hoc de Tukey. O coeficiente de eficiência alimentar foi analisado com test T 

de Student. O nível de significância adotado em todos os testes foi p < 0,05. Os valores foram 

analisados pelo programa GraphPad Prism versão 6.00 (GraphPad Software, San Diego, CA, 

EUA, 2013). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização do modelo experimental 

 Inicialmente, realizou-se a caracterização do modelo experimental deste estudo 

referente aos parâmetros corporais e de ingestão alimentar. Os resultados mostraram que o peso 

corporal dos filhotes do grupo restrição calórica (R) foi significativamente menor já a partir da 

primeira semana de restrição em relação ao grupo controle (C), padrão que se manteve ao até 

às 12 semanas de acompanhamento da ingestão alimentar (Fig. 5A, B e C). Já o coeficiente de 

eficiência alimentar, foi 22% maior no grupo R após 3 meses (Figura 5D),  

Na Tabela 4, apresentamos os resultados do peso corporal e do peso dos órgãos dos 

animais aos 120 dias de idade (4 meses). Como esperado, os animais restritos tiveram ganho 

ponderal menor que os animais controles, alcançando quase 60% do peso corporal dos animais 

do grupo C-SHAM. Um mês após a ovariectomia, observamos um aumento ponderal 

significativo de 13% apenas nos animais controles. A ovariectomia não interferiu no peso 

corporal dos animais restritos. Devido à diferença entre os grupos, também foram apresentados 

os pesos dos tecidos corrigidos pelo peso corporal. Como pode ser observado na Tabela 4, a 

dieta influenciou o peso de quase todos os tecidos analisados, exceto o peso da gordura inguinal 

que foi semelhante entre todos os grupos após correção pelo peso corporal, indicando que o 

peso desse tecido não sofre influência da dieta e nem da castração. Os pesos absolutos dos 

corações, ventrículos esquerdos e fígado foram menores nos animais restritos, porém 

encontravam-se maiores após relativização pelo peso corporal. A RC também promoveu 

menores valores de peso para as gorduras retroperitoneais e parametrais antes e após a correção 

pelo peso corporal. O índice de adiposidade também foi significativamente reduzido nos grupos 

restritos, indicando a eficácia da RC na redução da gordura corporal. Já a ovariectomia 

influenciou o peso do fígado e da gordura parametrial após correção pelo peso corporal. O peso 

absoluto dos corações dos animais controles também foi significativamente maior após a 

ovariectomia, acompanhando o aumento do peso corporal nesses animais.  

Com intuito de analisar a eficácia da ovariectomia, foi realizada análise do peso dos 

úteros, já que são órgãos que sofrem hipotrofia na ausência dos estrógenos. Observamos 

redução significativa no peso uterino após ovariectomia nos animais controles e restritos, 

comprovando a redução nos níveis de estrógeno neste modelo de menopausa (Fig. 5). Os 

animais restritos também apresentam peso uterino menor que seus respectivos controles, 

indicando que a restrição também influência no peso desse órgão. 
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Figura 5 – Parâmetros corporais e de ingestão alimentar  

 

 

A)                                                                              B) 

 

C)                                                                              D) 

 

5- A) Peso corporal dos filhotes durante a fase de lactação; B) Peso corporal após o desmame até 12 semanas; C) 

Média da ingestão alimentar semanal; D) Coeficiente de eficiência alimentar após 3 meses. * p < 0,05, two way 

ANOVA, seguido pelo pos-hoc de Tukey (A, B e C) ou teste T de Student (D). 
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Tabela 4 - Caracterização dos parâmetros corporais dos grupos C-SHAM, C-OVX, R-

SHAM e R-OVX aos 120 dias (16 semanas) de vida (n = 11 animais/grupo) 

  

C-SHAM 

 

C- OVX 

 

R-SHAM 

 

R-OVX 

Efeito 

Dieta 

Efeito 

Castração 

 

Interação 

Peso corporal 

(g) 

