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RESUMO 

 

É comum observar na menopausa distúrbios metabólicos que levam a aumento de peso e 

alterações da glicemia. A atividade física e a suplementação de zinco têm sido apontadas 

como intervenções capazes de prevenir o aumento de peso e os distúrbios do metabolismo 

glicêmico. Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo avaliar os efeitos do treinamento físico 

e da suplementação com zinco sobre o metabolismo glicêmico e o controle de peso corporal 

em ratas ovariectomizadas. Utilizou-se 60 ratas Wistar divididas em cinco grupos: Sham (S), 

controle ovariectomizado (OX-C), Ovariectomizado+suplementação de zinco (OX-Z), 

ovariectomizado+treinamento físico (OX-TF) e ovariectomizado+zinco+treinamento físico 

(OX-ZTF). Os grupos OX-Z e OX-ZTF receberam diariamente suplementação de zinco 

(25mg/Kg de massa corporal) sob a forma de ZnSO4.7H2O via oral durante oito semanas. Os 

grupos OX-TF e OX-ZTF realizaram um protocolo de treinamento de resistência, utilizando 

saltos aquáticos com carga progressiva três vezes por semana durante nove semanas. Os 

parâmetros foram analisados por meio do teste t student pareado e ANOVA one way e two 

way com post hoc de Newman-Keuls e teste MannWhitney para dados não paramétricos 

(p<0,05). Os grupos OX-Z (16,20±1,70g), OX-TF (17,28±0,81g) e OX-ZTF (17,24±1,71g) 

apresentaram menor consumo alimentar, diferentemente do grupo OX-C (18,03±0,98g), que 

teve maior valor quando comparado ao grupo Sham (16,39±0,92g). A massa corporal também 

esteve maior no grupo OX-C (303±33,89g) em relação ao Sham (245,2±38,91g) e a 

suplementação de zinco foi a única intervenção capaz de promover massa corporal menor no 

grupo OX-Z (262,2±24,16g). Quanto à insulina, sua concentração foi significativamente 

maior no grupo OX-ZTF (5,66±0,99μIU/mL) em comparação ao grupo OX-C 

(3,40±1,27μIU/mL). A glicemia do grupo OX-Z (92,67±7,28mg/dL) foi menor que a do 

grupo Sham (122,0±17,09mg/dL). Conclui-se que suplementação de zinco foi responsável por 

menor consumo alimentar, o que pode está relacionado à manutenção do peso corporal. Além 

disso, houve menor glicemia no grupo da Suplementado com zinco, o que pode representar 

uma melhor captação periférica de glicose. Associando a Suplementação de zinco ao 

Treinamento físico se observou maior concentração de insulina e melhor desempenho físico, 

possivelmente pelos efeitos anabólicos deste hormônio sobre a hipertrofia muscular. 

Palavras-Chaves: envelhecimento, metabolismo, nutrição, fisiologia do exercício, treinamento 

de resistência. 



 
 

ABSTRACT 

 

It is common to observe menopausal metabolic disorders that lead to weight gain and changes 

in glycemic control. Physical activity and zinc supplementation have been suggested as 

interventions to prevent weight gain and glucose metabolism disorders. Thus, this study aims 

to assess the effects of physical training and zinc supplementation on carbohydrate 

metabolism and weight control in ovariectomized rats. We used 60 Wistar divided into five 

groups: Sham (S), ovariectomized control (OX-C), ovariectomized + zinc supplementation 

(OX-Z), ovariectomized + physical training (OX-TF) and ovariectomized + zinc 

supplementation + physical training (OX-ZTF). Groups Z and ZTF received daily zinc 

supplementation (25mg/Kg body weight) in the form of oral ZnSO4.7H2O for eight weeks. 

Groups OX-TF and OX-ZTF performed a protocol of water jumps with gradual load increase 

three times a week for nine weeks. The parameters were analyzed using the paired and non-

paired Student t test and one-way and two-way ANOVA with post hoc Newman-Keuls and 

MannWhitney test for nonparametric data (p <0.05). The ovariectomized control group (OX-

C) showed higher feed intake and body weight compared to control group (Sham) (p <0.05). 

The OX-Z groups (16.20 ± 1.70g), OX-TF (17.28 ± 0.81g) and OX-ZTF (17.24 ± 1.71g) had 

lower food consumption, differently from the group OX -C (18.03 ± 0.98g), which had more 

value compared to the Sham group (16.39 ± 0.92g). Body weight was also higher in group 

OX-C (303 ± 33.89g) compared to Sham (245.2 ± 38.91 g) and zinc supplementation was the 

only intervention able to promote body weight lower in the group OX-Z (262.2 ± 24.16g). As 

for insulin, its concentration was significantly higher in group OX-ZTF (5.66 ± 0.99μIU / mL) 

compared to the group OX-C (3.40 ± 1.27 μIU / mL). Glycemia of the group X-Z (92.67 ± 

7.28 mg/dL) was lower than the Sham group (122.0 ± 17.09 mg/dL). It is concluded that zinc 

supplementation was responsible for lower food consumption, which is related to 

maintenance of body weight. Furthermore, lower glucose levels were found in the zinc 

supplementation group, which may represent a better peripheral glucose uptake. The 

combination of zinc supplementation and physical training led to higher insulin concentration 

and physical performance, possibly due to the anabolic effects of this hormone on muscle 

hypertrophy. 

Keywords: aging, metabolism, nutrition, exercise physiology, resistance training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Tanto a obesidade, quanto os distúrbios do metabolismo glicêmico, como o diabetes, 

estão relacionados com maior mortalidade e morbidade. Ambos são resultados de fatores 

ambientais e comportamentais (MCLELLAN et al., 2007). Na menopausa ocorre uma maior 

incidência de obesidade, com aumento das concentrações de gordura intra-abdominal, 

associado a uma maior incidência de síndrome metabólica, o que leva a maiores riscos 

cardiovasculares (LINS; SICHIERI, 2001; FRANÇA; ALDRIGHI; MARUCCI, 2008). A 

prevenção é estratégia chave para controlar a atual epidemia da obesidade. Via de regra, as 

abordagens tendem a ser centradas em mudanças comportamentais, com reeducação 

nutricional e estímulo a prática de atividade física (DEHGHAN et al., 2005). 

O zinco pode atuar de forma positiva no metabolismo da glicose e é importante nas 

células β pancreáticas para o processo de síntese de insulina (WIJESEKARA; CHIMIENTI; 

WHEELER, 2009). Existe ainda a associação entre obesidade e deficiência de zinco, 

mostrando um possível papel no controle de peso corporal (GARCÍA; LONG; ROSADO, 

2009). Além disso, o exercício físico tem apresentado importância reconhecida na regulação 

do apetite, balanço energético, e em última instância no peso corporal (LOPES et al., 2010). 

Em humanos, tem sido apontado como promovedor de melhor aptidão física, da captação 

periférica de glicose e redução da gordura corporal (GUINHOUYA, 2009). Porém, não é 

comum a utilização de treinamento de resistência como intervenção terapêutica para a 

menopausa e suas complicações (BROCHU et al., 2009). 

Estudos experimentais tem investigado a ação do zinco e do exercício físico nos 

parâmetros do metabolismo glicêmico e do controle de peso. Em ratos, o zinco tem sido 

relatado como potencial anoréxico, reduzindo o consumo alimentar através de regulação 

hormonal e favorecendo o controle de massa corporal (OTT; SHAY, 2001; CHEN; SONG; 

LIN, 2000). A sua deficiência ainda está relacionada a distúrbios como diabetes e resistência à 

insulina (WIJESEKARA; CHIMIENTI; WHEELER, 2009). Já o treinamento de resistência 

mostrou amenizar o ganho de peso e o conteúdo de gordura corporal em ratas 

ovariectomizadas (MOCHIZUKI; HASEGAWA, 2005). Adicionalmente, este tipo de 
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modalidade tem sido associada á melhora da sensibilidade a insulina em ratos obesos 

(PANVELOSKI-COSTA et al., 2011). 

Apesar dos relatos sobre os efeitos positivos dessas intervenções, há escassez de 

trabalhos que associem a suplementação de zinco ao treinamento físico avaliando esses 

parâmetros na carência estrogênica. Sendo assim, o presente estudo visa avaliar os efeitos do 

treinamento físico e da suplementação com zinco sobre o metabolismo glicêmico e o controle 

de peso corporal em ratas ovariectomizadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 MENOPAUSA 

 

 

A população mundial tem aumentado bastante sua expectativa de vida nas últimas 

décadas, em virtude dos progressivos avanços tecnológicos no campo da saúde, gerando um 

incremento do número de mulheres que alcançam a menopausa. Isto fez com que houvesse 

um interesse crescente da comunidade científica pelas questões relacionadas ao 

envelhecimento humano (DE LORENZI et al., 2006). 

Dentre esses interesses, o climatério é descrito como a transição entre a vida 

reprodutiva e a não reprodutiva da mulher. E a menopausa como ponto de referência, 

estabelecida como a última menstruação espontânea, onde após essa fase ocorre redução 

persistente dos níveis plasmáticos de estrógenos (DE LORENZI et al., 2005). Nessa fase da 

vida da mulher ocorre uma série de irregularidades orgânicas, manifestações de diversas 

ordens no âmbito vegetativo, psicológico e urogenital (LÓPEZ-ALEGRÍA; DE LORENZI, 

2011). Segundo De Lorenzi et al. (2006), estas variedades de sintomas e suas intensidades 

podem variar de acordo com fatores sociais, culturais e físicos. 

Neste contexto, surge a necessidade de abordagens que possam amenizar esses efeitos 

negativos. A terapia de reposição hormonal tem sido bastante difundida para o tratamento dos 

transtornos da menopausa, pois alivia os sintomas vasomotores e previne a osteoporose. Por 

outro lado, tem sido associada a maiores riscos de desenvolver câncer de mama e acidentes 

cerebrovasculares, por isso cresce o número de alternativas para tratar os sintomas associados 

à menopausa (MIQUEL et al., 2006).  
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2.1.1 Modelos animais (ovarietomia) 

 

Ratas ovariectomizadas são utilizadas comumente como modelo animal de 

menopausa. A OVX é a ablação de um ou dos dois ovários, realizado comumente em estudos 

pré-clínicos, como procedimento intervencional usado para induzir um comportamento 

semelhante ao da menopausa, tentando assim investigar determinados parâmetros ou 

intervenções nas características metabólicas. Uma semana após a ovariectomia (OVX), as 

concentrações de hormônios ovarianos já são indetectáveis no sangue. Essa situação induz a 

redução drástica dos hormônios estrogênicos, tendendo a gerar alterações no metabolismo dos 

hormônios, no metabolismo ósseo, no ganho de peso, no sistema cardiovascular e nos 

sistemas oxidativos e antioxidantes (CHAKRABORTY; GORE, 2004). 

 Há evidências de que animais ovariectomizados guardam semelhanças com mulheres 

menopausadas. Foi mostrado que ratas que passaram por esse procedimento tiveram drástica 

diminuição nos pesos dos órgãos reprodutivos (útero e vagina) em comparação com ratas que 

foram submetidas somente à operação simulada. Além disso, os níveis de estrógenos reduzem 

significativamente a exemplo do que ocorre com a menopausa. Tendo em vista essas 

semelhanças com humanos, ratas ovariectomizadas são úteis no estudo de vários aspectos 

induzidos por mudanças hormonais (ZAID et al., 2010). 

