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RESUMO 
 

A menopausa é um processo fisiológico natural do corpo feminino que ocorre 

em torno dos 50 anos de vida e é marcado por diversas e profundas alterações em 

todos os sistemas do organismo. A carência de estrógeno é considerada a principal 

causa dos sintomas. Onde diversas alterações endógenas resultam em uma 

predisposição para o ganho de massa corporal, além de mudanças no metabolismo 

que favorecem o estabelecimento de uma consequência importante da menopausa, 

a obesidade. O desenvolvimento da obesidade, a qual tem como característica um 

grande acúmulo de tecido adiposo, também induz o estabelecimento de um perfil 

inflamação crônico dos tecidos periféricos e do sistema nervoso central (SNC), 

condição que promove vários riscos para uma série de outras desordens 

metabólicas como hipertensão e diabetes. Promover seu controle é, portanto, de 

extrema importância, e novas terapias farmacológicas, baseadas em produtos 

naturais, poderiam ser uma alternativa para este fim. Desse modo, visando 

compreender o efeito do tratamento com o extrato padronizado de Ginkgo biloba 

(EGb) sobre neuropeptídios envolvidos na homeostase energética em fêmeas 

ovariectomizadas, ratas de dois meses de idade foram submetidas à cirurgia de 

ovariectomia (OVX) ou falsa ovariectomia (FOVX). 60 dias após a cirurgia, as ratas 

dos grupos OGb e FGb receberam gavagem diária do tratamento com 500 mg/kg de 

EGb, enquanto as fêmeas OS e FS receberam gavagem diária com solução salina a 

0,9% como veículo, durante 14 dias. As ratas ovariectomizadas apresentaram um 

aumento no ganho de massa corporal após a realização da cirurgia, que condiz com 

a alteração corporal que ocorre na menopausa. Porém, não houve diferença 

estatística na expressão dos neuropepetídeos NPY e POMC no hipotálamo lateral 

(HL) após o tratamento com EGb. Desta forma, estudos mais abrangentes e 

aprofundados se fazem necessário para a elucidação dos mecanismos de ação do 

extrato sobre os diferentes núcleos hipotalâmicos relacionados a regulação da 

homeostase energética.  
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ABSTRACT 
 

Menopause is a natural physiological process of the female body that happens 

around of 50 years and it is marked by several and profound changes in all body 

systems. Estrogen deficiency is considered the main cause of symptoms, where 

several endogenous alterations results in a predisposition to the body mass gain, in 

addition to changes in metabolism that favor the establishment of an important 

menopause consequence, obesity. The development of obesity, which is 

characterized by a large accumulation of adipose tissue, also induces the 

establishment of a chronic inflammation profile of the peripheral tissues and the 

central nervous system (CNS), a condition that promotes several risks to a series of 

others metabolic disorders, such as hypertension and diabetes. Promoting its control 

is, therefore, extremely important and new pharmacological therapies, focusing in 

natural products, might be an alternative for this purpose. Thus, in order to 

understand the treatment effect of the standardized extract of Ginkgo biloba (EGb) 

on neuropeptides involved in energy homeostasis in ovariectomized rats, two-month-

old female rats were submitted to ovariectomy (OVX) or false ovariectomy (FOVX) 

surgery. 60 days after surgery, the rats of the OGb and FGb groups received d a 

daily gavage with 500 mg/Kg of EGb, while the OS and FS groups received a daily 

gavage with 0.9% saline for 14 days. The ovariectomized rats showed an increased 

body mass gain after the surgery, which is consistent with the body change that 

occurs with menopause. However, there was no significant difference in 

neuropepetides NPY and POMC expression in the lateral hypothalamus (HL) of 

these animals after the EGb treatment. Thereby, more comprehensive and in-depth 

studies are needed to elucidate the mechanisms of action that the extract on different 

hypothalamic nuclei related with the regulation of energy homeostasis. 
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derivado do cérebro)  

BHE  Barreira hematoencefálica  

CART Do inglês cocaine- and amphetamine-regulated transcript  

(transcrito regulado por cocaína e anfetamina)  

CEMIB Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da 

Ciência em Animais de Laboratório  
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FOVX  Do inglês false ovariectomy (falsa ovariectomia)  

FSH Do inglês follicule stimulating hormone (hormônio folículo 

estimulante)  
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MC-4R Do inglês melanocortin 4 receptor (receptor 4 de melanocortinas)  

MTC  Medicina Tradicional Chinesa 

NPY  Neuropeptídeo Y  

OMS  Organização Mundial da Saúde  

OVX  Do inglês ovariectomy (ovariectomia)  

PBS  Do inglês phosphate buffered saline (tampão fosfato salino)  

POMC Proopiomelanocortina  

PVN  Do inglês paraventricular nucleus (núcleo paraventricular)  
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VMH  Do inglês ventromedial hypothalamus (hipotálamo ventromedial) 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 Menopausa  

 

A menopausa é clinicamente definida como a amenorreia total por doze 

meses consecutivos, sendo caracterizada como um processo biológico natural do 

corpo feminino. Esse fenômeno fisiológico ocorre aproximadamente ao redor dos 50 

anos de vida podendo, entretanto, ser influenciado por diversos fatores, tais como  

tabagismo, multi ou nuliparidade, epilepsia, fatores genéticos e o índice de massa 

corporal (IMC) (GOLD et al., 2001)(ANTUNES; MARCELINO; AGUIAR, 2003; GOLD 

et al., 2001; PARAZZINI, 2007). A menopausa caracteriza-se pela drástica redução 

na atividade endócrina dos ovários (ANTUNES; MARCELINO; AGUIAR, 2003), isto 

é, falência ovariana resultando na queda na produção de hormônios esteroidais e 

peptídicos (WHO, 1996), com concomitante aumento na secreção de hormônio 

folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH), sendo hormônios 

produzidos pela hipófise e apresentam papel muito importante na regulação 

ovariana (“Gonadotropins”, 2012; SANTORO et al., 1996). 