256,3 ± 

33,2 

289,4 ± 

15,2# 

148,7± 9,2* 149,5 

±11,1* 

<0,0001 0,006 0,009 

Coração (g) 0,83 ± 0,11 0,95 ± 

0,14# 

0,61 ± 

0,08* 

0,58 ± 

0,07* 

<0,0001 0,15 0,01 

Coração 

(mg/g) 

3,3 ± 0,4 3,3 ± 0,5 4,2 ± 0,5* 3,9 ± 0,3* <0,0001 0,37 0,22 

Ventrículo 

Esquerdo (g) 

0,49 ± 0,07 0,48 ± 0,06 0,37 ± 

0,05* 

0,35 ± 

0,03* 

<0,0001 0,48 0,80 

Ventrículo 

Esquerdo  

(mg/g) 

1,9 ± 0,4 1,7 ± 0,3 2,5 ± 0,4* 2,4 ± 0,1* <0,0001 0,03 0,43 

Fígado (g) 6.5 ± 0,6 6.4 ± 0,5 4,2 ± 0,6* 4,4 ± 0,6* <0,0001 0,76 0,35 

Fígado (mg/g) 25,5 ± 1,9 22,1 ± 2,0 28,3 ± 2,8 28,3 ± 3,1* <0,0001 0,28 0,02 

Gordura 

Retroperitoni

al (g) 

2,2  ± 0,8 2,6 ± 0,7 0,4 ± 0,2* 0,6 ± 0,2* <0,0001 0,58 0,17 

Gordura 

Retroperitoni

al (mg/g) 

8,7 ± 2,8 8,9 ± 2,6 2,9 ± 1,6* 2,2 ± 1,1* <0,0001 0,54 0,37 

Gordura 

Inguinal (g) 

0,40 ± 0,17 0,51 ± 0,17 0,26 ± 

0,11* 

0,23 ± 

0,15* 

<0,0001 0.41 0,12 

Gordura 

Inguinal 

(mg/g) 

1,56 ± 0,18 1,77 ± 0,17 1,80 ± 0,26 1,58 ± 0,34 0,92 0,98 0,39 

Gordura 

Parametrial 

(g) 

1,84 ± 0,60 2,01 ± 0,67 0,89 ± 

0,40* 

0,33 ± 

0,16*# 

<0,0001 0,93 0,01 

Gordura 

Parametrial 

(mg/g) 

7,3 ± 2,7 7,2 ± 2,3 5,9 ± 2,3 2,3 ± 1,1*# <0,0001 0,007 0,01 

Índice de 

Adiposidade 

1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,4 1,1 ± 0,3* 0,6 ± 0,3*# <0,0001 0,04 0,02 

*: Diferença significativa da restrição calórica quando comparada a seu grupo controle correspondente (SHAM ou 

OVX); #: Diferença significativa da ovariectomia (OVX) quando comparada a seu grupo SHAM correspondente 

(Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA seguido do pos-hoc Tukey). 

Peso relativizado (mg/g): [peso do órgão (g) / peso corporal (g)] × 1000. 
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Figura 6 – Confirmação do modelo de menopausa através da ovariectomia 

  

A) 

 

B) 

 

6- A) Efeito da restrição calórica intensa desde o nascimento e da ovariectomia sobre o peso uterino (g); B) Peso 

do útero (mg) / peso corporal (g).*: Diferença significativa da restrição calórica quando comparada a seu grupo 

controle correspondente (SHAM ou OVX) #: Diferença significativa da ovariectomia (OVX) quando comparada 

a seu grupo SHAM correspondente (Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA seguido do pos-hoc 

Tukey). 
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5.2 Avaliação da função cardíaca  

Para investigar o efeito da RCI após o nascimento até a idade adulta sobre parâmetros 

cardiovasculares no modelo de menopausa, avaliamos a pressão arterial e frequência cardíaca 

in vivo, a função cardíaca basal ex vivo e o diâmetro dos cardiomiócitos por histologia. Na 