 

 

2.1.2 Menopausa e ganho de peso 

 

 

A obesidade é uma afecção crônica que trás diversas conseqüências à saúde dos 

indivíduos. Na mulher, está relacionada à infertilidade, depressão, baixa autoestima, 

distúrbios alimentares, de endométrio e de cólon intestinal, diabetes tipo 2, doenças 

cardiovasculares (DCV), dislipidemia, hipertensão, infarto e câncer de mama (WHO, 2011). 

No mundo todo tem ocorrido um aumento gradativo da prevalência de sobrepeso e 

obesidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, havia em 2008 cerca de 1,5 



17 
 

bilhões de adultos com sobrepeso e pelo menos 500 milhões de obesos em todo o mundo 

(WHO, 2011). Vários fatores estão envolvidos nesta chamada epidemia, desde uma possível 

predisposição genética, até outros determinantes, como idade e sexo, fatores socioculturais, 

atividade física e fumo. Dessa forma, é difícil isolar a influência da menopausa sobre o 

aumento do peso corporal, uma vez que vários fatores também contribuem nesse processo, 

como por exemplo a redução da atividade física (LINS; SICHIERI, 2001). 

Mesmo assim, tem sido relatado que a deficiência de estrógenos afeta a composição 

corporal de mulheres pós-menopausa e facilita o ganho de peso e obesidade. Estudos com 

humanos e animais mostraram que a obesidade pós-menopausa acontece em função da maior 

ingestão de alimentos e à disfunção hormonal, elevando o peso e os estoques de gordura 

corporal (FLIER, 2004; HAN; KAI; OKUDA, 2004; JANSSON et al., 2006). 

Em estudo de Lins e Sichieri (2001), onde se fez uma regressão linear para avaliar a 

associação entre os fatores determinantes para o sobrepeso em mulheres na menopausa, 

constatou-se que não houve influência da idade, atividade física, ou tabagismo, levando os 

autores a concluir que a menopausa seria o fator causal do sobrepeso. Mais recentemente, 

mostrou-se que mulheres na menopausa tinham maior ganho de massa corporal (SÉNÉCHAL 

et al., 2011). Por outro lado, França, Aldrighi e Manucci (2008) verificaram que mulheres 

pós-menopausa, usuárias de terapia de reposição hormonal e com nível de atividade física 

alto, exibiram menor prevalência de obesidade global, o que aponta para possíveis benefícios 

da atividade física, no controle de massa corporal, em mulheres pós-menopausa. 

 

 

2.1.3 Menopausa e metabolismo glicêmico 

 

 

Mulheres na pós-menopausa apresentam um aumento progressivo na incidência de 

diabetes tipo 2. Na faixa de 50 a 59 anos de idade, a doença acomete 12,5% e após os 60 anos 

os valores pode chegar a 18%. Isso pode levar a um aumento de casos de doença 

cardiovascular, pois as chances que diabéticos tem de desenvolver estes distúrbios são bem 

maiores (FERNANDES et al.,[entre 2005 e 2008]). 
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Na transição para menopausa ocorre ganho de peso, principalmente com maior 

concentração a nível intra-abdominal. Isto é, em grande parte, atribuído ao envelhecimento e 

não à transição em si. Porém, mudanças na composição corporal foram independentemente 

associadas com a menopausa, sendo apontadas como uma das razões para alterações na 

sensibilidade à insulina e no metabolismo da glicose. Achados consistentes de grandes 

ensaios clínicos sugerem que a terapia hormonal pós-menopausa diminui o risco de 

desenvolver diabetes (SZMUILOWICZ; STUENKEL; SEELY,2009).  

Mulheres no início e durante a menopausa devem ser rastreadas para o diabetes 

mellitus com uma glicemia de jejum. Controle dos fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e um bom controle glicêmico devem ser os objetivos primários no 

acompanhamento de pacientes diabéticos (FERNANDES et al.,[entre 2005 e 2008]). 

Mudanças de estilo de vida, moderadamente, incluindo diminuição da ingestão calórica e 

exercícios aeróbicos podem prevenir alterações pró-aterogênicas e ganho de peso observado 

com o envelhecimento e a menopausa (POLOTSKY; POLOTSKY, 2010). 

 

 

2.2 ZINCO 

 

 

 O zinco é um elemento químico da tabela periódica que tem o símbolo Zn e número 

atômico 30, sendo o primeiro elemento do grupo 12 da tabela periódica, é classificado como 

metal de transição (CANTERO, 1989; EMSLEY, 2001). Difere dos outros metais de transição 

por apresentar última camada eletrônica completa e, dessa forma, não pode participar de 

reações redox, mas age como ácido de Lewis para aceitar um par de elétrons, sendo dessa 

forma, um íon estável. Essa característica lhe confere uma capacidade especial para atuar em 

diversas atividades orgânicas (HENRIQUES et al., 2003). 

 Apesar de ser um oligoelemento, estando presente em quantidades mínimas no 

organismo, o zinco é o segundo elemento-traço mais prevalente. Ao nível intracelular é o 

mais abundante e pode ser encontrado em todos os tecidos do corpo, como músculo 

esquelético e ossos, que concentram 85% do total. Outros tecidos com maiores concentrações 
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são pele, cérebro, coração, cabelo e plasma sanguíneo (WEISS et al., 2000; HENRIQUES et 

al., 2003).  

 Dessa forma, é um micronutriente essencial na alimentação, apresentando duas 

propriedades que o destacam entre os outros minerais nas funções orgânicas. O primeiro é seu 

baixo potencial tóxico, sendo que os mecanismos de homeostase que regulam o seu 

metabolismo são muito eficientes e não são conhecidas alterações decorrentes de seu 

acúmulo. Em segundo lugar, sua capacidade de ligação com macromoléculas e sua 

flexibilidade facilitam sua associação com diversas proteínas e enzimas com importantes 

papeis biológicos (OKIGAMI, 1996). 

 Por apresentar grande estabilidade de se associar a macromoléculas, isso faz com que 

o zinco seja essencial em importantes funções biológicas, participando de vários processos 

metabólicos, como metabolismo de proteínas, ácidos nucléicos, carboidratos e lipídeos, assim 

como no controle da transcrição genética e outros processos biológicos fundamentais 

(OKIGAMI, 1996; NRIAGU, 2007). Além disso, está relacionado ao desenvolvimento e 

crescimento normais durante a gestação, na infância e adolescência e é necessário para bom 

censo de paladar e olfato (SANDSTEAD, 1994; PRASAD, 1995; INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001).   

 Desempenha uma função importante na capacidade antioxidante do organismo, o que 

ameniza os efeitos dos radicais livres. Induz a produção de metalotioneína (MT), que atua em 

condições como exposição à radiação, drogas e metais pesados. É também constituinte de 

enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD). Sua ação antioxidante também 

abrange a proteção de grupamentos sulfidrila de proteínas de membrana celulares, por 

antagonizar com metais como cobre e ferro. Todas estas ações protegem contra a peroxidação 

lipídica (KOURY; DONANGELO, 2003). 

 O zinco também está relacionado à ação de diversos hormônios. Ele atua na 

sinalização de membrana para regulação hormonal, o que melhora a interação entre os 

receptores e seus respectivos hormônios. Como exemplos podem ser citados a insulina, o 

hormônio do crescimento e a prolactina (BAUM et al., 2000).  

 Para que todas as ações do zinco sejam desempenhadas corretamente, deve ocorrer um 

consumo diário, uma vez que esse micronutriente não é armazenado no organismo. 

Recomendações de ingestão de zinco e outros nutrientes são fornecidos pelo Food and 

Nutrition Board no Instituto de Medicina da National Academy of Sciences. Na tabela 1 são 
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mostradas as recomendações de consumo diário (RDA) de zinco, variando de 2mg para 

crianças até seis meses até 14mg diárias de zinco para mulheres em lactação. A RDA para 

mulheres sadias é de 8mg/dia, enquanto que para homens é de 11 mg/dia, sendo o limite 

máximo tolerado de ingestão diária de 40 mg/dia para ambos os sexos (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001). 

 

Tabela 1: Recomendações de consumo diário (RDA) de Zinco de acordo com a 

faixa etária. 

Idade Homens Mulheres Gravidez Lactação 
Nascimento até 6 meses 2 mg 2 mg   

7 meses até 3 anos 3 mg 3 mg   

4 até 8 anos 5 mg 5 mg   

9 até 13 anos 8 mg 8 mg   

14 até 18 anos 11 mg 9 mg 13 mg 14 mg 

19+anos 11 mg 8 mg 11 mg 12 mg 

Fonte: Institute of Medicine, 2001 

 

 Alimentos vegetais são fontes relativamente boas de zinco, como no caso de nozes e 

leguminosas, porém as melhores fontes deste mineral são as que provêm de fontes animais, 

por serem mais biodisponíveis como ostras, carne vermelha, mariscos, fígado, miúdos, ovos e 

queijo cheddar (SANDSTRÖM, 1997). Além da pouca ingestão de zinco durante longos 

períodos, estímulos patológicos e defeitos genéticos podem contribuir para menor assimilação 

do zinco pelo organismo, levando a um desequilíbrio homeostático (VALLEE; FALCHUK, 

1993; HAMBIDGE, 2000). As principais causas de deficiência de zinco são ingestão 

inadequada, má absorção, acrodermatite enteropática, doença hepática e renal crônica, anemia 

falciforme, diabetes mellitus, câncer e outras doenças crônicas. Esse problema é tema 

importante para a saúde pública, tendo em vista que cerca de 2 bilhões de pessoas em países 

em desenvolvimento apresentam algum grau de deficiência de zinco (PRASAD, 2003). Em 

crianças, provoca diarréia e infecção, contribuindo para a morte de cerca de 800 000 crianças 

em todo o mundo (HAMBIDGE; KREBS, 2007). 

 Existem diversos sintomas e doenças resultantes da deficiência do zinco, muitas 

podem ser causadas por alterações hormonais, como é o caso de hormônios relacionados ao 

Hormônio do crescimento, Fator de crescimento insulínico tipo 1, Insulina, glucagon e T4. 

Além disso, a deficiência de zinco pode acarretar alterações intracelulares, na transcrição 

gênica e divisão celular. Todas essas alterações podem interferir em diversas funções 
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orgânicas. No quadro 1 são apresentados sintomas e doenças causadas por deficiência de 

zinco (YANAGISAWA, 2002). 

 

Quadro 1: Sintomas e doenças causadas por deficiência de zinco 

 Anorexia 

 Retardo do crescimento 

 Alopecia/Calvície 

 Hipofunção gonadal 

 Instabilidade emocional 

 Ataxia 

 Redução da tolerância a glicose 

 Aumento da incidência de doenças isquêmicas do 
coração 

 Maior cacinogênese 

 Anormalidades da gravidez (malformações fetais) 

 Susceptibilidade a infecções 
Fonte: Adaptado de Yanagisawa, 2002 

 

 A terapia para reposição de zinco pode ser realizada através de alimentos ricos neste 

mineral quando a deficiência é leve ou em casos mais severos pode ser feita administração 

oral de zinco na forma de Sulfato, gluconato ou picolinato de zinco podendo atingir uma dose 

de 150-200mg. Porém já foram relatados bons resultados em doses de 34mg em casos de 

deficiência de zinco (YANAGISAWA, 2004). A suplementação de zinco ajuda a prevenir e 

reduzir mortalidade, principalmente em crianças com baixo peso ao nascer ou crescimento 

atrofiado. A OMS defende sua suplementação para desnutrição grave e diarréia (WHO, 2007).  

