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Regulação da massa corpórea pelo 
estrogênio e pela atividade física
Body mass regulation by estrogen and physical activity
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João Pedro Saar Werneck-de-Castro3, Denise P. Carvalho1

Resumo
A deficiência de esteroides gonadais femininos acelera o ganho de massa corpórea, mas os 
possíveis mecanismos centrais e periféricos envolvidos no aumento da ingestão alimentar e 
no ganho de massa adiposa que ocorrem nessa condição são pouco conhecidos. Em modelos 
animais, tanto a falta quanto os defeitos na ação do estrogênio causam aumento da massa cor-
pórea, demonstrando claramente um possível papel desse esteroide no sobrepeso pós-meno-
pausa. Sabe-se que a obesidade e o sobrepeso estão associados a diversas comorbidades que 
podem levar à morte prematura. Portanto, desvendar os mecanismos relacionados ao ganho 
de massa corpórea é de grande relevância, assim como desenvolver estratégias que possam 
prevenir o seu estabelecimento. A regulação do balanço energético está associada ao controle 
da massa corpórea, sendo o exercício físico um importante modulador desse parâmetro ho-
meostático. Porém, a influência do exercício físico sobre o ganho de massa corpórea durante 
a deficiência de estrogênio é controversa e depende do protocolo de exercício utilizado. Neste 
estudo, pretendemos revisar os achados que relacionam a deficiência de estrogênio ao ganho 
de massa corpórea em animais e seres humanos. Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(3):310-7.

Descritores
Sobrepeso; exercício; estrogênio; menopausa; ovariectomia

AbstRAct
Female steroid hormones deficiency leads to a significant increase in body mass, but the possible 
central and peripheral mechanisms involved in increased food ingestion and fat accumulation 
in this situation are still unknown. In animal models, the specific lack of estrogen or its action 
produce progressive body mass gain, clearly demonstrating the possible role of this hormone 
in overweight after menopause. Obesity and overweight correspond to a relevant human health 
problem that can lead to premature death. Therefore unraveling the mechanisms underlying body 
mass gain is of great relevance, as well as the development of strategies to prevent its establish-
ment. Energy balance regulation is associated with the control of body mass, and physical exer-
cise is an important modulator of this homeostatic parameter. However, the influence of physical 
exercise in mass gain development during estrogen deficiency is controversial and depends on 
the exercise protocol used. In this study, we intend to review the data on the effects of estrogen 
deficiency on body mass gain in humans and animal models. Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(3):310-7. 
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esteRoiDes sexuAis femininos

Estrogênio é um termo usado para um grupo de 
hormônios esteroides com 18 carbonos, que são 

secretados principalmente pelo ovário e, em menor 
quantidade, pelas adrenais. O estrogênio engloba três 
hormônios esteroides estruturalmente semelhantes: 

17β-estradiol (E2), estrona (E1) e estriol (E3). Desses, 
o 17β-estradiol é o principal esteroide em humanos que 
possui propriedades estrogênicas (1).

A secreção dos hormônios gonadais é regulada pelo 
eixo hipotálamo-adeno-hipófise. Em resposta ao hor-
mônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), a hipófi-
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se anterior secreta os hormônios folículo estimulante 
(FSH) e luteinizante (LH). No sexo feminino, a função 
do FSH é regular o crescimento folicular e a produ-
ção crescente de estradiol pelas células da granulosa. O 
LH é responsável por aumentar a captação de colesterol 
e estimular as células intersticiais da teca dos folículos 
ovarianos a secretar androstenediona e testosterona 
(androgênios). Após a ovulação, FSH e, principalmen-
te, LH agem nas células luteinizadas da granulosa e da 
teca do folículo rompido (corpo lúteo), aumentando 
a produção de estradiol e, em maior quantidade, a de 
progesterona. Nesta fase, os hormônios gonadais regu-
lam a secreção de GnRH, FSH e LH por meio de um 
mecanismo de retroalimentação negativa. Peptídeos 
produzidos no ovário, como a inibina e a ativina, tam-
bém modulam negativamente a secreção de FSH (2).