Figura 7, observamos os efeitos da RCI e da ovariectomia sobre a função cardíaca in vivo. Os 

resultados mostraram que as ratas R-SHAM apresentaram redução de 10 % na pressão arterial 

sistólica (PAS) comparadas ao seu grupo controle. Após a ovariectomia, houve um aumento na 

PAS em 10% nas ratas C-OVX, e um ponderal aumento de 8% nas ratas R-OVX, o grupo R-

SHAM manteve os valores pressóricos em níveis semelhantes ao grupo C-SHAM, como pode 

ser observado no grupo C-OVX (Fig. 7A). Também constatamos uma redução na FC dos 

animais que foram submetidos à restrição calórica (grupos R-SHAM e R-OVX) (Fig. 7B). A 

ovariectomia promoveu o aumento significativo da FC apenas no grupo controle e RCI preveniu 

este efeito. O índice de duplo produto comprovou uma menor sobrecarga cardíaca nos animais 

R-SHAM e R-OVX (C-SHAM: 44543 ± 1302 vs C-OVX: 52256 ± 1596; R-SHAM: 35680 ± 

1135 vs R-OVX: 39278 ± 1056 bpm x mmHg) (Fig. 7C) e maior sobrecarga cardíaca no grupo 

C-OVX. Diante disso, sugerimos que a ausência de estrógenos é um fator que pode influenciar 

na elevação da PAS e da FC, promovendo maior esforço cardiovascular, enquanto que RCI se 

mostrou efetiva em prevenir os efeitos deletérios da ovariectomia. 
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Figura 7 - Parâmetros cardiovasculares in vivo por plestimografia de cauda.  
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7- A) Pressão arterial sistólica (mmHg); B) Frequência cardíaca (FC) em batimentos por minuto (bpm); C) Duplo 

produto (mmHg x bpm). *: Diferença significativa da restrição calórica quando comparada a seu grupo controle 

correspondente (SHAM ou OVX) #: Diferença significativa da ovariectomia (OVX) quando comparada a seu 

grupo SHAM correspondente (Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA seguido do pos-hoc Tukey). 
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Investigamos a função cardíaca basal dos animais através da avaliação ex vivo do 

coração pela técnica de Langendorff.  

Observamos que a ovariectomia promoveu efeito deletério sobre a função cardíaca 

através da diminuição do índice de contratilidade (+ dP/dt) e de relaxamento (- dP/dt) dos 

animais controles (Fig. 8 A, B). Já os animais restritos tiveram melhora significativa da função 

cardíaca, demonstrada pelo maior índice de contratilidade e de relaxamento. Sugerindo que a 

RCI desde o nascimento promove efeito cardioprotetor mesmo na ausência dos estrógenos. Já 

FC ex vivo se manteve semelhante em todos os grupos (Fig. 8C).  
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Figura 8 - Função cardíaca basal em coração isolado pela técnica de Langendorff  

A) 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- A) Índice de contratilidade (+ dP/dt); B) Índice de relaxamento (- dP/dt); C) Frequência cardíaca em batimentos 

por minuto (bpm) ex vivo. *: Diferença significativa da restrição calórica quando comparada a seu grupo controle 

correspondente (SHAM ou OVX) #: Diferença significativa da ovariectomia (OVX) quando comparada a seu 

grupo SHAM correspondente (Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA seguido do pos-hoc Tukey). 
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A fim de avaliar os efeitos das alterações observadas na função cardíaca sobre a estrutura 

microscópica do miocárdio, realizou-se análise do diâmetro dos cardiomiócitos. Os achados 

mostram que as fibras cardíacas dos animais controles são significativamente maiores 

comparados aos animais restritos (Fig. 9). Também foi observada cardiomiócitos com 

diâmetros menores no grupo R-OVX. 