Algumas manifestações são muito comuns de serem observadas durante 

esse período. Embora muito relacionada com sintomas vasomotores, incluindo 

ondas de calor e suores noturnos, os quais afetam cerca de 60% a 80% das 

mulheres, a menopausa é capaz de desencadear alterações funcionais em diversos 

órgãos. A carência estrogênica é considerada como a principal causa dos sintomas 

que surgem com a chegada da menopausa, uma vez que o estrógeno é um 

hormônio que atua em diversos sítios, modulando a atividade de diferentes 

mecanismos fisiológicos, bem como, controlando o metabolismo corpóreo, a 

distribuição de gordura corporal e o balanço eletrolítico (DE LIMA; BATISTA; 

MAGALHÃES, 2016). Ademais, a redução da produção de progesterona também é 

outro fator que pode contribuir para o aparecimento de diversas alterações centrais, 

visto que a ação deste hormônio está relacionada a diversos mecanismos 

neuroprotetores, como por exemplo, a redução da vulnerabilidade neuronal à 

moléculas citotóxicas e a estimulação de mecanismos de sobrevivência celular e 

anti-apoptóticos (DEL RÍO et al., 2018; PLUCHINO et al., 2009). Sendo assim, 

fadiga, insônia, secura vaginal, atrofia vulvovaginal, vertigens, alterações de humor, 

dores de cabeça e problemas cognitivos são alguns dos transtornos resultantes da 
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deficiência hormonal típica da menopausa (ANTUNES; MARCELINO; AGUIAR, 

2003; PEACOCK; KETVERTIS, 2020; WHITELEY et al., 2013). O diagnóstico é 

essencialmente clínico, já que a dosagem hormonal tem um valor limitado devido 

aos níveis variáveis que ocorrem nessa fase, sendo importantes em alguns casos 

específicos como na menopausa precoce (ANTUNES; MARCELINO; AGUIAR, 

2003).  

Além disso, existem importantes questões psicossociais que rodeiam o 

quadro da menopausa. A redução dos níveis de hormônios sexuais neste período é 

responsável por uma série de alterações como a mudança no padrão de renovação 

celular que está relacionado ao aparecimento de rugas e perda de elasticidade da 

pele, atribuindo à mulher um aspecto de envelhecimento. Essa situação pode levar 

ao surgimento de transtornos psicológicos como depressão e crises de identidade 

visto o desenvolvimento de um novo padrão físico devido ao início da meia idade 

(DE LIMA; BATISTA; MAGALHÃES, 2016).  

A influência de diversos fatores endógenos acentua a alteração do perfil 

lipídico, causando uma predisposição para o ganho de massa corporal, além de 

mudanças no metabolismo energético da mulher, o que pode desencadear 

alterações no controle da ingestão alimentar e da homeostase energética e, 

consequentemente, poderia contribuir para um grande aumento da massa corporal, 

favorecendo o desenvolvimento de transtornos metabólicos com o estabelecimento 

da obesidade (FONSECA et al., 2018; GAO; HORVATH, 2008; SAPER; 

EISENBERG; PHILLIPS, 2004).  

O surgimento da obesidade, que tem como característica um grande acúmulo 

de tecido adiposo, traz consigo um conjunto de riscos para uma série de outras 

doenças como hipertensão, diabetes e neoplasias (FONSECA et al., 2018). Vários 

estudos indicam que a perda hormonal ovariana contribui para a alteração da 

distribuição do tecido adiposo. Com isso, a diminuição significativa de estrogênio e 

progesterona resultante da depleção folicular induz a formação de um padrão mais 

androgênico na distribuição de gordura, ocorrendo principalmente um aumento da 

adiposidade nas regiões central e abdominal. Assim, esse aumento excessivo de 

massa corporal/adiposa é resultado da diminuição do gasto energético em oposição 

ao aumento do consumo calórico, favorecendo o desenvolvimento da resistência à 

insulina, associada ao aumento do tamanho do adipócito e da inflamação periférica 

(CHRISTENSEN; PIKE, 2015). 
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Este conjunto tão variado de sintomas que compreende a menopausa leva a 

uma perda significativa da qualidade de vida da mulher (JOHNSON; ROBERTS; 

ELKINS, 2019). Com isso, a terapia de reposição hormonal tem sido o tratamento 

primário utilizado para amenizar os sintomas relacionados a menopausa, porém, 

devido aos gravíssimos riscos associados ao seu uso (câncer de mama e embolismo 

pulmonar), muitas mulheres não têm optado pelo uso dos hormônios e acabam 

procurando novas formas de tratamento alternativas que inclui o uso de fitoterápicos 

(AIDELSBURGER et al., 2012; JOHNSON; ROBERTS; ELKINS, 2019; OLIVEIRA et 

al., 2016). 

 A principal motivação para o uso da terapia de reposição hormonal estava 

relacionado à prevenção de doenças cardiovasculares e, embora melhore muitos 

distúrbios associados à menopausa, a comprovação de diversos riscos graves 

associados à terapia fazem com que seu uso não seja tão amplamente 

recomendado (AIDELSBURGER et al., 2012; JOHNSON; ROBERTS; ELKINS, 2019; 

OLIVEIRA et al., 2016). Em relação ao tratamento do sobrepeso e obesidade,  a 

abordagem inicial envolve principalmente medidas não farmacológicas como a 

modificação do perfil alimentar e a prática regular de atividades físicas (KANG; 

PARK, 2012). Porém, em situações mais extremas, são necessárias intervenções 

com medicamentos anti-obesogênicos, os quais também apresentam, em sua 

maioria, importantes efeitos colaterais (BRASIL, 2011). 

Assim, como são poucas as opções para esse tipo de tratamento, o que 

justifica a realização de estudos que visem o desenvolvimento de alternativas 

seguras e eficazes para o controle do excesso de adiposidade relacionado à 

menopausa. 

 

 Controle hipotalâmico da ingestão alimentar   

 

O controle hipotalâmico da ingestão alimentar ocorre pela interação entre o 

Sistema Nervoso Central (SNC) e órgãos/tecidos periféricos, por meio de dois 

mecanismos distintos, denominados como mecanismos homeostático e hedônico. 