 

 

2.2.1 Zinco e controle de massa corporal 

 

 

 A relação entre níveis de zinco e obesidade vem sendo relatada em estudos com 

modelos animais e com humanos (TALLMAN; TAYLOR, 2003; WEISSTAUB et al., 2007). 
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Quando a concentração de zinco encontra-se alterada no plasma, hemácias e soro pode haver 

modificações no metabolismo do tecido adiposo (MARREIRO et al., 2006; KONUKOGLU et 

al., 2004).  Assim, esse micronutriente participa do metabolismo de hormônios relacionados à 

fisiopatologia da obesidade, tais como insulina, hormônio do crescimento, leptina e grelina 

(MEUNIER et al., 2005; GOMEZ-GARCIA et al., 2006). Em estudo experimental, 

Padmavathi et al. (2009) constatou que a restrição pré-natal de zinco materno afeta a 

composição corporal, tolerância a glicose e resposta insulínica da prole. 

A literatura sugere que a deficiência de zinco pode favorecer o sobrepeso e a 

obesidade. A gordura visceral intra-abdominal geralmente sofre o maior impacto, aumentando 

nos casos de deficiência deste micronutriente (GARCÍA; LONG; ROSADO, 2009). Singh et 

al.(1998), por exemplo, descobriram que a deficiência de zinco é fator de risco para obesidade 

central em uma população urbana adulta na Índia. Em estudo realizado na Guatemala, foi 

verificado que ocorria deficiência de zinco em crianças obesas, o que não aconteceu com 

crianças com status adequado de zinco (CAVAN et al., 1993). O zinco se mostra reduzido 

também em situação de carência estrogênica, o que conhecidamente leva a ganho de peso 

(ECKEL, 2011). Em ratas ovariectomizadas, os níveis sanguíneos de zinco estiveram menores 

que seus controles (BALTACI et al., 2004).  

Os mecanismos pelos quais o zinco atua no controle e manutenção do peso corporal 

vêm sendo discutidos. Essa associação pode ser devida, em parte, à relação entre o 

metabolismo de zinco e leptina (MARREIRO et al., 2006; TALLMAN; TAYLOR, 2003). A 

leptina é produzida pelos adipócitos e tem ação nos mecanismos relacionados ao apetite e 

consumo alimentar (HERMSDORFF; VIEIRA; MONTEIRO, 2006). A deficiência de zinco 

conduz a uma redução das concentrações sanguíneas de leptina, o que pode, posteriormente, 

determinar alterações na massa de tecido adiposo e assim modificar o risco de obesidade 

(GARCÍA; LONG; ROSADO, 2009). 

 Além disso, o zinco tem potencial de diminuir os transtornos oxidantes e a resposta 

inflamatória em obesos. A deficiência de zinco favorece o estresse oxidativo e a inflamação 

(CUNNINGHAM-RUNDLES; MCNEELEY; MOON, 2005; OZATA et al., 2002). A 

atividade de peroxidação lipídica está aumentada em indivíduos obesos, assim como redução 

das concentrações de enzimas que atuam como antioxidante, tais como: superóxido dismutase 

e glutationa peroxidase (TUNGTRONGCHITR et al., 2003; OZATA et al., 2002).   
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2.2.2 Zinco e metabolismo glicêmico  

 

 

 Dentre os distúrbios do metabolismo glicêmico, o diabetes mellitus se destaca como a 

patologia mais prevalente, principalmente em indivíduos que apresentam fatores de risco 

relacionados. Ele surge de defeitos na secreção de insulina pelo pâncreas ou na sua ação 

periférica. Fatores de risco ambientais e genéticos contribuem para o desenvolvimento da 

diabetes mellitus. O zinco é um micronutriente essencial que desempenha diversas funções 

fundamentais em vários processos biológicos e, portanto, um desequilíbrio em sua 

homeostase pode levar a implicações que contribuem para esta doença (WIJESEKARA; 

CHIMIENTI; WHEELER, 2009). 

 Vários estudos investigaram a ação do zinco sobre o metabolismo glicêmico (HAASE; 

OVERBECK; RINK, 2008). Ainda não existe consenso quanto a sua função neste sistema. In 

vitro, mostrou efeito redox e também no metabolismo da glicose (MARET, 2006; TANG; 

SHAY, 2001). Em experiências com animais, afetou os níveis de glicose sanguínea, enquanto 

que em humanos, com ou sem diabetes mellitus, a injeção intravenosa de zinco (25mg) não 

teve efeito sobre a glicose plasmática (BRANDÃO-NETO et al., 1999). 

 O zinco tem sido descrito como apresentando um efeito insulinomimético, por 

desempenhar um papel importante na transdução de sinal do receptor devido a sua função 

como regulador de Proteínas Tirosina Fosfatases (PTPs), favorecendo a ampliação de 

sinalização hormonal. Daí a suplementação de zinco ser considerada adequada para pacientes 

diabéticos (HAASE; MARET, 2003, 2005).  

 O estresse oxidativo tem sido apontado como significativa contribuição na patogênese 

da diabetes. O zinco tem ação importante como antioxidante. Estudos mostraram que 

ocorreram efeitos positivos sobre o estresse oxidativo medidos por substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico, um indicador da peroxidação lipídica (FAURE et al., 1995; 

DJORDJEVIĆ et al., 2011). 

 O zinco atua ainda nas células beta do pâncreas, onde é necessário no processo 

de biossíntese de insulina e da maturação de grânulos de secreção de insulina. Na verdade, 

uma grande quantidade de zinco está presente nas ilhotas pancreáticas e redução em seus 

níveis no pâncreas tem sido associada com diabetes mellitus. Outra ação importante é na 

resposta periférica, pela sinalização pós-sináptica dos receptores, o que gera aumento da 
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sensibilidade da insulina a se ligar com seu receptor (WIJESEKARA; CHIMIENTI; 

WHEELER, 2009). 

 Gupta et al. (1998) verificaram que a suplementação de zinco teve efeitos positivos no 

processamento da glicose em seres humanos. Em camundongos db/db, ocorreu normalização 

dos níveis de zinco no pâncreas e atenuação da hiperglicemia e da hiperinsulinemia, 

sugerindo um papel para o zinco na função pancreática (SIMON; TAYLOR, 2001). Mais 

recentemente, Gunasekara et al. (2011) verificaram que a suplementação de zinco acarreta 

melhora no metabolismo glicêmico em pacientes diabéticos. 

 Outro ponto importante do papel do zinco com relação ao metabolismo da glicose é a 

relação entre o zinco e o transporte celular de membrana. O ZnT8 é um transportador que 

tem papel importante na disponibilidade do zinco a nível intracelular e vem sendo investigado 

devido a observações de sua ação na regulação da glicemia via insulina e glucagon. Além 

disso, foi identificado loci de risco para diabetes tipo 2 relacionado a este transportador. 

Quando suprimido, ocorre redução da secreção de insulina e aumento dos níveis de glucagon 

em camundongos (SLADEK et al., 2007; CHIMIENTI et al., 2006; SOUZA et al., 2008).  

 Constatou-se que o ZnT8 também se expressa em vários tipos de células secretoras, 

como os epitélios da tireóide e do córtex da supra-renal, sugerindo um papel na secreção 

endócrina generalizada (MURGIA et al., 2009). Ainda não estão claros os mecanismos pelos 

quais esse transportador atua, sendo necessária melhor elucidação em estudos futuros 

(WIJESEKARA; CHIMIENTI; WHEELER, 2009). 

 

 

2.3 EXERCÍCIO FÍSICO E MENOPAUSA 

 

 

 Com o avançar da idade e ao atingir a fase de menopausa, as mulheres sofrem uma 

série de alterações hormonais que podem favorecer o surgimento de algumas doenças. Aliado 

a isso, os níveis de atividade física diminuem consideravelmente (PICHÉ et al., 2005; 

HUNTER et al., 2004). Foi descrito por Hallal et al. (2003) que a proporção de mulheres que 

se tornam sedentárias aumenta com a idade, estando em torno de 38% na faixa de 20 a 29 

anos, passando para 57% nas mulheres acima de 70 anos. 
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Essa evolução se torna visível principalmente em pessoas que apresentam limitações 

ou incapacidades de manter um nível adequado de atividade física no seu dia a dia, o que 

favorece o surgimento de sobrepeso e obesidade e suas co-morbidades correlatas, tais como: 

diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão e DCV. Tal situação é particularmente preocupante 

em mulheres menopausadas, pois ocorre associação da carência estrogênica com a redução de 

suas atividades físicas em geral (CARVALHO et al., 2010). 

A redução da atividade física nessa fase da vida da mulher está relacionada às 

alterações dinâmicas e progressivas por que passa o organismo ao envelhecer, com alterações 

morfológicas, funcionais e bioquímicas, que reduzem a capacidade de adaptação homeostática 

às situações de sobrecarga funcional. Tais modificações resultam em um corpo mais frágil às 

agressões intrínsecas e extrínsecas (GUIMARÃES et al., 2004). 

Estudos apontam para os benefícios do exercício físico para a prevenção da obesidade, 

diabetes, dislipidemia, DCV e hipertensão arterial (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004). O 

estímulo à manutenção de níveis adequados de atividade física parece mostra ser um fator 

importante para o tratamento dos transtornos causados pela menopausa. De acordo com Nitz e 

Low Choy (2007), mulheres que realizaram atividades recreativas enquanto jovens e durante a 

transição menopausal mantiveram um alto nível de atividade física posteriormente e menor 

morbi/mortalidade. 

 

 

2.3.1 Treinamento de resistência e menopausa 

 

 

 Algumas modalidades de treinamento são citadas como bons parâmetros de proteção 

cardiovascular, dentre elas destaca-se o exercício aeróbico contínuo e intervalado, exercícios 

de flexibilidade e exercício anaeróbico (treinamento de resistência). O exercício físico pode 

ser usado para reverter e prevenir de forma não-farmacológica os efeitos da ovariectomia e 

menopausa (BROCHU et al., 2009; KEMMLER et al., 2004; CORRIVEAU et al., 2008). De 

acordo com Elavsky e Mcauley (2009) exercício melhora parâmetros funcionais e físicos 

como a composição corporal, força, capacidade cardiorrespiratória e densidade mineral óssea. 
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 O treinamento de resistência ainda não é comumente utilizado como intervenção 

terapêutica para o tratamento da menopausa e suas complicações (BROCHU et al., 2009). 

Esse tem sido testado como estratégia não famacológica para o tratamento de ratas 

ovariectomizadas, necessitando de mais estudos para definir a real influencia sobre esse 

modelo (CHEN et al., 2001; LEITE et al., 2009). De acordo com Barry e Carson (2004), o 

treinamento de resistência está associado a aumento de força muscular, massa muscular e 

massa óssea, sendo por tanto, uma boa modalidade para trabalhar os transtornos ocasionados 

na deficiência estrogênica (sarcopenia, osteopenia, resistência a insulina, marcadores 

inflamatórios, entre outros). 

 Essa modalidade de treinamento reconhecidamente promove alterações funcionais 

(força e potência) e estruturais (hipertrofia e mudanças fenotípicas) no músculo esquelético 

(NICASTRO et al., 2011). As alterações morfológicas e funcionais nesse tipo de atividade 

têm sido bem descritas, entre elas as respostas positivas do sistema neuromuscular (adaptação 

neural) (HAKKINEN et al., 2003), a arquitetura muscular (ângulo de penação), bioquímica 

(transição de isoformas de cadeia pesada de miosina) (AAGAARD al., 2001) e a acumulação 

de proteínas miofibrilares (ZANCHI; LANCHA, 2008; ZANCHI et al., 2009). 