 

Figura 9 - Avaliação da histologia cardíaca 
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B)  

 

9- A) Secções longitudinais do miocárdio coradas com hematoxilina & eosina dos grupos C-SHAM, C-OVX, R-

SHAM e R-OVX; B) Diâmetro das fibras cardíacas.*: Diferença significativa da restrição calórica quando 

comparada a seu grupo controle correspondente (SHAM ou OVX) #: Diferença significativa da ovariectomia 

(OVX) quando comparada a seu grupo SHAM correspondente (Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA 

seguido do pos-hoc Tukey, n = 500 cardiomiócitos/grupo).  



44 

 

5.3 Avaliação do estado redox 

Para compreender os possíveis mecanismos envolvidos do efeito cardioprotetor da RCI 

na ausência dos estrógenos, investigamos o estado redox no músculo cardíaco dos animais 

experimentais. Os resultados mostraram que os derivados carbonílicos estavam reduzidos nos 

grupos R-SHAM e R-OVX (Fig. 10A), sugerindo menor dano celular produzido pelo 

metabolismo oxidativo no coração desses animais. Já a atividade antioxidante total estava 

significativamente aumentada nos animais restritos (FIG 10B). A ovariectomia promoveu uma 

redução do FRAP apenas no grupo controle, sugerindo que a RCI protege os cardiomiócitos 

dos efeitos deletérios da ausência dos estrógenos sobre a atividade antioxidante total. Já as 

atividades das enzimas CAT (Fig. 10C) e SOD (Fig.10D) apresentaram uma elevação nos seus 

valores com a RCI. A ovariectomia não interferiu nos valores dessas enzimas.  
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Figura 10 - Avaliação do estado redox do coração dos grupos C-SHAM, C-OVX, R-

SHAM e R-OVX 

 

 

 

 

 

 

10 - A) Proteína carbonilada; B) Atividade antioxidante total (FRAP); C) Atividade da Catalase (CAT); D) 

Atividade da Superóxido dismutase (SOD). *: Diferença significativa da restrição calórica quando comparada a 

seu grupo controle correspondente (SHAM ou OVX) #: Diferença significativa da ovariectomia (OVX) quando 

comparada a seu grupo SHAM correspondente (Controle ou Restrito); (p < 0,05, two-way ANOVA seguido do 

pos-hoc Tukey). 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou se a restrição calórica intensa (RCI) desde o nascimento 

teria um efeito cardioprotetor sobre possíveis efeitos deletérios promovidos pela redução dos 

estrógenos observada na menopausa. Para isso, usamos um modelo experimental de menopausa 

com ratas Wistar ovariectomizadas. Observamos que a ovariectomia promoveu um aumento da 

pressão arterial sistólica (PAS), da frequência cardíaca (FC) e do duplo produto (DP), além de 

diminuir a função cardíaca basal que foi mostrada através da diminuição dos índices de 

contratilidade e relaxamento pela técnica de coração isolado em animais que se alimentam ad 

libitum. Porém, esses efeitos da ovariectomia sobre a função cardíaca não foram observados 

nos animais que foram submetidos à RCI desde o nascimento, sugerindo, portanto, um efeito 

cardioprotetor desse tipo de intervenção em fêmeas com redução de estrógenos.  

Inicialmente, para entendermos os efeitos da RCI, foi realizado acompanhamento do 

peso semanal dos animais desde o nascimento até os 90 dias. Os resultados mostraram diferença 

significativa no peso corporal já na primeira semana de vida, indicando um crescimento menor 

dos animais restritos comparados aos animais controles. Já o coeficiente de eficiência alimentar 

foi superior nos animais restritos, alcançando índice 22% maior que os animais com livre acesso 

à alimentação, demonstrando que, apesar da redução no crescimento, houve uma adapação das 

ratas restritas a baixa oferta calórica com maior eficiência na conversão de grama de alimento 

ingerido em relação ao peso corporal, um possível indicativo de menor taxa metabólica basal. 