No processo homeostático, sinais advindos da periferia atuam como sinalizadores 

do estado agudo de fome e saciedade, assim como sinaliza também os níveis de 

adiposidade corporal. Já o SNC, encarrega-se de integrar as informações recebidas, 

mantendo a homeostase energética e, assim, regula tanto a adiposidade corporal 
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como a ingestão energética (SOHN, 2015; RIBEIRO; SANTOS, 2013). Durante as 

refeições, o trato gastrointestinal monitora a quantidade de alimentos ingeridos e a 

qualidade do conteúdo de nutrientes através de quimiorreceptores, 

mecanorreceptores e hormônios especializados, enquanto que, no estado pós-

prandial, os nutrientes passam por todo o processo digestivo e metabólico, entrando 

na corrente sanguínea. Esse monitoramento constante dos níveis circulantes de 

nutrientes informa ao SNC, por meio de neurônios aferentes vagais, os sinais de 

saciedade e, consequentemente, o controle do apetite pré-absortivo (RIBEIRO, 

2012; MAIOR, 2012).  Além disso,  informações quanto à adiposidade corporal é 

difundida por substâncias como o hormônio adipocitário leptina e o hormônio 

pancreático insulina, sendo ambas produzidas de forma proporcional aos estoques 

de gordura corporal (RIBEIRO, 2012). 

O hipotálamo (HPT) localiza-se no diencéfalo ao redor da porção inferior do 

terceiro ventrículo, sendo a principal estrutura central responsável pela regulação da 

homeostase energética (RANSON, 1940). Organizado em núcleos, o hipotálamo 

integra informações vindas de estruturas centrais e periféricas, resultando no 

controle da ingestão alimentar (BANIN, 2016; SOHN, 2015). 

O núcleo arqueado (ARC), presente na porção mediobasal do HPT, é o 

principal centro hipotalâmico responsável por detectar informações sobre o estado 

energético, sendo uma de suas funções receber informações do estado alimentar 

agudo e da adiposidade, através de sinais periféricos, como nutrientes e hormônios, 

que chegam pela circulação sanguínea. Isso ocorre devido a sua proximidade com a 

eminência mediana, local caracterizado por uma barreira hematoencefálica (BHE) 

pouco desenvolvida (BANIN, 2016; BANIN et al., 2017; SOHN, 2015). Desse modo, 

o ARC é um núcleo de integração de informação e mediação de respostas do 

controle do comportamento alimentar.  

Duas populações distintas de neurônios que exercem um papel fundamental 

no controle da ingestão alimentar estão presentes no ARC, sendo ambos 

responsivos a uma série variada de hormônios e neurotransmissores. São neurônios 

reguladores do apetite que modulam o status energético de maneiras antagônicas. 

Sendo assim, existem os neurônios anorexígenos que atuam reduzindo a ingestão 

alimentar e os neurônios orexígenos, os quais estimulam (CORDEIRA; RIOS, 2012; 

DA SILVA et al., 2011; FLIER, 2004; MAIOR, 2012; VELLOSO, 2006). 
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Quando ativados, os neurônios orexígenos do ARC co-expressam o 

neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo relacionado à proteína agouti (AgRP) que 

estimulam a ingestão de alimentos através da liberação destes efetores em 

diferentes áreas hipotalâmicas. Por outro lado, os neurônios anorexígenos  do ARC 

que co-expressam a Proopiomelanocortina (POMC) e o Transcrito Regulado por 

Cocaína e Anfetamina (CART), ao serem ativados promovem redução da ingestão 

alimentar (CORDEIRA; RIOS, 2012; DA SILVA et al., 2011; MAIOR, 2012). 

Os neurônios do ARC emitem projeções para outras regiões hipotalâmicas, 

conectando-se à área hipotalâmica lateral (HL) e ao núcleo paraventricular (PVN), 

regiões associadas à regulação do aporte de nutrientes. Cada uma dessas áreas 

contém uma série de neurônios que expressam neuropeptídeos associados com o 

controle do balanço energético. O HL expressa neuropeptídeos orexígenos, tais 

como orexina e hormônio concentrador de melanina (MCH). Além disso, populações 

específicas dessa área também expressam receptores de leptina e receptores 

sensíveis a glicose, sendo que lesões nesta região resultam em hipofagia e perda de 

peso, fazendo com que o núcleo fosse chamado por muito tempo de centro da fome. 

O HL é conhecido por possuir neurônios de segunda ordem que expressam 

receptores para peptídeos orexigênos como AgRP/NPY e que são inibidos pela 

leptina, e receptores para POMC/CART seno estimulados pela leptina. Já o PVN 

desempenha um papel fundamental na supressão do apetite, através da liberação 

de ocitocina, hormônio liberador de tireotrofina (TRH) e hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH), sendo um local de expressão abundante do receptor 4 de 

melanocortinas (MC-4R), específico para o α-MSH produzido no ARC. O MC-4R 

também é expresso por células do hipotálamo ventromedial (VMH), uma região 

também importante na supressão do apetite. O VMH contém sistemas de detecção 

de glicose e receptores para sinais de estado nutricional, incluindo a leptina 

(CORDEIRA; RIOS, 2012; VELLOSO, 2006; MOSCA; SILVEIRA, 2013). 

O α-MSH, produzido no ARC a partir da clivagem de POMC, se liga aos 

receptores MC-4R presentes no PVN e no VMH, regulando positivamente a 

expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). Toda essa interação 

tem efeito inibitório sobre a ingestão alimentar, porém, através do AgRP que se liga 

ao MC-4R, pode ocorrer o bloqueio do processo, tendo como resultado o efeito 

estimulatório da ingestão alimentar (RIBEIRO, 2012; CORDEIRA; RIOS, 2012). 
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Para que o hipotálamo possa gerar uma resposta de fome ou saciedade, a 

periferia atua emitindo sinais/informações referentes aos níveis de reserva 

energética. Para isso, diversas vias de sinalização são utilizadas para que ocorra um 

balanceamento energético através da insulina, grelina, leptina e sinais 

gastrointestinais. A leptina é um hormônio produzido principalmente por adipócitos, 

de forma proporcional ao tamanho do tecido adiposo branco, que sinaliza ao 

hipotálamo o nível das reservas de gordura, sendo que as elevações dos seus níveis 

séricos levam à redução da ingestão alimentar com paralelo aumento do gasto 

energético tanto pela inibição da via orexígena como pela estimulação da via 

anorexígena. Entretanto, a sinalização da leptina no sistema nervoso central é 

dependente da sua ligação com seu receptor de isoforma longa (Ob-Rb), presentes 

em neurônios hipotalâmicos (RODRIGUES; SUPLICY; RADOMINSKI, 2003; 

THALER; SCHWARTZ, 2010). Atuando de forma semelhante à leptina, o hormônio 

insulina, produzido pelas células beta pancreáticas, é secretado durante as refeições 

e transportado para o SNC através da barreira hematoencefálica (BHE), onde age 

em receptores de insulina (IR) expressos em neurônios predominantemente no 

ARC, mas também em outras regiões do cérebro. Além de sua função clássica na 

regulação do metabolismo da glicose, a insulina possui ações centrais no controle 

do balanço energético, ou seja, em oposição aos seus efeitos anabólicos sobre o 

tecido periférico, uma vez que sua ação hipotalâmica produz um efeito catabólico 

(VAN DE SANDE-LEE; VELLOSO, 2012). 