 As respostas ao treinamento de resistência dependem das variáveis do programa de 

treinamento. Um exemplo é a intensidade do treinamento, que tem sido descrita como um dos 

principais parâmetros para se atingir os objetivos do treinamento. Exercícios de resistência de 

baixa intensidade são eficazes na indução de hipertrofia muscular e concomitante aumento de 

força muscular (OHTA et al., 2003; TAKARADA et al., 2000). Por outro lado, o treinamento 

de alta intensidade tem sido relatado como regime superior de treinamento para melhorar a 

força e a massa muscular (HOLM et al., 2008). 

 Exercício de resistência pode oferecer benefícios únicos para a saúde e para o corpo e 

no tratamento de uma série de doenças crônicas (SEGUIN; NELSON, 2003; EVES; 

PLOTNIKOFF, 2006). Por aumentar a massa muscular, pode influenciar de forma 

significativa o metabolismo corporal, aumentando a queima de gordura corporal e 

influenciando numa melhor captação periférica de glicose (GORDON et al., 2009; PHILLIPS, 

2011).  

 Há evidência que a ovariectomia favoreça a perda de massa muscular. De acordo com 

Prestes et al. (2009) ocorreria uma regulação negativa da metaloprotease da matriz do tipo 2 

(MMP-2) no músculo das ratas ovariectomizadas. As metaloproteases da matriz são cruciais 
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para a manutenção da integridade tecidual. O treinamento de resistência aumenta a expressão 

de MMP-2 nos músculos, o que pode ser importante para o remodelamento muscular.  

Além disso, outros resultados favoráveis foram relatados. O treinamento de 

resistência, realizado em mulheres pós-menopausa, promoveu alterações positivas na 

composição corporal, reduzindo o IMC e o percentual de gordura corporal (BOCALINI et al., 

2009). Similarmente, outro estudo, utilizando a mesma modalidade de treinamento físico 

associado à restrição calórica, gerou grandes diminuições nos percentuais de gordura em 

mulheres menopausadas (BROCHU et al., 2009). De acordo com Prestes et al. (2009), um 

período de treinamento de resistência por 16 semanas foi capaz de promover alterações 

positivas na composição corporal e marcadores inflamatórios sistêmicos em mulheres idosas 

pós menopausa. 

 Recentemente, o treinamento de resistência foi utilizado em mulheres na pós-

menopausa, obtendo modificações positivas nos parâmetros de composição corporal, aumento 

da força muscular e massa mineral óssea. O protocolo utilizado foi de três séries de 10 

repetições a 85% de uma repetição máxima (1RM), três vezes por semana durante 24 

semanas. Houve então diminuição do índice de massa corpórea e percentual de gordura, 

aumento de 39% na força de membros inferiores e 46% na de membros superiores, além de 

prevenção da perda de massa mineral óssea (BOCALINI et al., 2009). 

 Em ratas ovariectomizadas, submetidas ao treinamento de resistência durante 12 

semanas, tiveram redução do conteúdo de lipídio no fígado e nos músculos sóleo e tibial 

anterior. Adicionalmente, houve redução da gordura mesentérica e retroperitoneal e alterações 

positivas no perfil lipídico (LEITE et al., 2009). Estudo similar demonstrou que a associação 

do TF e dieta reduziram os depósitos de gorduras intra-abdominais, concentração de ácidos 

graxos livres e preveniu o acúmulo de lipídios no fígado (CORRIVEAU et al., 2008). 

 Outro achado interessante é que o treinamento de resistência em ratas 

ovariectomizadas pode ser uma estratégia para a manutenção dos parâmetros metabólicos 

(diminuição do acúmulo de gordura e diminuição do tecido adiposo) após um período de 

perda de peso (PIGHON et al., 2009). Além disso, tem sido mostrado que a adição de 

treinamento de resistência reduz a perda de massa muscular em uma situação de restrição 

calórica (HANSEN et al., 2007) e melhora a sensibilidade à insulina (SOLOMON et al., 

2008). 
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 O treinamento de resistência tem sido reconhecido como parte das atuais 

recomendações de atividade física (HANSEN et al., 2007), sendo tal atividade recomendada 

de duas a quatro vezes por semana (HASKELL et al., 2007). Mesmo assim, esta modalidade 

de exercício não é rotineiramente defendida para atuar na prevenção e tratamento de mulheres 

na pós-menopausa com o objetivo de diminuir o peso corporal e melhorar o perfil metabólico 

(BROCHU et al., 2009). 

 Poucos estudos têm examinado o impacto do treinamento de resistência na 

composição corporal e conteúdo de gordura abdominal na menopausa. Segundo Hansen et al. 

(2007), os resultados obtidos por esses estudos têm que ser analisados com ressalva, tendo em 

vista que apresentam reduzido tamanho amostral, programas de treinamento de curta duração 

e medidas indiretas da composição corpórea e da distribuição de gordura.  

 

 

2.3.2 Treinamento de resistência e controle de massa corporal 

 

 

 Obesidade e diminuição dos níveis de atividade física têm sido associados a risco 

aumentado de todas as causas de mortalidade cardiovascular. Já está bem definido que a 

atividade física regular promove mudanças positivas na composição corporal e resistência a 

insulina (RYAN, 2010). Nas últimas décadas, o sobrepeso e a obesidade têm aumentado 

consideravelmente, muito embora nos últimos 10 anos essa taxa de crescimento tenha se 

amenizado em relação aos anos anteriores, principalmente em mulheres, fruto certamente da 

maior adoção de mudanças de estilo de vida (FLEGAL et al., 2010). 

 Além disso, a atividade física promove alterações na composição corporal e 

distribuição de gordura corporal. Indivíduos que praticam alguma modalidade esportiva 

apresentam menor porcentagem de gordura corporal, gordura visceral intra-abdominal e 

gordura subcultânea, enquanto que a sua massa muscular é mais desenvolvida em relação a 

indivíduos magros sedentários (GOLDBERG et al., 2000; RECTOR et al., 2009). 
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 Muito se tem estudado a cerca das modalidades aeróbicas como carro chefe de 

intervenção na obesidade. Estudos mostraram que esse tipo de modalidade pode ser utilizada 

para reduzir a gordura corporal. Um programa de exercício de 13 semanas de duração induziu 

uma redução da gordura visceral e abdominal subcultânea, sem mudança no peso corporal de 

homens obesos (LEON et al., 1979 Abud RYAN, 2010). Em outro estudo, um programa de 

nove semanas de exercício vigoroso apresentou resultado semelhante (SLENTZ et al., 2004). 

Assim, a gordura abdominal pode ser reduzida com treinamento aeróbio, mesmo sem uma 

mudança no peso corporal. 

 Em pessoas de peso normal, submetidas a treinamento de resistência, as mudanças na 

composição corporal são insignificantes (MILLER; KOCEJA; HAMILTON, 1997; 

BALLOR; KEESEY, 1991) Por outro lado, outros estudos sugerem que os indivíduos com 

algum grau de obesidade são mais susceptíveis a mudanças benéficas sobre a adiposidade em 

atividades de resistência (SCHWARTZ et al., 1991; DESPRES et al., 1991). Sendo assim, 

indivíduos com maior adiposidade podem perder maior gordura corporal com treinamento de 

resistência. 

  

 

2.3.3 Treinamento de resistência e metabolismo glicêmico 

 

 

 O treinamento de resistência tem sido relativamente pouco estudado em comparação 

ao exercício aeróbico em relação a seus benefícios para melhora do metabolismo glicêmico 

(HENRIKSSON, 1995; PERSEGHIN et al., 1996). Por outro lado, indícios mostram que o 

treinamento de resistência seria mais eficaz que o exercício aeróbico na melhoria do perfil 

glicêmico (CAUZA et al., 2005), pois as contrações isométricas promovem uma melhor 

captação periférica de glicose ocasionados por uma maior produção de insulina e o músculo 

esquelético é o principal local de disposição de glicose em euglicemia. (HOLLOSZY; 

NARAHARA, 1965 Abud SUH et al., 2011). 

 Além desses benefícios, o treinamento de resistência pode melhorar vários outros 

parâmetros fisiológicos relacionados com a saúde metabólica, tais como composição corporal, 
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pressão arterial, e os níveis de colesterol lipoproteína de alta densidade (WINETT; 

CARPINELLI, 2001). De acordo com a American College of Sports Medicine, o exercício de 

resistência melhora a ação da insulina, pelo menos de forma aguda, e pode auxiliar no 

controle dos níveis de glicose no sangue, de lipídeos, da pressão arterial, do risco 

cardiovascular, da mortalidade e da qualidade de vida (COLBERG et al., 2010). 

 Exercícios de resistência efetivamente melhoram a sensibilidade à insulina e levam a 

um melhor controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2 (POEHLMAN et al., 2000; 

CAUZA et al., 2005; GORDON et al., 2009). Recentemente, resultados similares foram 

encontrados por Suh et al. (2011), onde se constatou melhoras nos índices de sensibilidade à 

insulina, em adolescentes obesos, após o programa de treinamento. Resultados similares 

foram encontrados em ratos obesos submetidos a treinamento de resistência (PANVELOSKI-

COSTA et al., 2011). Indivíduos com diagnóstico de síndrome metabólica, submetidos a 

treinamento de resistência, obtiveram redução da massa corporal associado à melhora da 

sensibilidade à insulina, assim como da tolerância à glicose (SUNDELL, 2011). 

Em situações de carência estrogênica é pouco freqüente na literatura trabalhos que 

especificamente avaliem o metabolismo glicêmico. Alguns estudos tem apontado uma ação 

positiva do treinamento de resistência no controle glicêmico e sensibilidade à insulina 

(IGWEBUIKE et al., 2008; MARCUS et al., 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  

Esta pesquisa é do tipo experimental, controlada e randomizada. Os animais foram 

procedentes do biotério do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF) do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mantidos neste 

mesmo biotério. Foram utilizadas Ratas Wistar, fêmeas, nulíparas, com idade de 90 dias, com 

temperatura de (22+1 ºC) e ciclos claro-escuro controlados (12 horas-12 horas). Esses animais 

foram mantidos em gaiolas de propileno translúcido (30x20x13cm), com tampa de aço inox e 

aço carbono e cama de maravalha e receberam ração comercial (Labina-Purina) e água 

destilada Ad libitum. 

 O presente trabalho teve origem no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal sob a certidão nº 0310/2010. 

 

 

3.1 OVARIECTOMIA 

 

 

 Aos 90 dias de idade, 48 ratas foram submetidas à ovariectomia. Para minimizar o 

sofrimento dos animais, foram anestesiados com solução de cloridrato de xilazina como pré-

anestésico e em seguida ketamina base a 2%, administrando-se 1ml/1000g por via 

intraperitonial, obtendo-se os efeitos necessários para a realização de todos os procedimentos 

cirúrgicos. 

 Na figura 1 são ilustradas algumas fases da ovariectomia, sendo realizada 

bilateralmente e adaptada de Park, Lee, Chung (2010): 

1. Realizada a tricotomia na região lateral inferior do abdômen; 
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2. A incisão longitudinal é realizada nesta região acima citada, na área mais abaulada, abaixo 

da última costela e próximo ao nível dos rins. A incisão deve ultrapassar pele e músculo 

oblíquo externo; 

3. Logo, o espaço peritoneal e o tecido adiposo circundante ao ovário são expostos; 

4. A gordura circundante é puxada suavemente para evitar desprendimento de pequenos 

pedaços de ovário, expondo definitivamente o ovário. 