Esse resultado vai de encontro ao trabalho de DUFFY et al. (1990) que mostrou que a restrição 

calórica em fêmeas promove mudanças metabólicas que levam à conservação de energia como 

diminuição do consumo de O2 e temperatura corporal. 

Intervenções dietéticas semelhantes a essa realizadas por diversos autores mostraram 

que uma restrição calórica intensa (60%) iniciada durante a lactação causa uma redução de 50% 

no volume do leite (BRIGHAM et al., 1992) e de 32% no peso da ninhada (KLIEWER; 

RASMUSSEN 1987). Uma possível explicação para isso está relacionada à maior demanda dos 

animais nessa fase e menor oferta energética para a mãe. No estudo de BRIGHAM et al. (1992) 

e KLIEWER; RASMUSSEN (1987), eles encontraram alterações na composição do leite, com 

maior quantidade de gordura, aumentando sua densidade calórica afim de manter a demanda 

nutricional da ninhada, mas não na mesma proporção quando comparadas às mães controles 

(RASMUSSEN, 1998).  

Em relação aos efeitos da RCI no peso corporal final dos 4 grupos, observou-se que a 

ovariectomia promove um aumento de ganho de peso dos animais controles (grupo C-OVX) e 

que os grupos R-SHAM e R-OVX foram significativamente menores comparados aos seus 



48 

 

controles, possivelmente pela redução da taxa metabólica basal, não sendo observada diferença 

no ganho de peso entre os grupos R-SHAM e R-OVX. Em concordância com esses achados, 

pesquisadores mostraram em diferentes espécies que a restrição calórica proporciona no 

organismo redução do índice de adiposidade, diminuindo o risco para doenças cardiovasculares 

como hipertensão e aterosclerose (FONTANA et al., 2004; SPEAKMAN; MITCHELL, 2011; 

WEISS; FONTANA, 2011).  

O peso do coração e ventrículo esquerdo relativizado pelo peso corporal foi maior nos 

grupos R-SHAM e R-OVX, sugerindo uma preservação do peso desses tecidos. Resultados 

semelhantes foram encontrados por MELO et al. (2013) com RCI de 50% e KLEBANOV et al. 

(1997) quando aplicou uma restrição de 60% em ratos,  comprovando que existem alterações 

benéficas na estrutura do órgão para função contrátil.  

A redução do peso dos órgãos está relacionada a processos de desnutrição, mas como 

apresentado nesses trabalhos a preservação dos tecidos indica que apesar da restrição calórica 

ser severa, os animais desenvolveram possíveis mecanismos adaptativos que os impediu de 

entrar em desnutrição. Essas adaptações fazem parte de um processo denominado 

reprogramação metabólica, promovidos pela RC que ativa sensores nutricionais como as SIRT, 

capazes de modificar a forma como a energia é estocada e gasta pelo organismo dos animais, 

ação fundamental no processo de longevidade dos animais (ANDERSON; WEINDRUCH, 

2010). 

Ao avaliarmos o efeito da ovariectomia sobre a pressão arterial sistólica, verificamos 

um aumento da PAS e FC nos animai C-OVX. Esse aumento pode ser justificado pela ausência 

dos estrógenos (MURPHY, 2011). Alguns autores, como PATKI et al. (2013) e FABRICIO et 

al. (2017), sugerem que os efeitos da ovariectomia na PAS são influenciados pelo aumento do 

dano oxidativo, proporcionado por maior dano celular e redução de enzimas antioxidantes, 

alterações nos níveis peptídeos natriuréticos, redução na biodisponibilidade do óxido nítrico 

endotelial e ação da angiotensina II (ang II) promovendo aumento da pressão arterial. Ainda, 

segundo a literatura, a ovariectomia é capaz de promover um aumento na ação da noradrenalina 

nos leitos vasculares através do aumento na expressão de receptores α-adrenérgicos no tecido 

cardíaco (MARANON; RECKELHOFF, 2013). 