DeficiênciA De estRogênio e contRole DA 
mAssA coRpóReA 

Desde a década de 1980, sabe-se que, em ratas, a ova-
riectomia acelera o ganho de massa corpórea, mais espe-
cificamente de tecido adiposo ou de proteínas (3). Esses 
animais, além do aumento de massa corpórea, apresen-
taram também maior ingestão alimentar – alterações 
que foram impedidas pela reposição com E2. A menor 
massa corpórea dos animais repostos com E2 denota 
um possível efeito lipolítico do estrogênio e a inibição 
do neuropeptídeo Y, com consequente diminuição da 
ingestão alimentar (4,5). Recentemente, confirmamos 
esses achados prévios e iniciamos estudos relacionados 
ao período durante o qual o sobrepeso ainda não se 
instalou, com o intuito de definirmos quais seriam os 
possíveis fatores humorais relacionados ao aumento da 
massa corpórea nas ratas ovariectomizadas (6,7).

No entanto, o papel inequívoco do estrogênio na 
regulação da gordura corporal foi confirmado em es-
tudos com camundongos deficientes do receptor α de 
estrogênio (ER-α) ou da aromatase (Aro), enzima res-
ponsável pela biossíntese de estrogênio, que apresentam 
aumento do tecido adiposo branco (8,9). Entretanto, 
os mecanismos pelos quais o E2 exerce influência so-
bre o comportamento alimentar e a regulação da mas-
sa corpórea não são claros. A deficiência de estrogênio 
pode estar relacionada à diminuição de receptores de 
leptina no hipotálamo, o que causaria diminuição da 
saciedade (4), maior ingestão e consequente ganho de 
massa corpórea. Por outro lado, há também possibilida-
de de diminuição do gasto energético em fêmeas com 

deficiência de estrogênio, fato que facilitaria o ganho de 
massa corpórea (10).

DeficiênciA De ARo

A etapa final da biossíntese de estrogênio é catalisada 
por uma enzima microssomal que faz parte da superfa-
mília do citocromo P450, chamada citocromo aromata-
se P450 (P450arom, produto do gene Cyp19) (11). 

Camundongos fêmeas com deleção do gene da Aro 
possuem a produção de estrogênio bloqueada e apre-
sentam alterações endócrinas severas no sistema repro-
dutor, acúmulo de tecido adiposo e alterações em nível 
esquelético, tais como perda do volume e espessura do 
osso trabecular e osteopenia (12). 

Embora pareça que o estrogênio tenha um papel 
crucial no crescimento do ovário, outros parâmetros 
são também alterados nesse modelo, como o aumento 
das concentrações séricas de testosterona, LH e FSH 
(13). Nesses animais, há aumento de gordura intra- 
abdominal e diminuição de massa magra, além de alte-
rações no perfil lipídico (9). 

A deficiência de Aro em humanos é uma doença 
rara, com apenas poucos casos descritos em homens e 
mulheres (14). O estudo dos efeitos do tratamento com 
estrogênio nesses casos e a investigação de camundon-
gos com deleção no gene do receptor de estrogênio e 
da Aro têm contribuído para o entendimento do papel 
do estrogênio na fisiologia do controle do sobrepeso 
(15). Até agora, as ações mais conhecidas do estrogênio 
em homens são as relacionadas à manutenção e à aqui-
sição da massa óssea (16), ao fechamento das epífises 
(17), à adiposidade e à síndrome metabólica (18), além 
da modulação da secreção das gonadotrofinas (19). 
Outras características singulares associadas à deficiência 
congênita de estrogênio sugerem um papel mais com-
plexo deste esteroide em homens. Essas características 
clínicas incluem uma complexa síndrome metabólica 
com vários graus de sobrepeso, hiperinsulinemia, de 
moderada à severa, e metabolismo de glicose e lipídeo 
prejudicados (17,20). Esses achados estão de acordo 
com os encontrados em camundongos com deleção do 
gene da Aro (14). 

No trabalho de Lanfranco e cols. (21), foi descrito 
um caso de deficiência de Aro em um homem com 26 
anos de idade. O paciente foi submetido a um trata-
mento de reposição hormonal com estradiol transdér-
mico, que não foi capaz de diminuir a massa corpórea, 
tampouco a adiposidade (21), o que também foi ob-
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servado no estudo de Maffei e cols. (17). Isso sugere 
que o tratamento com estrogênio pode não ser eficiente 
para reverter a obesidade nesses pacientes (21). Entre-
tanto, Maffei e cols. (17) descreveram o aumento de 
densidade mineral óssea e a normalização nos níveis de 
marcadores de reabsorção óssea durante tratamento 
com estradiol. Além disso, a reposição com estrogênio 
teve um efeito positivo no metabolismo da glicose, me-
lhorando a sensibilidade à insulina, apesar do aumento 
da massa corpórea, e reforçando os efeitos positivos do 
estrogênio no metabolismo da glicose (17) e, mais uma 
vez, confirmando os dados encontrados em camundon-
gos ArKO (14). 