5. O ovário rodeado por gordura é removido totalmente. 

6. A musculatura e a pele foram suturadas com fio de seda 4.0.  

 

A)  B)  

C)  D)  
Figura 1: Procedimento de Ovariectomia: A) Incisão da epiderme; B) Incisão 
da Musculatura; C) Exposição e Extração do ovário; E) Sutura 

 

 As 12 ratas restantes passaram por uma pseudo-ovariectomia, um procedimento 

cirúrgico sem que houvesse extração dos ovários, esses foram alocados para sua respectiva 

gaiola.  Os animais que passaram pela ovariectomia, uma vez concluído os procedimentos, 

foram colocados aleatoriamente em suas gaiolas.  
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 Para que cada gaiola tivesse no máximo 6 animais, cada grupo foi colocado em 2 

gaiolas, totalizando 12 ratas por grupo. 

 

 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

 A determinação do tamanho da amostra foi através do método proposto por Eng 

(2003) utilizando programa Gpower 3.1.0 (Franz Faul, Universitat Kiel, Germany). Adotado 

intervalo de confiança de 0,95 e nível de significância de 0,05. Foram utilizados os dados de 

uma pesquisa com redução de glicemia de 7,07±0,94 para ratos obesos treinados com 

exercício de resistência, enquanto um grupo de ratos controle sedentários obteve redução de 

3,60±1,24 (Panveloski-Costa et al., 2011). Como resultado effect size de 2,71 e a estimativa 

de que cada grupo de estudo deve ter no mínimo quatro animais. Este estudo foi realizado 

com cinco grupos experimentais com 12 ratas cada. Observa-se que a amostra foi três vezes 

maior que a necessária, uma vez que se utilizou deste experimento para realizar outras 

análises não apresentadas neste estudo, assim otimizando os recursos biológicos. 

Grupos experimentais: 

 S (Sham): submetidas à pseudo-ovariectomia, não recebeu nenhum tipo de tratamento;  

 OX-C (controle ovariectomizado): submetidas à ovariectomia, não recebeu nenhum 

tipo de tratamento;  

 OX-Z (zinco): Submetidas à ovariectomia, receberam suplementação de zinco;  

 OX-TF (treinamento físico): Submetidas à ovariectomia, realizaram treinamento 

físico;  

 OX-ZTF (zinco + treinamento físico): Submetidas à ovariectomia, receberam 

suplementação de zinco e realizaram treinamento físico. 

Trinta (30) dias após o procedimento cirúrgico foram iniciados os protocolos de 

suplementação de zinco e de treinamento físico. 
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3.3 SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO  

 

 

 Os animais dos grupos Zn e ZTF receberam suplementação de Zn na dose de 25 

mg/kg de peso corporal/dia via oral, na forma de ZnSO4.7H2O, durante 8 semanas, sempre no 

mesmo horário do dia. A suplementação só teve início na segunda semana de treinamento 

físico. Os outros grupos receberam água ultra-pura. A administração foi feita por gavagem, 

como é mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Procedimento da suplementação de 
zinco por gavagem 

  

 

3.4 PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO  

 

 

Foi utilizado um cilindro de PVC com diâmetro de 25 cm e altura de 50 cm, 

preenchido com água morna (32  2 ºC) na profundidade de 30 cm, objetivando limitar a 

alternativa do animal de ir para outra direção ou agarrar-se para subir, favorecendo o salto 

apropriado, como ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3: Cilindro de PVC utilizado para o 
treinamento de salto; observa-se que as paredes 
do tubo são lisas, impossibilitando que as ratas 
se agarrem as paredes. 

 

O protocolo de treinamento físico foi adaptado do realizado por Renno et al.(2007). 

Consistiu de saltos, com carga progressiva, realizados no mesmo horário do dia. Foi 

conduzido fixando-se uma carga adicional no corpo do animal através de um colete, sendo 

que a carga foi ajustada semanalmente. O protocolo iniciou com a primeira semana para 

adaptação do animal ao meio aquático, utilizando carga de 50% da massa corporal do animal, 

sendo realizado três vezes nesta semana. No 1º dia foram 2 séries de 5 saltos, no 2º, 4 séries 

de 5 saltos e no 3º dia, 4 séries de 9 saltos. Neste período não houve suplementação com 

zinco. Posteriormente, deu-se início o programa de treinamento, que teve duração de 8 

semanas, totalizando nove semanas de intervenção, sendo realizados três vezes por semana. O 

protocolo consistiu de 4 séries de 10 saltos dentro da água, com intervalo de 30 segundos 

entre as séries. Segue protocolo abaixo: 

1ª (adaptação) e 2ª Semanas: adicionada sobrecarga de 50% da média do peso corpóreo do 

grupo em treinamento; 

3ª e 4ª Semanas: adicionada sobrecarga de 60% da média do peso corpóreo do grupo em 

treinamento; 

5ª e 6º Semanas: adicionada sobrecarga de 70% da média do peso corpóreo do grupo em 

treinamento; 
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7º e 8ª Semanas: adicionada sobrecarga de 80% da média do peso corpóreo do grupo em 

treinamento; 

9º semana: adicionada sobrecarga de 90% da média do peso corpóreo do grupo em 

treinamento. 

 Mediu-se o tempo de salto de cada série de treinamento, avaliando-se com cronômetro 

digital (Marca Oxer Stop Watch BSH
®
) o tempo em segundos levado entre o primeiro toque e 

o último salto de cada série de dez repetições. 

 

 

3.5 MENSURAÇÃO DO CONSUMO DE RAÇÃO E DA MASSA CORPÓREA 

 

 

A massa corpórea dos animais, assim como a quantidade média de ração consumida 

por cada animal foram verificadas duas vezes por semana com intervalos de 3 a 4 dias entre 

cada medida durante o experimento. Foi utilizada balança digital (Mettler, Suíça). 

Estipulando-se como padrão 600g de ração, foi possível realizar o controle de consumo de 

ração e calcular sua média por animal/dia. 

 

 

3.6 EUTANÁSIA DOS ANIMAIS, COLETA SANGUÍNEA E OBTENÇÃO DA 

GORDURA VISCERAL 

 

 

Ao final de nove semanas de experimento, foi realizada a eutanásia dos animais por 

punção cardíaca precedida por anestesia com cloridrato de xilazina e ketamina (1mL/Kg) após 

jejum de 12h, estando todos os animais com 180 dias de nascidos. As substâncias anestésicas 

foram injetadas na cavidade peritoneal, com o animal contido pelo dorso. A profundidade 
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anestésica foi avaliada por meio da presença ou ausência de determinados sinais como reflexo 

da cauda. Logo após, foi feita abertura da cavidade abdominal e torácica para punção cardíaca 

e retirada de órgãos. 

O sangue foi retirado por punção cardíaca com seringa de 10 mL e agulha 25x7, sendo 

o material acondicionado em tubos para sorologia. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 3.000 rpm por 15 minutos. Durante a centrifugação, a barreira de gel moveu-

se para cima posicionando-se entre o soro e o coágulo, formando uma barreira estável, 

separando o soro dos outros componentes celulares. O soro obtido foi armazenado em tubos 

eppendorf e mantidos em freezer -80ºC, para a posterior realização de dosagem de insulina. 

Após a eutanásia e punção cardíaca, foi realizada a abertura da cavidade abdominal, 

através de incisão da pele e musculatura, foram removidos todos os órgãos, com exceção do 

aparelho gastrointestinal. Em seguida, removeram-se toda a gordura visível, subjacente as 

alças intestinais para imediata pesagem. 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

 

3.7.1 Dosagem de Insulina sérica 

 

 

O método de dosagem foi de quimioluminescência. Foi utilizado um Kit de Insulina e 

a dosagem foi realisada com o aparelho IMMULITE 1000. Ambos da marca SIEMENS
® 

(New York/NY). Seguindo as recomendações do fabricante.  

Brevemente, foi colocado pequena quantidade de soro na Unidade Teste que serve 

como vaso reacional para a reação imune, processos de incubação, lavagem, e o 

desenvolvimento do sinal. As unidades teste e as unidades do kit insulina são colocadas de 

forma sequencial no suporte do aparelho. O sistema IMMULITE automatiza todos os 

processos dos ensaios. O ligado marcado na pérola é então quantificado com o substrato, ester 
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fosfato de adamantil dioxetano, o qual produz luz. A emissão de luz é detectada por um tubo 

fotomultiplicador (PMT) e os relatórios impressos de cada amostra são gerados pelo sistema 

de computação. Os níveis de insulina foram expressos em µIU/mL.  

 

 

3.7.2 Dosagem da glicose sanguínea 

 

 

Antes do sacrifício, foi realizada a dosagem da glicemia de jejum em todos os grupos 

experimentais. Foi utilizado um glicosímetro Accu-Chek® Performa (Roche Diagnóstica 

Brasil), sendo realizada uma pequena perfuração na ponta da calda e extraída uma gota de 

sangue suficiente para preencher completamente a ponta da tira de dosagem. Os níveis de 

glicemia foram expressos em mg/dL. 

 

 

3.7.3 Dosagem do lactato sanguíneo 

 

 

 O lactato sanguíneo foi dosado imediatamente após o treinamento físico através do 

lactímetro Accutrend® Plus (Roche Diagnóstica Brasil) e a forma de coleta foi semelhantes 

ao da glicemia. Estas dosagens foram realizadas em três momentos: 45, 60 e 75 dias de 

treinamento. Os níveis sanguíneos de lactato foram expressos em mmol/L. 
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3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os dados estão expressos como média  desvio padrão. Foi aplicado o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk. Os dados de massa de útero, consumo de ração, massa corporal, 

massa de gordura visceral, insulina sérica e glicemia foram analisados por meio de ANOVA 

one ou two way com pos hoc de Neuman-Keuls. Os dados de lactato sanguíneo foram 

analisados pelo teste t student pareado e não pareado quando necessário. O tempo de salto foi 

analisado utilizando teste de MannWhitney não paramétrico. O nível de significância de 

p<0,05 foi aceito como estatisticamente significativo. Os dados foram processados no 

programa estatístico GrandhPad Prism 5 (San Diego, CA). 
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RESUMO 

 

Introdução: Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os efeitos do treinamento físico(TF) e da 

suplementação de zinco(SZ) sobre o metabolismo glicêmico e o controle de peso corporal em 

ratas ovariectomizadas. Metodologia: Utilizou-se 60 ratas Wistar em cinco grupos: Sham(S), 

controle ovariectomizado(OX-C), ovariectomizado+suplementação de zinco(OX-Z), 

ovariectomizado+treinamento físico(OX-TF) e ovariectomizado+zinco+treinamento 

físico(OX-ZTF). Os grupos OX-Z e OX-ZTF receberam diariamente SZ(25mg/Kg de massa 

corporal) na forma de ZnSO4.7H2O via oral durante oito semanas. Os grupos OX-TF e OX-

ZTF realizaram treinamento de resistência com saltos aquáticos três vezes por semana durante 

nove semanas. Os parâmetros foram analisados por meio do test t student pareado e ANOVA 

one way e two way com post hoc de Newman-Keuls (p<0,05). Resultados: Os grupos OX-

Z(16,20±1,70g), OX-TF(17,28±0,81g) e OX-ZTF(17,24±1,71g) apresentaram menor 

consumo alimentar, em oposição ao grupo OX-C(18,03±0,98g), que teve maior valor quando 

comparado ao Sham(16,39±0,92g). A massa corporal também esteve maior no grupo OX-

C(303±33,89g) em relação ao Sham(245,2±38,91g) e a SZ foi a única intervenção capaz de 

promover massa corporal menor no grupo OX-Z(262,2±24,16g). A concentração de insulina 

foi maior no grupo OX-ZTF(5,66±0,99µIU/mL) em comparação ao grupo OX-

C(3,40±1,27µIU/mL). A glicemia do grupo OX-Z(92,67±7,28mg/dL) foi menor que a do 

Sham(122,0±17,09mg/dL). Conclusão: a SZ foi responsável por menor consumo alimentar, o 

que pode está relacionado a manutenção do peso corporal. Além disso, houve menor glicemia 

no grupo da SZ, o que pode representar uma melhor captação periférica de glicose. 