Ao avaliarmos a PAS e a FC dos animais restritos, observamos uma redução de ambos 

os parâmetros comparado aos animais controles. Já no grupo R-OVX, houve um discreto 

aumento na PAS, contudo os valores se mantiveram semelhantes aos dos animais controles sem 

ovariectomia (C-SHAM). A FC se manteve baixa tanto no R-SHAM quanto no R-OVX, não 

havendo efeito da castração sobre esse parâmetro. Em concordância com nossos resultados, 
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estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa com ratos Wistar machos mostraram que a RCI 

reduz a PAS e a FC (MELO et al., 2016).  

Com o intuito de entender o trabalho realizado pelo coração das ratas, foi realizada a 

análise de DP, a partir dos valores de pressão por frequência cardíaca. O DP é um preditor de 

sobrecarga cardíaca em humanos e animais (SCHUTTE et al., 2013). Observamos em nosso 

estudo que animais R-SHAM e R-OVX apresentaram menores valores de DP, e esse índice foi 

elevadopara as ratas C-OVX. Diante desses achados, é possível inferir que a RCI promoveu 

cardioproteção através de redução da PAS e da FC, culminando em menor sobrecarga cardíaca 

evidenciada por menor DP.  

O efeito benéfico da RCI sobre a função cardíaca na ausência dos estrógenos também 

foi verificado neste estudo através da análise de coração isolado pela técnica de Langendorff. 

Observamos que a ovariectomia prejudicou o funcionamento cardíaco já que houve redução 

dos índices de relaxamento e contratilidade nos animais controles, enquanto a restrição 

proporcionou melhora significativa desses parâmetros nos grupos R-SHAM e R-OVX. O efeito 

cardioprotetor do estrógeno já foi demonstrado através da recuperação de corações isolados de 

ratas ovariectomizadas após injúria por isquemia-reperfusão (SAVERGNINI et al., 2012), 

sendo o nosso estudo o primeiro a demonstrar os efeitos benéficos da RCI desde o nascimento 

sobre a função cardíaca de fêmeas mesmo na ausência dos estrógenos. 

Os dados de FC dos corações isolados foram diferentes do observado in vivo. Não houve 

diferença na FC entre todos os grupos, sugerindo que um dos efeitos benéficos da RCI no 

coração ocorre diretamente sobre a função contrátil desse órgão. Outros estudos já 

demonstraram a efetividade da RCI desde o nascimento na melhora da função cardíaca basal 

com corações isolados de ratos machos Wistar (MELO et al. 2013; 2016). A RC de 40% a curto 

prazo (8 semanas) também foi capaz de influenciar positivamente a mecânica cardíaca de ratos 

jovens e idosos (KLEBANOV et al., 1997; CHANDRASEKAR et al., 2001). Este efeito 

benéfico da RC sobre o coração pode ser decorrente de mudanças no miocárdio, já que a FC 

dos corações isolados desses estudos também não apresentaram diferença estatística. A 

ausência de alteração da FC nos corações isolados pode ser justificado por ausência de 

estimulação hormonal e de catecolaminas, contando apenas com a estimulação do nó sinusal 

como condutor elétrico (COVELL; ROSS, 2011).  

Os mecanismos envolvidos na redução da PAS e da FC em animais submetidos à RCI 

ainda estão em fase de elucidação. Alguns autores sugerem que essa redução está relacionada 

ao controle autonômico, local e endócrino (WEISS; FONTANA, 2011), mediados por melhora 

na função e complacência vasculares (MATTSON; WAN, 2005), maior sensibilidade ao 
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reflexo barorreceptor (THOMAS et al., 1993), redução de catecolaminas (LEVAY et al., 

2010.), atenuação do tônus simpático com consequentemente aumento da atividade 

parassimpática (DE-JONGE et al., 2010.), além da produção de NO através eNOS, sendo esses 

efeitos mediados através da ativação da SIRT1, pertencente à família das sirtuínas e da via de 

sinalização adiponectina-AMPK-eNOS (SHINMURA et al., 2007; DOLINSKY; DYCK, 

2011).  