Atualmente, a importância do estrogênio para a 
maturação óssea em homens deficientes em Aro é co-
nhecida, porém a quantidade de estradiol necessária 
para o completo fechamento das epífises não o é (21). 
No estudo de Maffei e cols. (17), níveis séricos de es-
tradiol acima de 73 pmol/L (20 pg/mL) durante o 
tratamento de reposição com estrogênio em homens 
com deficiência de Aro resultou num rápido cresci-
mento das extremidades e em fechamento das epífises 
ósseas, enquanto, no paciente do estudo de Lanfranco 
e cols. (21), apresentou níveis séricos de estradiol de  
60,6 pmol/L (16,5 pg/mL), a completa maturação ós-
sea não foi alcançada (21). 

Mulheres no período da menopausa também pos-
suem desbalanço no metabolismo ósseo, com predo-
mínio da reabsorção óssea sobre a formação, o que leva 
à perda de massa óssea (22). É digno de nota que o 
declínio na produção de estrogênio é um dos principais 
fatores determinantes desse desbalanço (23,24). 

AnimAis com Deleção nos genes Dos 
ReceptoRes De estRogênio

As respostas fisiológicas ao estrogênio são mediadas por, 
pelo menos, dois tipos de receptores de estrogênio (ERs): 
ERα e ERβ. Os ERs são membros de uma ampla famí-
lia de receptores hormonais nucleares estimulados pelos 
ligantes (24). Porém, há crescentes evidências de que o 
estrogênio, assim como outros esteroides, possa modular 
funções celulares por meio de ações não genômicas (25).

O padrão tecidual de expressão dos receptores in-
dica uma ampla distribuição do ERα, enquanto o ERβ 
possui distribuição mais limitada, com alta expressão no 
ovário, próstata, epidídimo, pulmão e hipotálamo. As 
respostas fisiológicas exatas atribuídas a cada receptor, 
na sua maioria, são desconhecidas (26).

A falta de ativação do ER implica metabolismo de gli-
cose e lipídeos prejudicado na pós-menopausa, o que re-
sulta em aumento da adiposidade visceral, resistência in-
sulínica e aumento do risco para doenças cardíacas (27). 

Camundongos com deleção nos genes dos ERs são 
modelos interessantes para o estudo dos mecanismos 
reguladores do metabolismo e da composição corporal. 
Camundongos com deleções do ERα têm aumento na 
massa de tecido adiposo branco, bem como resistência 
à insulina e diminuição da tolerância à glicose, em am-
bos os sexos (8,28). 

A função metabólica do ERβ não é clara. O animal 
deficiente em ERβ (ERβKO) possui massa corpórea e 
distribuição de gordura normais (29). Um estudo recen-
te de Foryst-Ludwig e cols. (30) demonstrou pela pri-
meira vez que o ERβ diminui a sensibilidade à insulina e 
a tolerância à glicose de animais submetidos a uma dieta 
rica em gordura, indicando ações pró-diabetogênicas 
desse receptor. Recentemente, o mesmo grupo mostrou 
que o ERβ possui um papel supressor na expressão do 
transportador 4 de glicose (GLUT 4) no músculo esque-
lético (31). O GLUT4 é considerado o maior mediador 
da captação de glicose induzida por insulina no músculo 
esquelético e o tecido adiposo (32). Entretanto, a au-
sência do ERβ impediu o aumento de triglicerídeos e 
manteve a sinalização de insulina preservada em fígado 
e músculo esquelético. Assim, esse estudo mostra que 
o ERβ prejudica o metabolismo da glicose e insulina, o 
que pode ser resultado, pelo menos em parte, de um cross-
talk negativo com o receptor de ativação de proliferação 
de peroxissomo (PPARγ) presente nos adipócitos (30). 