Por outro lado, a grelina, produzida predominantemente no estômago, atua 

como um “iniciador de refeição”, sendo que a sua concentração encontra-se elevada 

durante os períodos de jejum, caindo logo após uma refeição. Ela é capaz de 

estimular o apetite através da ativação dos neurônios NPY/AGRP no ARC, sendo 

que sua produção excessiva pode levar à obesidade (RODRIGUES; SUPLICY; 

RADOMINSKI, 2003; WILSON; ENRIORI, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Figura 1 – Circuitos hipotalâmicos do equilíbrio energético 

 

Figura 1. A leptina atua diretamente em neurônios do ARC através da isoforma ObRb do 
receptor de leptina, coexpressando NPY/AgRP e POMC/CART. Os primeiros neurônios estimulam 
efeitos anabólicos e orexígenos e são suprimidos pela leptina, enquanto os segundos estimulam 
efeitos catabólicos e anorexígenos, sendo ativados pela leptina. O alvo principal desses neurônios 
são neurônios presentes tanto no VMH quanto no PVH, que expressam MC-4R, que é ativado pelo 
produto da clivagem de POMC, α-MSH e inibido por neuropeptídios AgRP. Quando esses neurônios 
são ativados, ocorre um efeito catabólico reduzindo a ingestão alimentar e aumentando o gasto de 
energia. Neurônios que expressam BDNF no VMH podem estar relacionados com a sinalização de 
MC-4R. Neurônios no HL expressando MCH recebem projeções da leptina responsiva do ARC e 
quando ativados, promovem supressão do gasto de energia e ganho de peso (Fonte: adaptado de 
FLIER, 2004). 

 

 

 Inflamação na obesidade e menopausa  

 

A obesidade é apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, sendo que a sua incidência 

vem aumentando em consequência à facilidade de obtenção e consumo de 

alimentos ricos em gorduras, bem como a adoção de hábitos sedentários (ABESO, 

2020; HASLAM, 2007). 
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É uma doença caraterizada por um grande acúmulo de tecido adiposo, que 

pode atingir todas as faixas etárias. O sobrepeso e a obesidade são definidos pelo 

índice de massa corpórea (IMC) – calculado pela razão entre o peso (kg) e o 

quadrado da altura (m²). Um indivíduo é considerado com sobrepeso quando seu 

IMC está entre 25-30 kg/m² e é obeso quando esse índice é > 30 kg/m² (GIGANTE 

et al., 1997).  

A inflamação é uma resposta fisiológica muito importante para restaurar a 

homeostase alterada por estímulos diversos, porém o estabelecimento de um estado 

inflamatório crônico ou de uma resposta excessiva pode envolver diversos efeitos 

deletérios e se torna uma importante complicação quando associada a um excesso 

de massa corporal (RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2013). Na obesidade existe 

um padrão inflamatório crônico de baixo grau no tecido hipotalâmico e nos tecidos 

periféricos, como o tecido adiposo, o hepático e o vascular (DORFMAN; THALER, 

2015; THALER; SCHWARTZ, 2010), provocando uma resistência à ação da leptina 

e desbalanço energético. Esse processo, consequentemente, contribui para o 

aumento da ingestão alimentar com paralela redução do gasto energético (DE 

SOUZA et al., 2005). 

A mudança da idade jovem-adulto para a meia idade está associada as 

crescentes proporções de mulheres com excesso de peso. Há evidências que 

mostram que a depleção de hormônios esteroides sexuais durante a menopausa 

pode contribuir para esse ganho de peso. Essa elevação do peso é resultado de 

uma diminuição no gasto de energia, em oposição ao aumento no consumo de 

calorias (CHRISTENSEN; PIKE, 2015). 

  A estrutura corporal da mulher na menopausa é caracterizada pelo 

predomino de células adiposas na região abdominal, o que favorece o 

desenvolvimento de um perfil pró-inflamatório (DORFMAN; THALER, 2015). Além 

disso, a hipertrofia dos adipócitos da região abdominal leva a hipóxia por 

compressão da microvasculatura local, tendo como consequência o aumento da 

secreção de proteínas pró-inflamatórias que atravessam a barreira hematoencefálica 

e chegam ao hipotálamo (DORFMAN; THALER, 2015). No entanto, sabe-se que o 

estrógeno é capaz de reduzir a inflamação, e por isso, o processo inflamatório na 

mulher menopausada obesa poderia estar intensificado (ROGERS et al., 2009). 

O aumento do processo inflamatório resulta em sensibilidade reduzida à 

insulina, além da geração de um desbalanço metabólico. Desse modo, a mulher na 
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pós-menopausa obesa está mais sujeita ao desenvolvimento de doenças como 

diabetes, aterosclerose e esteatose hepática, como mostra a Figura 2 (ROGERS et 

al., 2009; THALER; SCHWARTZ, 2010).   

Figura 2. Relação entre menopausa, inflamação e adiposidade.  

 

Figura 2. A perda de estrogênio na menopausa aumenta a adiposidade, que por sua vez, 
aumenta a inflamação e predispõe as mulheres a síndromes metabólicas, resistência à insulina e 
doença de Alzheimer (Fonte: adaptado de CHRISTENSEN; PIKE, 2015) 

 

Todo esse processo tende a se agravar quando é estabelecido um círculo 

vicioso unindo SNC à periferia. Desta forma, com o aumento da massa corporal, o 

aumento da oferta de nutrientes na corrente sanguínea causa uma inflamação do 

hipotálamo e de órgãos e tecidos da periferia. Desse modo, ocorre um cenário de 

resistência à ação central da insulina e da leptina, seguido pela resistência periférica 

a esses hormônios. A consequência a essa resistência é o ganho de peso e a 

intolerância à glicose que acabam por favorecer o excesso de nutrientes,  facilitando 

ainda mais todo o processo inflamatório (THALER; SCHWARTZ, 2010). 