Os mecanismos pelos quais a RC exerce seus efeitos positivos no coração também 

poderiam ser explicados pela capacidade da RC em aumentar a expressão da proteína SERCA2, 

(SHINMURA et al., 2011), além de promover maior ativação das vias metabólicas 

intracelulares como PI3K/AKT (GRANADO et al., 2019), da eNOS e ativação da adiponectina 

através do eixo SIRT1 / AMPK (PICCA; PESCE; LEZZA, 2017). Alguns autores relataram 

também que quanto mais cedo for iniciada a RC melhores serão os benefícios na função 

cardíaca ao longo da vida (GREDILLA; BARJA, 2005; HAN; REN, 2010; GENARO; 

SARKIS; MARTINI, 2009; RAVUSSIN et al., 2015; MATTISON et al., 2017). Com isso 

podemos apontar que a restrição calórica intensa imposta desde o nascimento foi positiva, 

melhorando a função cardíaca basal, tanto nos animais R-SHAM como nos animais R-OVX, 

confirmando nossa hipótese de que a RC seria benéfica mesmo após a redução dos estrógenos 

com a ovariectomia. 

Dando continuidade aos estudos e buscando analisar a estrutura cardíaca nesse modelo, 

realizou-se análise do diâmetro dos cardiomiócitos. Os resultados evidenciaram que os 

cardiomiócitos dos animais restritos são menores comparados aos controles, mas a estrutura das 

células cardíacas foi mantida. Em consonância com estes dados, trabalhos usando ratos 

mostraram que uma RC moderada minimiza alterações morfológicas induzidas pelo 

envelhecimento cardíaco (AHMET et al., 2011). MADEO et al. (2015) demonstrou que a RC 

é responsável pelo aumento da reciclagem de organelas em células de diferentes órgãos através 

do processo de autofagia. A autofagia contribui na manutenção da homeostase celular, 

neutralizando o acúmulo de estruturas celulares danificadas pela idade, à medida que aumenta 

o metabolismo celular. Recentemente, autores evidenciaram que a restrição calórica é a 

estratégia mais efetiva na indução da autofagia e ativação de múltiplas vias regulatórias já 

citadas ao longo deste trabalho (HAN; REN, 2010; MADEO et al., 2014, 2015). Estudos futuros 

deverão ser conduzidos para verificar se autofagia também age como um dos mecanismos 

cardioprotetores da RCI na redução dos estrógenos. 

Segundo diferentes autores, os benefícios proporcionados pela RCI sobre a função 

cardíaca advêm de uma redução do dano oxidativo. O aumento da ação de enzimas 
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antioxidantes e diminuição dos danos celulares através da redução do ânion superóxido (O2
-) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2), podem estar diretamente relacionados a uma melhora da função 

cardíaca e aumento da longevidade (YANG et al., 2004; ZHANG et al., 2005; 

FÖRSTERMANN, 2010; KOWALTOWSKI, 2011; VUČEVIĆ et al., 2013; MATTISON et 

al., 2017). Para verificar se um dos mecanismos cardioprotetores da RCI na ausência do 

estradiol ocorre através de uma diminuição do dano oxidativo, analisamos o estado redox dos 

corações das ratas. Para isso, foi avaliado os níveis de proteína carbonilada (PC), um marcador 

de dano proteico, capacidade antioxidante total (FRAP) e a atividade das enzimas antioxidantes 

catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). Nossos dados evidenciaram aumento da 

atividade antioxidante total e das enzimas SOD e da CAT, bem como redução no conteúdo de 

proteína carbonilada nos animais submetidos à RC. Observamos também que a ovariectomia 

reduziu a atividade antioxidante total dos animais com dieta ad libitum e que a mesma não 

influenciou nenhum dos parâmetros analisados do estado redox dos animais com RCI (R-

SHAM e R-OVX). Corroborando com nossos achados, trabalhos demonstraram que ratos 

submetidos a restrições moderadas ou intensas apresentaram aumento na atividade da catalase 

e redução de proteínas carboniladas no tecido cardíaco (SOHAL et al., 1994), bem como menor 

produção de radicais livres e redução da produção de H2O2 no coração de animais adultos e 

idosos (LEEUWENBURGH et al., 1997; COLOM et al., 2007). DINIZ et al (2003) também 

evidenciou que a RCI durante 35 dias foi capaz de reduzir o dano oxidativo e aumentar a 

atividade das enzimas antioxidantes no tecido cardíaco de ratos jovens.  