Associando o SZ ao TF se observou maior concentração de insulina e melhor desempenho 

físico, possivelmente pelos efeitos anabólicos deste hormônio sobre a hipertrofia muscular. 

Palavras-chaves: zinco, glicemia, perda de peso, terapia por exercício.  
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 INTRODUÇÃO 

 

 Tanto a obesidade, quanto os distúrbios do metabolismo glicêmico, como o diabetes, 

estão relacionados com maior mortalidade e morbidade. Ambos são resultados de fatores 

ambientais e comportamentais (McLellan, Barbalho, Cattalini, Lerario, 2007). Na menopausa 

ocorre uma maior incidência de obesidade, com aumento das concentrações de gordura intra-

abdominal, associado a uma maior incidência de síndrome metabólica, o que leva a maiores 

riscos cardiovasculares (Lins; Sichieri, 2001; França; Aldrighi; Marucci, 2008). A prevenção 

é estratégia chave para controlar a atual epidemia da obesidade. Via de regra, as abordagens 

tendem a ser centradas em mudanças comportamentais, com reeducação nutricional e 

estímulo a prática de atividade física (Dehghan, Akhtar-Danesh, Merchant, 2005).  

O zinco pode atuar de forma positiva no metabolismo da glicose e é importante nas 

células β pancreáticas para o processo de síntese de insulina (Wijesekara; Chimienti; Wheeler, 

2009). Existe ainda a associação entre obesidade e deficiência de zinco, mostrando um 

possível papel deste micronutriente no controle de peso corporal (García; Long; Rosado, 

2009). Além disso, o exercício físico tem apresentado importância reconhecida na regulação 

do apetite, balanço energético, e em última instância no peso corporal (Lopes, Oliveira, Fayh, 

Friedman, 2010). Em humanos, tem sido apontado como promovedor de melhor aptidão 

física, da captação periférica de glicose e redução da gordura corporal (Guinhouya, 2009). 

Porém, não é comum a utilização de treinamento de resistência como intervenção terapêutica 

para a menopausa e suas complicações (Brochu, Malita, Messier, Doucet, Strychar, Lavoie, 

Prud’homme, Rabasa-Lhoret, 2009). 

Estudos experimentais têm investigado a ação do zinco e do exercício físico nos 

parâmetros do metabolismo glicêmico e do controle de peso. Em ratos, o zinco tem sido 

relatado como potencial anoréxico, reduzindo o consumo alimentar através de regulação 

hormonal e favorecendo o controle de massa corporal (Ott; Shay, 2001; Chen; Song; Lin, 

2000). A sua deficiência ainda está relacionada a distúrbios como diabetes e resistência à 

insulina (Wijesekara et al., 2009). O treinamento de resistência mostrou amenizar o ganho de 

peso e o conteúdo de gordura corporal em ratas ovariectomizadas (Mochizuki; Hasegawa, 

2005). Adicionalmente, este tipo de modalidade tem sido associado à melhora da 

sensibilidade à insulina em ratos obesos (Panveloski-Costa,  Júnior, Brandão, Moreira, 

Machado, Seraphim, 2011). 
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Apesar dos relatos sobre os efeitos positivos dessas intervenções, há escassez de 

trabalhos que associem a suplementação de zinco ao TF avaliando esses parâmetros na 

carência estrogênica. Como a pesquisa experimental tem a característica de melhor controle 

de seus parâmetros, a exemplo da ração consumida, administração de suplementos e 

protocolos de TF, é interessante para fornecer os primeiros resultados que podem contribuir 

para estudos posteriores em seres humanos. Sendo assim, o presente estudo visa avaliar os 

efeitos do TF e da suplementação com zinco sobre o metabolismo glicêmico e o controle de 

peso corporal em ratas ovariectomizadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constitui-se pesquisa experimental, controlada e randomizada. Utilizaram-se Ratas 

Wistar, fêmeas, nulíparas, com idade de 90 dias, mantidas no biotério do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, com temperatura de 

(22+1 ºC) e ciclos claro-escuro controlados (12 horas- 12 horas). Estes animais receberam 

ração comercial (Labina-Purina) e água destilada Ad libitum. 

A massa corpórea dos animais, assim como a quantidade média de ração consumida 

por cada animal foram verificadas duas vezes por semana com intervalos de 3 a 4 dias entre 

cada medida durante o experimento. Foi utilizada balança digital (Mettler, Suíça). 

Estipulando-se como padrão 600g de ração, foi possível realizar o controle de consumo de 

ração e calcular sua média por animal/dia. 

 O presente trabalho teve origem no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal sob a certidão nº 0310/2010. 
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Ovariectomia 

 

 Aos 90 dias de idade, 48 ratas foram submetidas à ovariectomia. Para minimizar o 

sofrimento dos animais, foram anestesiados com solução de cloridrato de xilazina como pré-

anestéstico e em seguida ketamina base a 2%, administrando-se 1ml/1000g por via 

intraperitonial.  A técnica para retirada dos ovários foi descrita por Park, Lee, Chung (2010). 

As demais ratas passaram por uma pseudo-ovariectomia, um procedimento cirúrgico sem que 

houvesse extração dos ovários. 

 

Delineamento do estudo 

 

 A determinação do tamanho da amostra foi feita através do método proposto por Eng 

(2003) utilizando programa Gpower 3.1.0 (Franz Faul, Universitat Kiel, Germany). Adotado 

intervalo de confiança de 0,95 e nível de significância de 0,05. Foram utilizados os dados de 

uma pesquisa com redução de glicemia de 7,07±0,94 para ratos obesos treinados com 

exercício de resistência, enquanto um grupo de ratos controle sedentários obteve redução de 

3,60±1,24 (Panveloski-Costa et al., 2011). Como resultado effect size de 2,71 e a estimativa 

de que cada grupo de estudo deveria ter no mínimo quatro animais. Este estudo foi realizado 

com cinco grupos experimentais com 12 ratas cada. Observa-se que a amostra foi três vezes 

maior que a necessária, uma vez que se utilizou deste experimento para realizar outras 

análises não apresentadas neste estudo, assim otimizando os recursos biológicos. 

 Grupos experimentais: S (Sham): pseudo-ovariectomizadas, sem tratamentos; OX-C 

(controle ovariectomizado): ovariectomizadas, sem tratamentos; OX-Z (zinco): 

ovariectomizadas que receberam suplementação de zinco; OX-TF (treinamento físico): 

ovariectomizadas que realizaram treinamento físico; OX-ZTF (zinco + treinamento físico): 

ovariectomizadas que receberam suplementação de zinco e realizaram TF. 

Trinta (30) dias após o procedimento cirúrgico foram iniciados os protocolos de 

suplementação de zinco e de TF. 
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Suplementação de zinco  

 

 Os animais dos grupos Zn e ZTF receberam suplementação de Zn na dose de 25 

mg/kg de peso corporal/dia via oral, na forma de ZnSO4.7H2O, durante 8 semanas, sempre no 

mesmo horário do dia. A suplementação só teve início na segunda semana de TF. Os outros 

grupos receberam água ultra-pura. A administração foi feita por gavagem. 

 

Protocolo de treinamento físico 

 

Foi utilizado um cilindro de PVC de 25 cm de diâmetro, 60% preenchido com água 

morna (32  2 ºC) e profundidade de 70 cm, objetivando limitar a alternativa do animal de ir 

para outra direção ou agarra-se para subir, favorecendo o salto apropriado. 

 A semana que antecede o treinamento foi destinada a adaptação ao ambiente, com 

carga de 50% da massa corporal do animal. Neste período não houve suplementação com 

zinco. O protocolo de TF foi adaptado do realizado por Renno, Faganello, Moura, Santos, 

Tirico, Bossini, Zuanon (2007). O programa de treinamento teve duração de nove semanas e 

consistiu de saltos, com carga progressiva, realizados no mesmo horário do dia. Foram 

realizadas 4 séries de 10 saltos dentro da água, com intervalo de 30 segundos entre as séries, 

sendo realizados três vezes por semana e foi conduzido fixando-se uma carga adicional ao 

corpo do animal através de um colete, sendo que a carga foi ajustada semanalmente. Primeira 

(adaptação) e segunda semanas de treinamento foram adicionadas sobrecarga de 50% da 

massa corpóreo das ratas, na terceira e quarta, de 60%, na quinta e sexta, de 70%, na sétima e 

oitava, de 80% e na última, de 90% da massa corpórea.  

 Mediu-se o tempo de salto de cada série de treinamento, avaliando-se com cronômetro 

digital (Marca Oxer Stop Watch BSH
®
) o tempo em segundos levado entre o primeiro toque e 

o último salto de cada série de dez repetições. 
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Eutanásia dos animais, coleta sanguínea e obtenção da gordura visceral 

 

Ao final de nove semanas de experimento, após jejum de doze horas, o sacrifício foi 

realizado sob efeito anestésico para minimizar o sofrimento (cloridrato de xilazina e ketamina 

base a 2%), administrando-se 1ml/1000g por via intraperitoneal. 

A coleta sanguínea foi realizada logo após a eutanásia, por punção cardíaca com 

seringa de 10 mL e agulha 25x7, sendo o material acondicionado em tubos para sorologia. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 15 minutos. O soro obtido foi 

armazenado em tubos eppendorf, mantidos em freezer -80ºC, para a posterior realização de 

dosagem de Insulina. 

Procedido então à retirada da gordura visceral, foi realizada a abertura da cavidade 

abdominal, através de incisão da pele e musculatura, foram removidos todos os órgãos, com 

exceção do aparelho gastrointestinal. Em seguida, removeram-se toda a gordura visível, 

subjacente as alças intestinais para imediata pesagem. 

 

Avaliação dos parâmetros bioquímicos  

 

Dosagem de Insulina sanguínea 

 

O método de dosagem foi de quimioluminescência. Foi utilizando um Kit de Insulina e 

a dosagem foi realisada com o aparelho IMMULITE 1000. Ambos da marca SIEMENS
® 

(New York/NY). Seguindo as recomendações do fabricante. 

Brevemente, Colocou-se o soro na cubeta dentro do suporte de amostra previamente 

registrado, levou-se para a esteira de carregamento das amostras seguida da Unidade Teste do 

ensaio. O Immulite 1000 automatiza todo o processo do ensaio, retira 100μL do soro da 

amostra colocado na cubeta, e dispensa a mesma quantia na Unidade Teste, onde ocorre toda 

a reação imuno quimioluminescente. Após a incubação da amostra com o reagente marcado 

com fosfatase alcalina em 60 minutos, ocorre a centrifugação em alta velocidade da Unidade 
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Teste, processando-se três lavagens, e por fim a adição do substrato (Ester Fosfato de 

Adamantil  Dioxetano), sendo encaminhado a Câmara do Luminómetro, desenvolvendo/ou 

não a emissão de luz. Sendo assim, a emissão de luz é medida e processada no 

fotomultiplicador (PMT) e é gerado os resultados em μIU /mL. 

 

Dosagem da glicose sanguínea 

 

Antes do sacrifício, foi realizada a dosagem da glicemia de jejum em todos os grupos 

experimentais. Foi utilizado um glicosímetro Accu-Chek® Performa (Roche Diagnóstica 

Brasil), sendo realizada uma pequena perfuração na ponta da calda e extraída uma gota de 

sangue suficiente para preencher completamente a ponta da tira de dosagem. Os níveis de 

glicemia foram expressos em mg/dL. 