O receptor nuclear órfão denominado ERRα tem 
relação com a sinalização dos estrogênios na formação 
óssea e no metabolismo oxidativo. Em níveis fisiológi-
cos, o ERRα é essencial para a sobrevivência em situa-
ções de aumento da demanda energética. A atividade 
diminuída do ERRα reduz a capacidade de gerar ener-
gia, ocorrendo redução da capacidade física e da sobre-
vivência em situações de estresse metabólico (33).

menopAusA e DistRibuição De goRDuRA 
coRpoRAl

A diminuição nos níveis de estrogênio em mulheres 
na pós-menopausa associa-se com o desenvolvimento 
de doenças crônicas, tais como osteoporose e doenças 
cardiovasculares. Comparadas com os homens, as mu-
lheres têm menor acúmulo central de gordura corporal 
(34). Entretanto, a maioria dos estudos demonstrou 
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aumento na gordura abdominal em mulheres durante a 
transição para a menopausa (27).

O tecido adiposo é um órgão endócrino ativo que, 
além de regular a massa gorda e a homeostase dos 
nutrientes, libera uma série de mediadores bioativos 
(adipocitocinas), que regulam a homeostase, a pressão 
sanguínea, o metabolismo da glicose e dos lipídeos, in-
flamação e aterosclerose (34). 

No estudo de Hong e cols. (35), foi investigada a 
associação entre adipocitocinas séricas (adiponectina, re-
sistina, leptina e TNFα) e os níveis séricos de estrogênio 
(estrona e etradiol) em mulheres saudáveis na pré e pós-
menopausa. Os níveis de TNFα foram significativamente 
maiores após a menopausa, sugerindo que a deficiência 
de estrogênio resulta no aumento de citocinas inflama-
tórias séricas, o que pode contribuir para o desenvolvi-
mento de aterosclerose e diabetes melito tipo 2 (35).

A leptina sérica normalizada pelo índice de massa 
corpórea (IMC) foi menor na pós-menopausa, indi-
cando que os níveis de leptina se correlacionam posi-
tivamente com os níveis de estrogênio. Entretanto, os 
níveis absolutos de leptina sérica estavam aumentados 
como a massa corpórea, o que pareceu contribuir sig-
nificativamente para a resistência insulínica. Os níveis 
de adiponectina se correlacionam negativamente com o 
IMC e com a resistência insulínica, mas os mecanismos 
que determinam esses achados não estão claros (35). 
Uma hipótese é a de que o TNFα, presente no teci-
do adiposo branco de indivíduos obesos, possa inibir a 
produção de adiponectina (36). O papel fisiológico da 
resistina na obesidade e na resistência insulínica não é 
claro. Em animais, estudos mostram um efeito inibitó-
rio da resistina na captação de glicose estimulada por 
insulina (37) e, em humanos, o aumento da resistina 
associa-se à obesidade e à resistência insulínica (37). Foi 
visto também em animais, in vivo e in vitro, que o es-
trogênio diminui os níveis de RNAm para resistina em 
adipócitos (38).

No estudo de Hong e cols. (35), a adiponectina não 
teve correlação com TNFα sérico, assim como não teve 
correlação com os níveis de estrogênio após ajuste do 
IMC. Portanto, os mecanismos envolvidos na regulação 
da adiponectina pelo estrogênio não são claros (35). 

Finalmente, a resistina sérica não se alterou significa-
tivamente quando comparada entre as mulheres, antes e 
depois da menopausa, normalizando pelo IMC ou não. 
Esse fato sugere que os níveis circulantes de resistina 
não possuem papel fundamental na resistência insulínica 
e não é regulada pelo estrogênio em humanos (35). 

Diversos tipos de tratamento com reposição hormo-
nal mostraram ser eficientes na prevenção do aumento 
de adiposidade central em mulheres durante o período 
da pós-menopausa quando comparadas a mulheres que 
não recebiam tratamento (39). Os estudos no período 
de transição da menopausa e terapias de reposição hor-
monal mostram uma mudança significativa no padrão 
de distribuição de gordura. Mais especificamente, a 
deficiência de estrogênio parece acelerar o acúmulo de 
gordura abdominal (40). O trabalho de Rebuffé-Scrive 
e cols. (40) descreve menor atividade da lipase lipo-
proteica (LPL) em mulheres na menopausa em tecido 
adiposo femoral, mas não da LPL abdominal. O trata-
mento hormonal com estrogênio isolado ou estrogênio 
combinado com progesterona estimula a atividade da 
LPL na região femoral, o que demonstra a influência 
regional específica do estrogênio sobre o tecido adipo-
so (40). 