Estudos demonstraram que restrição calórica branda em animais jovens hipertensos foi 

efetiva em minimizar os danos a lipídios e proteínas, melhorando o processo de remodelamento 

cardíaco e as respostas do miocárdio às injúrias através do modelo de isquemia-reperfusão 

(CHANDRASEKAR et al., 2001; SEYMOUR; PARIKH; SINGER, 2006; GUEBITZ; 

GRONAUER; OECHSNER, 2010). Pesquisa realizada por MELO et al. (2016) também 

encontraram melhora no estado redox dos corações de ratos Wistar jovens com 3 meses de 

idade após isquemia-reperfusão.  

No modelo de menopausa deste estudo, a RCI se mostrou capaz de manter a homeostase 

redox no coração mesmo com a redução dos estrógenos após a ovariectomia (BORRÁS et al., 

2010; JUDKINS et al., 2010; CAMPOS; CASALI; BARALDI, 2014; NIE et al., 2018).  

Na Tabela 5 apresentamos uma síntese comparativa dos resultados obtidos no presente 

estudo. 
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Tabela 5 – Principais achados do estudo 

 
Efeito da 

Ovariectomia 

C-SHAM vs C-

OVX 

Efeito da Dieta 

C-SHAM vs R-

SHAM 

Efeito da 

ovariectomia nos 

animais restritos 

R-SHAM vs R-

OVX 

Peso Corporal aos 3 meses (g)  >  

Coeficiente de eficiência alimentar (%)  <  

Peso corporal após ovariectomia (g) < > = 

Peso Útero (mg/g) > > > 

Gordura Retroperitonial (mg/g) = > = 

Índice de Adiposidade (g) = > > 

PAS (mmHg) < > < 

FC (bpm) < > = 

DP (mmHg) < > = 

+ dP/ dt (mmHg/g/s) > < = 

- dP/dt (mmHg/g/s) > < = 

Diâmetro dos cardiomiócitos (µm) = > > 

Dano oxidativo (Proteína Carbonilada ) = > = 

Atividade antioxidante (FRAP) > < = 

CAT = < = 

SOD = < = 
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7 CONCLUSÃO 

 O presente estudo mostrou que a restrição calórica intensa (50%) iniciada desde o 

nascimento e mantida até a idade adulta promoveu efeito cardioprotetor após a redução dos 

estrógenos induzidos pela ovariectomia. 

  



54 

 

  



55 

 

8 PERSPECTIVAS 

 Este trabalho abriu um leque de novas possibilidades de estudos a fim de compreender 

os mecanismos envolvidos na cardioproteção promovida pela restrição calórica intensa (RCI) 

desde o nascimento após a redução dos estrógenos observada na menopausa. Entre as diversas 

possibilidades de estudos futuros, podemos destacar: 1) Conhecer as alterações metabólicas 

nesse modelo de RCI em fêmeas e como essas alterações também podem promover efeito 

cardioprotetor; 2) Investigar as vias de sinalização celular que são ativadas com a RCI e que 

promovem o efeito cardioprotetor na ausência dos estrógenos; 3) Averiguar a influência RCI 

na função mitocondrial cardíaca, já que as mitocôndrias apresentam papel central na 

homeostase redox; 4) Analisar se a RCI também promove cardioproteção na injúria cardíaca 

por isquemia-reperfusão nesse modelo experimental de menopausa.  
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