 

 Tratamento farmacológico da menopausa 

 

A história do tratamento da menopausa vai de encontro à história do 

tratamento médico direcionado às mulheres. Segundo Willbush (1979), apenas a 

partir do final século XVIII, despertou-se um maior interesse pelo corpo feminino e, 

principalmente, em relação as suas queixas mais íntimas. Neste contexto, é 

importante salientar que a ginecologia é uma ciência médica recente, datada do 

início do século XIX (ROHDEN, 2002), reafirmando que a história do cuidado 
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específico com o corpo feminino – e, portanto, com suas peculiaridades médicas – é 

objeto bastante recente de investigação. 

Durante muitos anos, o tratamento de primeira escolha para alivio dos 

sintomas da menopausa foi a terapia de reposição hormonal (TRH), que tem como 

principal componente o estrogênio, usado isoladamente ou combinado à 

progesterona. Estudos mostram que a TRH é o tratamento mais efetivo para a 

amenização dos sintomas relacionados à menopausa, porém, essa abordagem 

hormonal é alvo de polêmicas discussões e resultados conflitantes (OLIVEIRA et al., 

2016). 

A principal discussão relacionada ao uso de TRH tem sido fundamentada em 

dados de trabalhos como o “Women’s Health Initiative” (WHI), um estudo norte 

americano que reuniu 160 mil mulheres menopausadas, com idades entre 50 e 79 

anos, em uso da TRH. O estudo concluiu que a TRH está associada com o maior 

risco de ocorrência de infarto agudo do miocárdio, câncer de mama, acidente 

vascular encefálico e trombose venosa (GUPTE; POWNALL; HAMILTON, 2015; 

LEGRO, 2014). O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que a dose administrada 

deve ser a mínima eficaz para melhorar os sintomas causados pela menopausa, 

devendo ser interrompida quando os benefícios desejados forem alcançados ou 

quando os riscos superarem os benefícios (BRASIL, 2008). Desse modo, 

considerando que a terapia de reposição hormonal pode trazer sérios riscos à saúde 

da mulher, é necessário a busca por tratamentos alternativos e eficazes para os 

sintomas da menopausa.  

Quando a hormonioterapia não é desejada pela mulher ou não recomendada, 

as diretrizes clínicas brasileiras indicam um tratamento medicamentoso não 

hormonal que atua melhorando, principalmente, os sintomas vasomotores quando 

leves ou moderados. As indicações atuais de medicamentos são agentes 

antidopaminérgicos, hipno-sedativo, antidepressivos e vasoativos, além dos que 

atuam no eixo hipotálamo-hipófise (BRASIL, 2008). 

A procura por uma medicina alternativa e complementar para o tratamento 

dos sintomas da menopausa tem sido cada vez mais buscada por mulheres que 

passam por esse período da vida. As intervenções alternativas mais utilizadas se 

enquadram em dois grandes grupos, o das práticas de corpo e mente como hipnose, 

yoga e meditação, aromaterapia e terapia cognitiva comportamental e o grupo dos 

produtos naturais como, por exemplo, ervas, vitaminas e suplementos alimentares. 
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Além disso, ainda é possível recorrer a outros tipos de abordagens que não se 

encaixam perfeitamente nesses dois grandes grupos como medicina tradicional 

chinesa, reflexologia, acupuntura e homeopatia (JOHNSON; ROBERTS; ELKINS, 

2019). 

Pensando no grupo de produtos naturais, os fitoterápicos tem se apresentado 

como uma das alternativas mais promissoras no controle dos sintomas da 

menopausa (RIBEIRO; MOREIRA, 2017). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

vem há tempos expressando sua posição a respeito da necessidade da utilização de 

plantas medicinais e fitoterápicos no processo de atenção à saúde e o Brasil possui 

inúmeras vantagens e oportunidades para o desenvolvimento dessa terapêutica, 

devido a sua enorme diversidade vegetal (BRASIL, 2008). 

Diversos produtos de origem vegetal têm sido utilizados no controle dos 

sintomas da menopausa, como ginseng (Panax ginseng C.A. Mey), prímula 

(Oenothera biennis L.), soja (Glycine max L.), erva de São João (Hypericum 

perforatum L.), inhame selvagem (Dioscorea villosa L.) e ginkgo biloba (Ginkgo 

biloba L.) (BORRELLI; ERNST, 2010; DOG, 2005), sendo o chá a forma mais 

difundida de uso interno (AIDELSBURGER et al., 2012). 

 

 Extrato padronizado de Ginkgo biloba 

 

A utilização de plantas para fins medicinais, empregadas para tratamento, 

cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal 

da humanidade (VEIGA; PINTO; MACIEL, 2005). Nesse segmento, a Ásia tem um 

papel de destaque na fonte de conhecimentos médicos tradicionais, sendo a China 

um importante representante desse meio. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 

tem seus primeiros registros datados de 5000 a.C, tendo como fundamento, 

conceitos que consideram cada indivíduo como um todo, envolvendo corpo, mente, 

espírito e ambiente (ABE, 2006; WANG; GUO; LI, 2016). 

Mesmo com um aumento considerável de fármacos sintéticos graças a 

medicina alopática, a procura por derivados de plantas e animais desempenham um 

papel importante na promoção da saúde. Até metade do século XX, muitas 

populações ainda tratavam de diversos males com o uso de insumos naturais 

(HALBERSTEIN, 2005; VEIGA; PINTO; MACIEL, 2005). Além disso, a dificuldade ao 

acesso à centros de atendimentos e hospitais, assim como a obtenção de exames e 
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medicamentos, associadas ao baixo custo, fácil obtenção e grande tradição de 

utilização de plantas são motivos que levam as populações carentes e de difícil 

acesso, como as populações indígenas a optarem pelo emprego de plantas 

medicinais no seu dia-a-dia (VEIGA; PINTO; MACIEL, 2005). 