exeRcício físico e contRole DA mAssA 
coRpóReA

O estudo do controle de massa corpórea está essencial-
mente ligado à regulação do balanço energético, que 
depende de dois componentes básicos: a energia consu-
mida e a energia gasta. Quando a energia consumida é 
equivalente a que se gasta, a massa corpórea permanece 
constante (41). Entretanto, o ganho de massa corpórea, 
em adultos saudáveis, ocorre quando a energia consu-
mida excede persistentemente o gasto energético (42). 
A alta prevalência de obesidade e a sua associação com 
diabetes melito, hipertensão, hiperlipidemia e doen ças 
cardiovasculares significam graves problemas de Saúde 
Pública (41). A prevenção e/ou o tratamento da obe-
sidade requer a redução do consumo alimentar e/ou o 
aumento do gasto energético (43).

O gasto energético diário total é composto pela taxa 
metabólica basal (TMB), termogênese pós-prandial e 
termogênese induzida pela atividade física. Esta última 
se subdivide na termogênese que acompanha o exercí-
cio físico e na termogênese que acompanha as ativida-
des da vida diária ou atividade física não relacionada ao 
exercício (do inglês non exercise activity thermogenesis, 
NEAT). TMB é o mínimo de energia que um indiví-
duo necessita para manter as funções vitais do organis-
mo em estado de repouso pós-absortivo, em situação 
de termoneutralidade. Termogênese pós-prandial é o 
aumento do gasto energético relacionado à digestão, 
à absorção e ao estoque de alimentos (44). A atividade 
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física é o componente do gasto energético total mais 
variável e o mais fácil de ser alterado (45). A regulação 
da atividade física diária não é completamente enten-
dida, principalmente por ser afetada por uma série de 
componentes regulatórios (43) (Figura 1).

da atividade física pode ser um importante fator para o 
ganho de massa corpórea após a menopausa (48). 

Os componentes do gasto energético possuem um 
importante papel no aumento da adiposidade central e 
de todo o corpo que acontece em mulheres após a me-
nopausa. Como demonstrado em estudo de Poehlman, 
Toth e Gardner (47), mulheres que entram na meno-
pausa apresentam maiores reduções da TMB (aproxi-
madamente 100 kcal/dia) comparadas às que não estão 
na menopausa. Os níveis de atividade física também são 
menores em mulheres na menopausa (aproximadamen-
te 127 kcal/dia). As reduções da TMB e dos níveis de 
atividade física podem estar relacionadas, pelo menos 
em parte, à diminuição da massa magra. O gasto ener-
gético reduzido associado a nenhuma mudança ou ao 
aumento da ingestão alimentar gera um balanço ener-
gético positivo, fato que favorece o aumento da gor-
dura corpórea total e, possivelmente, da adiposidade 
central (47).

Estudos prévios sugerem que o climatério seja um 
período durante o qual o gasto energético e a utiliza-
ção dos substratos energéticos estão desregulados, com 
menor oxidação de gordura. Isso pode ser devido a al-
terações nos níveis de estrogênio e/ou androgênio, na 
massa livre de gordura reduzida e mudanças na ingestão 
alimentar induzidas pela deficiência de estrogênio (49).

No estudo de Kohrt, Ehsani e Birge (50), foram 
investigadas mudanças na composição corporal e na 
distribuição de gordura corporal em resposta ao exercí-
cio físico, à terapia de reposição hormonal (estrógenos 
conjugados e medroxiprogesterona) isolados, e à terapia 
aliada ao exercício físico. O estudo consistiu em um pe-
ríodo de tratamento de 11 meses com avaliações antes 
do tratamento, ao final do tratamento e seis meses após 
seu término. As mulheres que participaram somente do 
programa de exercício e as que fizeram tratamento hor-
monal em conjunto com o exercício físico tiveram redu-
ções na circunferência do quadril após 12 meses, porém, 
as mulheres que aliaram tratamento hormonal ao exer-
cício físico tiveram menores circunferências de quadril 
após seis meses do término do tratamento comparadas 
às mulheres que somente se exercitaram. Isso sugere que 
a reposição hormonal pode ser usada em conjunto com 
o exercício físico para prevenir mudanças na distribuição 
de gordura que acompanham a menopausa. (50). 