 

Dosagem do lactato sanguíneo 

 

 O lactato sanguíneo foi dosado imediatamente após o TF através do lactímetro 

Accutrend® Plus (Roche Diagnóstica Brasil) e a forma de coleta foi semelhantes ao da 

glicemia. Estas dosagens foram realizadas em três momentos: 45, 60 e 75 dias de treinamento. 

Os níveis sanguíneos de lactato foram expressos em mmol/L. 

 

Análise estatística 

 

 Os dados estão expressos como média  desvio padrão. A partir do teste de 

normalidade, os dados foram analisados por meio do test t student pareado e não pareado e 

ANOVA one way e two way com post hoc de Newman-Keuls. O nível de significância de 

p<0,05 foi aceito como estatisticamente significativo. Os dados foram processados no 

programa estatístico GrandhPad Prism 5 (San Diego, CA). 
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RESULTADOS 

 

Os grupos ovariectomizados tiveram massas de útero menores que o grupo Sham 

(Tabela 1). O lactato sanguíneo não mostrou alteração ao decorrer do treinamento. Apenas na 

3ª Dosagem (75), aos 75 dias de treinamento, o grupo que foi suplementado com zinco teve o 

maior valor (p<0,05) - OX-ZTF (7,5±1,45mmol/L) - quando comparado ao que foi submetido 

apenas ao treinamento físico - OX-TF (5,95±1,55mmol/L) (Tabela 2). 

Em relação ao consumo alimentar, o grupo OX-C apresentou o maior consumo 

quando comparado ao seu controle pseudo-ovariectomizado – Sham. Os grupos tratados - 

OX-Z, OX-TF e OX-ZTF - apresentaram menor consumo de ração em relação ao grupo OX-

C, o que aponta para a possível reversão dos efeitos de hiperfagia observados no grupo OX-C 

(Tabela 1). 

Não houve diferença entre as massas corporais dos grupos ovariectomizados aos 15 

dias de pós-operatório, entretanto estas se apresentaram maiores quando comparadas com o 

Sham. Ao final do experimento, ocorreu aumento da massa corporal em todos os grupos 

ovariectomizados e este parâmetro apresentou-se maior que o Sham, entretanto o grupo OX-Z 

apresentou o menor ganho ponderal.Os dados de gordura visceral não mostraram alterações 

com as intervenções (Tabela 1). 

A suplementação de zinco associada ao treinamento físico - OX-ZTF 

(5,66±0,99µIU/mL) - levou a maiores concentrações de insulina em comparação com os 

demais grupos ovariectomizados (Figura 1). Quanto a Glicemia, os níveis sanguíneos 

estiveram menores no grupo OX-Z (92,67±7,28 mg/dL) quando comparado ao grupo Sham 

(122,0±17,09 mg/dL), mostrando que a suplementação de zinco foi a única intervenção capaz 

de interferir neste parâmetro (Figura 2). 

 Ainda foi observado que as ratas do grupo OX-ZTF (14,38±2,76s) eram mais ágeis 

durante treinamento físico quando comparadas com o grupo OX-TF (14,67±2,52s). Dessa 

forma, é possível inferir que os animais que foram suplementados tiveram melhor 

desempenho físico no treinamento (Figura 3). 
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DISCUSSÃO 

 

Este estudo apresenta a importância da suplementação de zinco e do TF para 

condições de carência estrogênica. Uma vez que os dados obtidos apontam para a 

possibilidade de utilização desses recursos como medidas de prevenção ou tratamento para as 

consequências da menopausa, como o ganho de peso corporal e as disfunções no metabolismo 

da glicose. Tal possibilidade pode ser comprovada pela menor glicemia, massa corporal e 

consumo alimentar dos animais tratados com zinco. Além do fato do treinamento físico 

isolado ter contribuído também para o menor consumo alimentar. Entretanto quando 

associado o treinamento físico à suplementação de zinco, observaram-se concentrações 

maiores de insulina, o que pode representar um efeito anabólico, uma vez que tais animais 

apresentaram um melhor desempenho físico. 

O sucesso do procedimento cirúrgico foi confirmado a partir dos dados da massa do 

útero, que estiveram menores nos grupos ovariectomizados, corroborando com trabalhos 

semelhantes (Chen, Frost, Li, Setterberg, Jee, 2001; Valdés, Ramirez, Juarez, Weeks, 2010).  

Adicionalmente, ocorre redução concomitante do estrogênio em ratas que passaram por esse 

procedimento (Inada, Matsumoto, Miyaura, 2011). Com relação ao lactato sanguíneo, as 

dosagens foram realizadas com o objetivo de verificar o nível de esforço ao decorrer do 

protocolo de treinamento. As concentrações de lactato nos três momentos dosados não 

variaram, mesmo com o aumento da sobrecarga, mostrando que o nível de treinamento foi 

adequado. Neste trabalho, as concentrações de lactato sanguíneo ficaram acima de 3,87 ± 

0,33mM, que é a máxima fase estável de lactato, que delimita a transição metabólica aeróbia-

anaeróbia (Manchado, Gobatto, Contarteze, Papoti, De Mello, 2006), comprovando que a 

atividade executada foi anaeróbia. 

Em decorrência da carência estrogênica, o grupo apenas ovariectomizado (OX-C) 

apresentou maiores consumo alimentar e massa corporal em relação ao Sham. Uma vez que é 

cada vez mais aceita a importância do estrógeno no controle da ingestão de alimentos, tendo 

efeitos inibitórios sobre o consumo alimentar. Tem sido mostrado que ratas ovariectomizadas 

cursam com hiperfagia e ganho de peso, ambos podem ser impedidos por tratamento com 

estradiol (Eckel, 2011). De acordo com Hooper, Foster-Schubert, Weigle, Sorensen, Ulrich, 

McTiernan (2010), mulheres no período da menopausa apresentam um aumento do apetite e 

por consequência aumento do consumo alimentar.  
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Os grupos tratados com zinco e/ou submetidos a TF (OX-Z, OX-TF e OX-ZTF) 

apresentaram um menor consumo alimentar, havendo menor massa corpórea apenas no grupo 

OX-Z. O menor consumo alimentar pode estar relacionado à interação do zinco com o 

hormônio leptina, hormônio anorexígeno que tem ação de diminuir o apetite, influindo no 

consumo alimentar. A leptina é considerada, juntamente com a insulina, um modulador dos 

estoques de gordura corporal, regulando o consumo e gasto energético a longo prazo 

(Hermsdorff, Vieira, Monteiro, 2006). A deficiência de zinco tem efeitos negativos sobre a 

secreção de leptina (Ott; Shay, 2001) e quando suplementado, o zinco restabeleceu a secreção 

de leptina em adipócitos humanos (Chen et al., 2000). Dessa forma, a redução do apetite pode 

explicar a menor massa corporal ocorrida no grupo que foi suplementado com zinco. 

O papel do TF na regulação do apetite e alteração da composição corporal é fonte de 

estudos que vem se intensificando nas últimas décadas (Lopes et al., 2010). O exercício tem 

potencial para modular o controle do apetite, melhorando a sinalização fisiológica da 

saciedade (Blundell, Stubbs, Hughes, Whybrow, King, 2003). Por outro lado, existe uma 

grande variabilidade entre os indivíduos, e o comportamento das diversas interações entre 

vários hormônios relacionados ao apetite ainda não é compreendido (Caudwell, Gibbons, 

Hopkins, Naslund, King, Finlayson, Blundell , 2011; Cook, Schoeller, 2011). Em nosso 

estudo, o TF parece ter influenciado o apetite, uma vez que o consumo alimentar foi menor 

nos grupos treinados. Porém, a massa corporal não se alterou apenas com o treinamento. 

O fato da massa corporal não ter sido menor nos grupos treinados pode está 

relacionado à modalidade de treinamento utilizada. As pesquisas quanto ao treinamento 

anaeróbio são inconclusivas sobre as respostas do peso corporal. Ratas ovariectomizadas 

apresentaram perda de peso com treinamento de resistência quando associado à restrição 

calórica (Pighon, Paquette, Barsalani, Chapados, Rabasa-Lhoret, Yasari, Prud'homme, 

Lavoie, 2009). O exercício de resistência isoladamente não foi capaz de promover redução na 

massa corporal em ratos (Nicastro, Zanchi, Da Luz, Chaves, Lancha, 2011). Por outro lado, 

em mulheres pós-menopausa, promoveu alterações positivas na composição corporal, 

reduzindo o índice de massa corporal, o peso corporal e o percentual de gordura. Na verdade, 

essa modalidade de treinamento tem sido utilizada com o objetivo de reduzir a massa gorda e 

aumentar a massa magra (Bocalini, Serra, Dos Santos, Murad, Levy, 2009). Assim, o 

treinamento de resistência é mais interessante na melhoria da composição corporal, sem 

necessariamente influir no peso corporal total. Por outro lado, o exercício aeróbio é 

comumente utilizado em abordagens de controle de peso, com o objetivo de reduzir 

principalmente o conteúdo de gordura corporal, podendo influenciar também na massa magra 
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(Ryan, 2010). O exercício aeróbio de intensidade moderada, sustentado por 16 meses, é eficaz 

para controle de peso em jovens adultos (Donnelly, Hill, Jacobsen, Potteiger, Sullivan, 

Johnson, Heelan, Hise, Fennessey, Sonko, Sharp, Jakicic, Blair, Tran, Mayo, Gibson, 

Washburn, 2003). Além disso, mesmo o exercício aeróbio isoladamente causaria modesta 

redução no peso, sendo mais eficaz quando associado a dietas hipocalóricas (Thorogood, 

Mottillo, Shimony, Filion, Joseph, Genest, Pilote, Poirier, Schiffrin, Eisenberg, 2011, Church, 

2011).  

No presente estudo, a não redução da massa corporal dos grupos treinados pode ser 

decorrente do aumento da massa muscular, fato bastante comum em atividades anaeróbias. De 

acordo com Phillips (2011), o treinamento de resistência proporciona um remodelamento das 

fibras musculares em resposta a padrões de cargas diferentes, aumento da síntese protéica 

muscular, levando a hipertrofia do músculo. Além disso, Aparicio, Nebot, Porres, Ortega, 

Heredia, López-Jurado (2011), verificaram que ratos que participaram de treinamento de 

resistência por 12 semanas apresentaram maior massa muscular (quadríceps e gastrocnêmio) 

em comparação a ratos sedentários. 

A gordura visceral não se alterou com a ovariectomia, corroborando com o estudo de 

Hao, Wang, Duan, Bu (2010). Entretanto, alguns trabalhos tanto em humanos como em 

animais, mostraram haver aumento da gordura intra-abdominal numa situação de carência 

estrogênica. Hayase, Nomura, Abe, Izawa (2002) utilizaram método indireto de mensuração 

da gordura visceral em mulheres pré e pós-menopausa, através da pletismografia de 

indutância. Saengsirisuwan, Pongseeda, Prasannarong, Vichaiwong, Toskulkao (2009) 

avaliaram a gordura visceral de maneira similar ao presente estudo, entretanto utilizaram ratas 

Sprague-Dawley com um período experimental de 12 semanas. Ambos constataram que a 

gordura visceral aumentou após a menopausa e ovariectomia. Dessa forma, acredita-se que o 

tempo experimental pode ser determinante para se observar alterações na quantidade de 

gordura visceral.  