Atualmente, um dos suplementos alimentares mais consumidos no mundo é o 

Ginkgo biloba, o qual apresenta origem asiática (KENNEDY; WIGHTMAN, 2011; LIU 

et al., 2015). 

O Ginkgo biloba, é definido como uma árvore de grande porte, sendo alta e 

robusta. Suas folhas possuem uma ruptura vertical dividida em dois lóbulos que são 

responsáveis pela aparência de leque. Pertence ao grupo das gimnospermas e 

possui um sistema vascular primitivo. É uma planta muito bem adaptada a regiões 

de clima temperado, apresentando coloração dependente da estação do ano, 

variando do verde ao amarelo no período da primavera ao outono, com queda das 

suas folhas no inverno (BANOV et al., 2006). É considerado um fóssil vivo por ser o 

único representante de seu gênero, possuindo uma grande capacidade de 

sobrevivência e de durabilidade, podendo viver de 2.000 a 4.000 anos (BANOV et 

al., 2006; UDE; SCHUBERT-ZSILAVECZ; WURGLICS, 2013). 

 

Figura 3. Folha do Ginkgo biloba  

 

 

Fonte: POHL; LIN, 2018 

 

O primeiro extrato padronizado do Ginkgo biloba foi chamado de EGb 761, no 

final do século XX na Alemanha (DIAMOND et al., 2000). Foi feito a partir das folhas 

verdes secas da árvore, onde inicialmente essas folhas passavam pelo processo de 

extração com acetona e água e, posteriormente, por uma sequência de purificações 

para eliminar substâncias indesejadas (BANOV et al., 2006). O produto final 

apresenta na composição 24% de flavonóides e 6% de terpenóides, e menos de 
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5ppm de ácidos ginkgólicos por serem tóxicos (BANOV et al., 2006; UDE; 

SCHUBERT-ZSILAVECZ; WURGLICS, 2013). 

Os flavonóides e terpenóides tem sido descritos como os principais 

responsáveis pela ação farmacológica do EGb, apresentando propriedades distintas. 

Devido aos flavonóides, o extrato possui ação antioxidante inibindo a formação de 

radicais livres, enquanto os terpenóides promovem a melhora na circulação 

sanguínea através da oxigenação de tecidos (BEDIR et al., 2002; QIU et al., 2017).  

Há evidências na literatura que o Ginkgo biloba possui efeitos benéficos no 

tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a 

doença de Alzheimer, cardiovasculares, estresse, neoplasias e distúrbios 

psiquiátricos como a esquizofrenia (BANOV et al., 2006; MAHADEVAN; PARK, 

2007). Porém, seu emprego mais conhecido é promovendo a melhora na memória 

de curto prazo e na capacidade de concentração (BORRELLI; ERNST, 2010; 

DEFEUDIS; PAPADOPOULOS; DRIEU, 2003; QIU et al., 2017). Ademais, também 

apresenta propriedades anti-edematogênicas, vasodilatadoras, antimicrobiana, anti-

hipertensiva, antiagregação plaquetária, anti-inflamatória, entre outras (BANOV et 

al., 2006; MEHLSEN et al., 2002). 
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Figura 4. Estrutura Química dos componentes do Ginkgo biloba  

 

Figura 4. Compostos presentes no EGb (A) Quercetina (B) Kaempferol (C) Ginkgolídeo A 
(D) Ginkgolídeo B (E) Ginkgolídeo C (F) (-)bilobalídeo (Fonte: adaptado de HIRATA et al., 2019) 

 

A atividade farmacológica do EGb sobre o SNC ocorre devido a capacidade 

de seus componentes atravessarem a BHE, modulando a sinalização celular e 

modificando a atividade de enzimas e receptores cerebrais (DIAMOND et al., 2000). 

Desse modo, buscamos compreender se o EGb é capaz de atuar modulando a 

expressão de proteínas hipotalâmicas envolvidas no controle da ingestão alimentar, 

em ratas ovariectomizadas. 
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2 OBJETIVOS  

 

 Gerais  

 

Investigar, em ratas ovariectomizadas, se o tratamento com EGb é capaz de 

modular neuropeptídeos envolvidos no controle central da ingestão alimentar. 

 

 Específicos 

 

Avaliar se ratas ovariectomizadas de 120 dias de vida, submetidas a 

tratamento com EGb durante 14 dias, apresentam alterações nos seguintes 

parâmetros:  

 Massa corporal e incremento de massa corporal após a remoção dos ovários, 

bem como após o tratamento com o EGb; 

 Expressão do neuropeptídeo anorexígeno POMC no LH após o tratamento 

com o EGb, por meio da técnica de imunofluorescência; 

 Expressão do neuropeptídeo orexígeno NPY no LH após o tratamento com o 

EGb, através da imunofluorescência 
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3 MATERIAIS E METÓDOS 

 

 Animais  

 

O presente trabalho foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (número 0024/13) e pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) dessa mesma instituição, por meio do 

documento de número 7096270116.  

Foram utilizadas onze ratas heterogênicas da linhagem HanUnib: WH (Wistar) 

provenientes do Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da 

Ciência em Animais de Laboratório (CEMIB – UNICAMP). Todos os procedimentos 

realizados adotaram as Diretrizes para o Emprego e o Cuidado de Animais de 

Laboratório 85-23, revisada em 1985, do Instituto Americano de Saúde (National 

Institutes of Health), bem como a Lei nº 11.794/2008.  

Os animais recém-desmamados, de 28 à 30 dias de vida, foram mantidos em 

gaiolas coletivas (n=4 ratas por gaiola), com livre acesso à água e alimento. 

Forneceu-se ração balanceada com 4% de gordura e 22% de proteína (Nuvilab CR-

1 [Nuvital, Quimtia]). As ratas permaneceram em ciclo de luz controlado de 12/12h, 

com período de claridade das 6h00 às 18h00, sob temperatura constante (24 ± 1ºC).  

 

3.1.1 Ovariectomia  

 

Ao completar 60 dias de idade, parte das ratas foi submetida à ovariectomia 

(OVX). Para realização da falsa OVX (ratas FOVX), o mesmo procedimento 

instrumental foi realizado, porém, não foram removidos os ovários e a gordura 

periovariana. Foi utilizado como anestésico a mistura de cetamina e xilazina, na 

dose de 66,6/13,3 mg/kg, respectivamente, administrada por via intraperitoneal (i.p.). 