Com relação aos efeitos do estrogênio sobre o gasto 
energético, em ratos, acredita-se que esse esteroide seja 
capaz de regular a expressão de proteínas desacoplado-
ras da mitocôndria (UCPs) nos tecidos adiposo branco e 

Regulação

Massa corpórea Atividade física

Dieta Sexo

Idade Genética

Hipotálamo

figura 1. Componentes regulatórios que afetam o nível de atividade física não 
relacionada ao exercício. Adaptado de Tou e Wade (43). 

Entende-se por atividade física qualquer movimento 
voluntário, produzido pelos músculos esqueléticos, que 
resulta em aumento do gasto energético (42). Exercício 
físico, por sua vez, é definido como qualquer atividade 
física planejada, estruturada e repetitiva, com o intuito 
de melhorar ou manter um ou mais componentes da 
aptidão física ou do rendimento (45). 

Um estudo com ratos Zucker obesos (340 a 400 g) 
mostrou que esses animais, quando submetidos ao exer-
cício físico em esteira rolante, suportavam correr numa 
velocidade que era apenas a metade da velocidade que 
alcançavam seus pares selvagens não obesos (175 a 200 g), 
indicando que a capacidade física diminuída pode ser 
secundária ao aumento de massa corpórea, porém, isso 
ainda é controverso (46).

DeficiênciA De estRogênio e contRole DA 
mAssA coRpóReA: o pApel DA AtiviDADe físicA

Mulheres na pós-menopausa possuem tendência a ga-
nhar massa corpórea. Durante essa fase da vida, há di-
minuição nos níveis de atividade física, levando à re-
dução do gasto energético, o que acarreta aumento de 
adiposidade abdominal e pode agravar as complicações 
metabólicas da obesidade (47). Porém, não se sabe exa-
tamente como a menopausa contribui para a diminuição 
do nível de atividade física. Apenas metade das mulhe-
res com idade entre 50 e 64 anos fazem alguma ativida-
de física regular, e apenas um quarto relatam a prática 
de exercícios de alta intensidade. Assim, a diminuição 
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marrom. Ratas ovariectomizadas apresentam redução na 
expressão de UCP1 no tecido adiposo marrom, entre-
tanto, a expressão de UCP2 e UCP3 não se altera (51). 

Observa-se também redução na expressão de UCP2 
no tecido adiposo branco de ratas ovariectomizadas. A re-
dução na expressão das UCPs 1 e 2 nesses diferentes tipos 
de tecidos poderia ser um dos fatores responsáveis pelo 
decréscimo no gasto energético e consequente aumento 
da massa corpórea em ratas ovariectomizadas (51). 

Há dimorfismo sexual em relação ao nível de ativi-
dade física em roedores (42), pois as fêmeas são mais 
ativas que os machos (52). Uma das hipóteses para o 
dimorfismo sexual são os altos níveis de estrogênio ob-
servados nas fêmeas, já que o papel do estrogênio na re-
gulação da atividade física pode ser observado por meio 
de mudanças hormonais que acompanham o ciclo estral 
de ratas. Durante a fase do proestro, em que os níveis 
plasmáticos de estrogênio estão elevados, há aumento 
na atividade física. Por outro lado, na fase do diestro, 
quando os níveis de estrogênio estão baixos, ocorre di-
minuição na atividade física dos animais (53). 

Estudos com ratas ovariectomizadas também refor-
çam a importância do estrogênio na regulação da ativi-
dade física. Ratas ovariectomizadas tiveram diminuição 
da atividade voluntária de corrida. Porém, quando tra-
tados com doses fisiológicas de estrogênio, esses ani-
mais recuperavam o nível de atividade física que tinham 
antes da ovariectomia (53).

Por outro lado, o ganho de massa corpórea parece 
regular a atividade física. Shimomura e cols. (54) mos-
traram que não houve mudanças na ingestão alimentar 
de ratas ovariectomizadas que apresentaram aumento 
de massa corpórea e diminuição da atividade, quando 
comparadas às do grupo controle. Assim, o ganho de 
massa corpórea poderia ser causado pela redução do 
gasto energético e pelo decréscimo gradual na atividade 
locomotora de ratas ovariectomizadas. Há explicações 
que justificam a regulação da atividade física pela massa 
corpórea. Estudos com roedores mostram que existem 
mediadores centrais e humorais que regulam a atividade 
física diária não relacionada a exercícios físicos; um des-
tes mediadores é a orexina. Esse neuropeptídeo, quando 
foi injetado no núcleo paraventricular do hipotálamo, 
aumentou a atividade física espontânea em ratos (55). 