Além disso, as intervenções com zinco e TF não causaram alterações. Em revisão 

sistemática, avaliando exercício aeróbio e de resistência, foi observado que apenas o 

treinamento aeróbio promove redução da massa de gordura visceral (Ismail, Keating,  Baker, 

Johnson, 2011). Estudo recente verificou que o treinamento de resistência por 12 semanas em 

mulheres pós-menopausa não levou a alteração em nenhum parâmetro da composição 

corporal (Wooten, Phillips, Mitchell, Patrizi, Pleasant, Hein, Menzies, Barbee, 2011). Neste 

trabalho, nem mesmo o zinco, apesar de ter levado a menores valores de consumo alimentar e 

massa corporal, foi capaz de repercutir sobre a massa visceral. Assim se observa que nenhuma 
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das intervenções foi eficaz na redução da gordura visceral. É importante lembrar que não foi 

mensurado o conteúdo de gordura total e nem a massa muscular, o que pode ser determinante 

para esse tipo de avaliação, sendo interessante a indicação para estudos futuros. 

Quanto ao metabolismo glicêmico, os dados da insulina e glicemia não se alteraram no 

grupo controle ovariectomizado (OX-C) quando comparado ao seu controle não-

ovariectomizado (Sham), corroborando com os dados de Torrezan, Gomes, Ferrarese, De 

Melo, Ramos, Mathias, Scomparino (2008), onde a glicemia não se alterou com o 

procedimento. Possivelmente um tempo maior pós-ovariectomia poderia influenciar nessas 

alterações. De acordo com a revisão de Godsland (2005), a maioria dos trabalhos apresentou 

diminuição da secreção de insulina e aumento do risco de desenvolver diabetes numa situação 

de carência estrogênica, enquanto que a administração de estrógeno protegeria contra a 

diabetes e aumentaria a resposta insulínica à glicose. Outros trabalhos mostraram aumento dos 

níveis de insulina em ratas com carência estrogênica (Yan, Kang, Li, Yin, Wang, 2009; Choi, 

Jang, Park, 2005). Desta forma, observa-se que ainda não existem subsídios na literatura 

científica para explicar os mecanismos de feedback relacionados com a função do estrogênio 

e da insulina. 

O grupo OX-Z apresentou menores níveis de glicemia, sem alteração da concentração 

de insulina, em comparação ao grupo OX-C. Está bem definido que o zinco participa do 

processo de síntese da insulina, atuando através de vários processos biológicos, sendo 

responsável pelo correto processamento, armazenamento, secreção, transporte e ação da 

insulina (Wijesekara et al., 2009). Além disso, a suplementação de zinco foi apontada como 

preditor importante para a sensibilidade a insulina (Gómez-García, Hernández-Salazar, 

González-Ortiz, Martínez-Abundis, 2006; Jansen, Karges, Rink, 2009). É possível que no 

presente estudo tenha ocorrido uma melhor resposta periférica, com menor resistência à 

insulina, o que pode ter favorecido a captação da glicose nas ratas que receberam zinco, e 

consequentemente ter levado a redução da glicemia nesses animais. A deficiência de zinco 

pode levar à resistência à insulina e predispor ao desenvolvimento de várias doenças ou 

disfunções metabólicas como intolerância à glicose, diabetes, doenças cardiovasculares, 

hipertensão, dislipidemia e hipertrigliceridemia (Foster; Samman, 2010; Himoto, Yoneyama, 

Kurokochi, Inukai, Masugata, Goda, Haba, Watanabe, Senda, Masaki, 2011). Em 

contrapartida, estudos recentes apontam para a importância da suplementação de zinco sobre a 

melhora da sensibilidade a insulina em crianças obesas (Hashemipour, Kelishadi, Shapouri, 

Sarrafzadegan, Amini, Tavakoli, Movahedian-Attar, 2009; Kelishadi, Hashemipour, Adeli, 

Tavakoli, Movahedian-Attar, Shapouri, Poursafa, 2010).  
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Observou-se que o grupo OX-TF não apresentou alterações da glicemia e da 

concentração de insulina, corroborando com os estudos de Damirchi, Mehdizade, Ansar, 

Soltani, Babaei (2010) e Jiménez; Ramírez-Vélez (2011). Entretanto não há consenso na 

literatura sobre a relação entre TF e metabolismo glicêmico. Enquanto alguns estudos 

mostraram maiores níveis de insulina e glicemia com o treinamento (Gomes, Pires, Castro, 

Tirapegui, 2004; Singhal, Trilk, Jenkins, Bigelman, Cureton, 2009), outros apresentam 

resultados variados. Ogawa, Sanada, Machida, Okutsu, Suzuki (2010) verificaram que houve 

redução da concentração de insulina, porém sem alteração da glicemia em mulheres idosas 

que participaram de um protocolo de 12 semanas, com levantamento de peso. O estudo de 

Cauza, Hanusch-Enserer, Strasser, Ludvik, Metz-Schimmerl, Pacini, Wagner (2005), 

utilizando treinamento de resistência, observou redução nos níveis de glicose e melhora da 

sensibilidade à insulina, sem alterar a insulinemia. De acordo com Sigal, Kenny, Wasserman, 

Castaneda-Sceppa, White (2006) parece haver uma relação entre o TF e a sensibilidade a 

insulina, ocorrendo melhor captação de glicose pelo músculo esquelético. Além disso, revisão 

sistemática mostrou que o treinamento de resistência melhora a sensibilidade a insulina em 

indivíduos com diabetes tipo 2 (Gordon, Benson, Bird, Fraser, 2009).  

No grupo OX-ZTF os níveis de glicemia não alteraram, entretanto se observou maior 

concentração de insulina em comparação ao grupo OX-C. Até o momento, não foram 

encontrados trabalhos que associassem o TF e a suplementação de zinco para avaliar os níveis 

de insulina e glicemia. Sabe-se que tanto o zinco quanto o TF tem ação no metabolismo 

glicêmico (Chimienti, Devergnas, Pattou, Schuit, Garcia-Cuenca, Vandewalle, Kerr-Conte, 

2006; Wijesekara et al., 2009; Williams; Stewart, 2009). Sendo assim, pode-se considerar que 

as duas intervenções tiveram efeito de manutenção dos níveis adequados de glicemia, muito 

embora a custa de altos níveis de insulina. Esse hormônio tem uma importante função 

anabólica, favorecendo o aporte de energia para o músculo e estimulando a síntese protéica 

(Carvalheira, Zecchin, Saad, 2002). Embora o presente trabalho não tenha avaliado a massa 

muscular, a maior concentração de insulina sérica pode ser a causa de uma maior hipertrofia 

muscular, o que pode explicar o melhor desempenho de treinamento nas ratas que foram 

suplementadas com zinco (OX-ZTF). Assim, possivelmente a maior concentração de lactato 

sanguíneo na 3ª Dosagem (75), neste grupo, denota que esses animais desenvolveram um 

maior trabalho físico, pois conseguiram aumentar a velocidade do salto quando 

suplementados com zinco. Sendo assim se faz necessário realizar medidas de avaliação da 

massa muscular e de hormônios anabólicos, tais como hormônio do crescimento (GH), a 

testosterona e o IGF-1 para investigar que mecanismos estão por trás dessa variação, sendo 
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necessários novos estudos que façam entender a interação de zinco e TF sobre o metabolismo 

glicêmico e a composição corporal. 

 

Conclusão 

  

 A suplementação de zinco foi a única intervenção capaz de causar efeitos benéficos no 

metabolismo glicêmico. Além disso, efeitos interessantes sobre o consumo alimentar e a 

massa corporal ocorreram nas ratas ovariectomizadas, refletindo em uma favorável ação do 

zinco sobre a prevenção do sobrepeso e obesidade em uma situação de carência estrogênica. 

O fato de o treinamento de resistência não ter tido o mesmo efeito que o zinco tanto no 

controle de peso, como no metabolismo glicêmico, suscita a necessidade de investigar de 

forma mais precisa a composição corporal, mecanismos bioquímicos e parâmetros 

metabólicos relacionados à hipertrofia muscular. Mesmo que o impacto do TF seja 

controverso, existe pouca dúvida de que o treinamento de resistência é importante para 

melhorar parâmetros metabólicos relacionados ao sistema musculoesquelético. A associação 

entre suplementação de zinco e treinamento físico aponta para melhor desempenho físico, 

tendo em vista que a insulina, hormônio com importante função anabólica, parece influenciar 

nesse processo.  Estes resultados suportam que o zinco pode ser utilizado em futuras 

considerações em estudos com humanos e/ou aplicações terapêuticas para a menopausa, como 

coadjuvante no controle do metabolismo glicêmico e no controle de peso corporal e que a 

interação do zinco e treinamento de resistência ainda escasso na literatura, carece de novas 

abordagens e estudos prospectivos que possam responder as lacunas existentes. 
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Tabela 1: Valores médios de massa do útero, consumo de ração, massa corporal, 
porcentagem de ganho de massa corporal e valores médios de massa de gordura visceral 

Grupos 
Massa do 
Útero (g) 

Consumo de 
Ração 
(g/dia/animal) 

Massa Corporal Massa 
gordura 
visceral 
(g) 

 

Início (g) Final (g) Ganho(%) 

S 0,482±0,154 16,39±0,92 209,2±29,95 245,2±38,91 17,20 19,89±8,92 

OX-C 0,066±0,012* 18,03±0,98* 245,7±27,21* 303,0±33,89* 23,32 22,18±6,20 

OX-Z 0,061±0,010* 16,20±1,70† 233,1±16,74* 262,2±24,16† 12,48 17,02±7,46 

OX-TF 0,068±0,018* 17,28±0,81*† 239,7±19,38* 290,8±28,13* 21,67 19,11±5,99 

OX-ZTF 0,078±0,015* 17,24±1,71*† 241,8±23,84* 286,9±21,21* 19,04 21,07±5,43 

Nota: os dados estão expressos como média±desvio padrão. S (Sham); OX-C (Controle ovariectomizado); OX-Z 
(zinco); OX-TF (treinamento físico); OX-ZTF (zinco+treinamento físico); * - p< 0,05 em relação ao grupo Sham; † 
- P< 0,05 em relação ao grupo OX-C. 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela 2: Valores médios do lactato sanguíneo 

Grupos 
1ª Dosagem (45) 

(mmol/L) 
2ª Dosagem (60) 

(mmol/L) 
3ª Dosagem (75) 

(mmol/L) 

OX-TF 5,75±0,56 6,54±1,37 5,95±1,55 

OX-ZTF 6,22±0,83 6,95±0,78 7,50±1,45§ 

Nota: os dados estão expressos como média±desvio padrão. OX-TF 
(treinamento físico); OX-ZTF (zinco+treinamento físico); § -p< 0,05 em relação 
ao grupo OX-TF. 
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Figura 1: Valores médios da insulina sanguínea. Dados são 
expressos como média e desvio padrão. S (Sham); OX-C 
(Controle ovariectomizado); OX-Z (zinco); OX-TF 
(treinamento físico); OX-ZTF (zinco+treinamento físico); † - 
P< 0,05 em relação aos grupos OX-C, OX-Z e OX-TF. 
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Figura 2: Valores médios da glicose sanguínea. Dados são 
expressos como média e desvio padrão. S (Sham); OX-C 
(Controle ovariectomizado); OX-Z (zinco); OX-TF (treinamento 
físico); OX-ZTF (zinco+treinamento físico); * - P< 0,05 em relação 
ao grupo S. 
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Figura 3: Valores médios do tempo de salto. Dados são 
expressos como média e desvio padrão. OX-TF (treinamento 
físico); OX-ZTF (zinco+treinamento físico); §= P< 0,05 em 
relação ao grupo OX-TF. 

 