Os animais receberam uma dose de 25 mg/kg do anti-inflamatório ibuprofeno, 

imediatamente após a aplicação da anestesia e, antes que ocorresse o efeito 

anestésico. Realizou-se, então, a assepsia com etanol a 70% na região da incisão, 

logo após a tricotomia. As ratas foram posicionadas em decúbito dorsal na mesa 

cirúrgica, sobre uma manta térmica, a fim de manter a temperatura corporal. Os 

olhos foram protegidos com algodão embebido em solução fisiológica a 0,9%, 

evitando ressecamento e injúria por incidência direta de luz. A incisão foi realizada 
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na região dorsolateral, nos dois lados, cerca de 1 cm abaixo da última costela. As 

tubas uterinas foram “amarradas” com linha reabsorvível antes da remoção do 

ovário, retirando-se, em seguida, os ovários e uma pequena parte da gordura 

periovariana. Por fim, suturou-se o músculo com linha reabsorvível e a pele com fio 

de nylon. Após o término da cirurgia, foi administrada uma dose subcutânea de 

300.000 UI/kg/massa corporal de penicilina (Bepeben® – 1.200.000UI de 

benzilpenicilina benzatina). Um reforço do anti-inflamatório ibuprofeno, na mesma 

dose aplicada previamente à cirurgia, foi aplicado após transcorridas 12, 24 e 36 

horas do término do procedimento.  

 

3.1.2 Grupos experimentais e tratamento  

 

A partir do 120º dia de vida, os animais foram divididos em 4 grupos, sendo 

tratados durante 14 dias conforme grupos descritos a seguir:  

1. Grupo FOVX+salina (FS): ratas falsas ovariectomizadas (FOVX) tratadas 

com veículo (solução salina);  

2. Grupo FOVX+Ginkgo biloba (FGb): ratas FOVX tratadas com EGb;  

3. Grupo OVX+salina (OS): ratas OVX tratadas com veículo (solução salina);  

4. Grupo OVX+Ginkgo biloba (OGb): ratas OVX tratadas com EGb.  

Os animais dos grupos FGb e OGb receberam através de gavagem diária 500 

mg/kg de EGb diluído em 1,5 mL de salina. Os grupos FS e OS foram gavados 

apenas com o veículo (1,5 mL de solução salina [NaCl] a 0,9%).  

O EGb (pó seco, extraído das folhas de Ginkgo biloba) foi adquirido da 

Huachengbio (China). Seu teor de flavonoides foi de 25,5% e de lactonas terpênicas, 

6,62%, em conformidade com as especificações para o extrato.  

 

 

3.1.3 Perfil de consumo alimentar e massa corporal  

 

Do 60º ao 120º dia de vida, a massa corporal foi mensurada semanalmente. 

Durante os 14 dias de tratamento com o EGb, no entanto, a aferição da massa 

corporal foi feita diariamente. O incremento de massa corporal foi observado 

considerando a diferença entre a massa corporal após oito semanas de ovariectomia 
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e a massa corporal inicial, logo após a realização da cirurgia. No período de 

tratamento, o incremento foi avaliado considerando o peso final após 14 dias menos 

o peso do primeiro dia de tratamento. 

 

 Imunofluorescência  

 

Para a coleta do tecido cerebral destinado à análise por imunofluorescência, 

as ratas foram submetidas à jejum de seis horas e procedimento anestésico com 

tiopental. Os animais foram perfundidos por via transcardíaca com 100 mL de PBS a 

0,9%, em temperatura ambiente, seguido por 400 mL de paraformaldeído a 4% em 

PBS (pH 7,0), a 4 ºC. Utilizou-se bomba peristáltica conectada a agulha e cateter. 

Introduziu-se a agulha no ventrículo esquerdo do animal e permitiu-se a saída de 

sangue e líquido de perfusão através de um corte feito no átrio direito, no início da 

perfusão com PBS.  

Ao fim do processo de perfusão, as ratas foram decapitadas para a remoção 

do cérebro, os quais permaneceram durante 48 horas em um frasco contendo 

paraformaldeído a 4%. Após esse período, o paraformaldeído foi substituído por 

uma solução de sacarose a 20%, a qual foi mantida durante o mesmo tempo, até 

que o cérebro afundasse, garantindo a crioproteção das células cerebrais para 

posterior congelamento em gelo seco, sendo conservado em freezer a -80 °C até 

sua secção. O tecido congelado foi então cortado em criostato (Leica CM 1850, 

Leica Biosystems, Alemanha), obtendo-se secções coronais semi-seriadas de 30 μm 

de espessura cada. Coletaram-se cortes a partir da região frontal do hipotálamo, 

desde o bregma -0,26 mm até o bregma -4,52 mm, seguindo as coordenadas 

determinadas por Paxinos e Watson (1986), com um distando 200 μm do outro. Os 

cortes resultantes foram acondicionados em 12 poços contendo solução 

anticongelante (PBS 0,1 mol/L; sacarose a 30% e etilenoglicol), totalizando de 8 a 11 

secções cada (técnica free-floating). O material obtido foi conservado em freezer a -

20°C até a realização da imunofluorescência.  

A fim de marcar o tecido cerebral com os anticorpos POMC e NPY, os cortes 

foram inicialmente lavados por três vezes com uma solução contendo 1,5% de Triton 

X-100 em PBS, sendo então bloqueados durante 1 hora, sob agitação e em 

temperatura ambiente, com essa mesma solução, acrescida de soro de cavalo a 

10%.  
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Em seguida, as secções foram incubadas simultaneamente com os anticorpos 

primários anti-POMC (Anti-POMC [2F6H11], ab73092, Abcam, Reino Unido), na 

diluição 1:500, e anti-NPY (Anti-NPY, ab30914, Abcam, Reino Unido), na diluição 

1:1000. Ambos foram diluídos em solução de PBS contendo 0,15% de Triton X-100 

e 1% de soro de cavalo. Os cortes foram incubados nessa solução “overnight”, sob 

agitação e em geladeira.  