Muitos hormônios e neuropeptídeos que afetam o 
apetite também modulam a atividade física, incluindo 
neuromedina U e orexina, e a obesidade pode repre-
sentar uma condição associada ao decréscimo da sen-
sibilidade central a esses neuropeptídeos, os quais são 

responsáveis por aumentar a atividade física e, conse-
quentemente, o gasto energético (56).

No estudo de Richard, Rochon e Deshaies (3), para 
verificar as possíveis interações entre exercício físico e 
hormônios ovarianos no balanço energético de ratas 
ovariectomizadas, foi observado que a ovariectomia 
aumenta a ingestão alimentar e a massa corpórea por 
aumento do conteúdo de proteína na carcaça, efeitos 
que foram revertidos pelo tratamento com benzoato de 
estradiol. O exercício crônico em esteira rolante por 33 
dias não alterou esses parâmetros. Para esses autores, é 
provável que o ganho de massa corporal se deva ao au-
mento da ingestão, já que a termogênese no tecido adi-
poso marrom nas ratas tratadas ou não com estrogênio 
não se alterou após esse tipo de exercício físico.

Latour, Shinoda e Lavoie (57) mostraram que o 
exercício regular em esteira rolante durante oito semanas 
não reduziu o ganho de massa corpórea ou a ingestão 
alimentar de ratas ovariectomizadas e intactas tratadas 
ou não com estrogênio, porém, isso não significa que 
a composição corporal não tenha sido alterada com o 
treinamento. Já no estudo de Melton e cols. (58), o trei-
namento de natação em ratas ovariectomizadas, durante 
oito semanas, impediu o ganho de massa corpórea após 
ovariectomia, apesar do aumento da ingestão alimentar.

Embora a terapia de reposição hormonal seja am-
plamente utilizada para reduzir o risco de doença car-
diovascular durante a menopausa, seu uso como um 
agente para regular o fenótipo na pós-obesidade come-
çou a ser investigado apenas recentemente. Evidências 
preliminares sugerem que o exercício físico e/ou in-
tervenções farmacológicas para compensar os prejuízos 
metabólicos e os riscos de doença cardíaca no período 
de transição para a menopausa ou após a menopausa 
são interessantes (59).

consiDeRAções finAis

A regulação do balanço energético é fundamental para 
o controle da massa corpórea e a obesidade reflete o 
desbalanço energético crônico. O papel do estrogênio 
na regulação da gordura corporal foi confirmado por 
meio de estudos em animais (8,28) e em seres huma-
nos (17,21). Mulheres na menopausa tendem a ganhar 
mais peso e modificar o padrão de distribuição de gor-
dura corporal. Sabe-se que adipocinas liberadas pelo te-
cido adiposo podem contribuir para o desenvolvimento 
de comorbidades, como aterosclerose e diabetes melito 
tipo 2 (35). Durante essa fase da vida, há diminuição 
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nos níveis de atividade física, contribuindo para a re-
dução do gasto energético e para o aumento de adi-
posidade abdominal que pode agravar as complicações 
metabólicas da obesidade (48). Porém, não se sabe exa-
tamente como a menopausa contribui para a diminui-
ção do nível de atividade física. Em ratos, acredita-se 
que o estrogênio seja capaz de regular a expressão de 
proteínas desacopladoras da mitocôndria (UCPs) nos 
tecidos adiposo branco e marrom (51). Porém, a massa 
corpórea também pode regular a atividade física, vis-
to que a quantidade de tecido adiposo é inversamente 
proporcional ao nível de atividade física (60). Neuro-
peptídeos, como a orexina e neuromedina U, modulam 
a atividade física, e a diminuição da sensibilidade central 
a estes neuropeptídeos pode estar associada à obesidade 
(58). No entanto, a relação entre atividade física e de-
ficiência de estrogênio ainda merece mais estudos que 
avaliem o papel integrado do estrogênio e do treina-
mento físico sobre a regulação da massa corpórea. 
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