No dia seguinte, os cortes foram lavados por três vezes em solução de Triton 

X-100 a 1,5% em PBS. Em seguida, foram incubados simultaneamente com os 

anticorpos secundários anti-mouse (Alexa Fluor 555 donkey, Invitrogen, EUA) e anti-

rabbit (DyLight 488 horse, Vector, EUA), ambos na diluição de 1:500, durante duas 

horas, sob agitação, a 4°C. A mesma solução utilizada na diluição dos anticorpos 

primários foi utilizada para diluir os anticorpos secundários. Transcorrido esse 

tempo, as secções foram lavadas em solução de Triton X-100 a 1,5 % em PBS, por 

três vezes. Procedeu-se, então, a incubação com 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI; 

Vector Laboratories, EUA), na diluição 1:1000, em PBS, a fim de corar os núcleos 

das células nervosas. A incubação com DAPI foi realizada em temperatura ambiente 

sem agitação, durante 15 minutos. As secções foram então lavadas três vezes com 

PBS e montadas em lâminas previamente gelatinizadas, utilizando Fluoromount 

(Fluoromount Aqueous Mounting Medium, F4680, Sigma-Aldrich, EUA). Todas as 

incubações foram realizadas ao abrigo da luz e cada lâmina recebeu de 4 a 6 cortes.  

Os cortes foram fotografados no Laboratório de Microscopia Confocal da 

Unifesp – campus Diadema, utilizando microscópio confocal Leica DMi8, equipado 

com software LASX 2018 (Leica Microsystems AG, Alemanha). Foram capturadas 

imagens do HL do hemisfério cerebral direito e, eventualmente, do esquerdo. As 

fotografias foram tiradas com aumento de 200 vezes, considerando o fórnix como 

estrutura referencial. As imagens obtidas estavam compreendidas entre o bregma -

1,80 mm e o bregma -3,80 mm. Foram fotografados de dois a três cortes de tecido 

cerebral para cada rata, totalizando um número amostral de 3 animais por grupo.  

A quantificação dos sinais de fluorescência dos dois canais foi realizada por 

meio do software Image J, sendo que o protocolo para a retirada do background e a 

quantificação encontra-se como Apêndice A. Para isso, foi delimitada uma área de 

formato retangular com medida de 2 cm de altura por 3 cm de largura e distando 

cerca de 2 mm do fórnix de cada imagem. Após a quantificação, foi feita uma média 

dos valores para os diferentes cortes dos mesmos animais. Em seguida, foi feita 
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uma média para o grupo controle (FOVX) e o valor obtido foi utilizado para realizar a 

padronização de cada grupo experimental. 

A figura 5 ilustra a posição do LH no cérebro de ratos, destacada por uma 

seta, segundo o sistema de coordenadas proposto por Paxinos e Watson (1997). 

 

 

Figura 5. Localização do LH, indicada pela seta verde, no cérebro de ratos, segundo o 
modelo proposto por Paxinos e Watson (1997) (Fonte: Paxinos, George, and Charles Watson. The 
rat brain in stereotaxic coordinates) 

 
 

 

A figura 6 exemplifica as fotografias obtidas para os canais de DAPI, que 

evidencia os núcleos das células em azul; NPY, com marcação verde e POMC que 

aparece em vermelho e a sobreposição dos canais.  
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Figura 6.  Exemplo de fotografias do LH, obtidas de corte do hemisfério cerebral direito de um 
animal do grupo FGb, para cada canal. Acima, fotografias tiradas com o canal DAPI desligado. 
Abaixo, fotografias com o canal DAPI ligado. f: fórnix; LH: hipotálamo lateral. (Fonte: próprio autor)  

 

 

Os parâmetros adotados na aquisição das imagens encontram-se registrados 

na tabela 1 e 2. 

Tabela 1. Ganhos fixados 

Canal Ganho 

DAPI 1121.6 

Alexa 488 976.7 

Alexa 555 340.1 

 
Tabela 1 Ganhos fixados para a aquisição de imagens do hipotálamo lateral, LH, segundo o canal 
fotografado. (Fonte: próprio autor) 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Comprimentos de onda (λ), região do espectro de luz correspondente e 

percentual do laser. 
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Parâmetro 

Canal λ (nm) Região % 

DAPI 405/450 Ultravioleta 11,6 

Alexa 488 488/525 Verde 23,8 

Alexa 555 561/575 Vermelho 26,1 

 

Tabela 2. Comprimentos de onda (λ), em nm, de excitação e transmissão, respectivamente, região do 
espectro de luz correspondente e percentual do laser para cada canal fotografado (Fonte: Próprio 
autor). 
 

 Análise Estatística   

 

A avaliação da massa corporal e do incremento da massa corporal após a 

cirurgia de ovariectomia foi realizada pelo teste t de Student para amostras 

independentes. A avaliação da massa corporal durante o período de tratamento com 

EGb e expressão de POMC e NPY no HL, foram realizadas por análise de variância 

(ANOVA) de duas vias para dados independentes. Os resultados foram expressos 

com média ± EPM e nível de significância de p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4 RESULTADOS  

 

 Massa corporal e Incremento da massa corporal após cirurgia de 

ovariectomia            

             

A análise da massa corporal logo após a realização da cirurgia de 

ovariectomia não evidenciou diferença estatística entre os grupos FOVX e OVX 

(p=0,317), como demonstra a figura 7. 
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Figura 7. Massa corporal (g) das ratas dos grupos FOVX (n=6) e OVX (n=5) após à cirurgia 
de ovariectomia. Os dados foram expressos como média ± EPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Porém, ao avaliar o mesmo parâmetro após oito semanas transcorridas do 

procedimento cirúrgico foi demonstrado que, além de apresentarem massa corporal 

superior à das fêmeas FOVX (p=0,011), as ratas OVX exibiram um maior incremento 

de massa corporal (g) (p=0,003), como mostra as figuras 8 e 9, respectivamente. 
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Figura 8. Massa corporal (g) das ratas dos grupos FOVX (n=6) e OVX (n=5) após as 8 
semanas subsequentes à cirurgia de ovariectomia. Os dados foram expressos como média ± EPM.  
*p<0,05 vs. FOVX. 
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Figura 9. Incremento de massa corporal (g) das ratas dos grupos FOVX (n= 6) e OVX (n= 5) 
após transcorridas 8 semanas do procedimento de ovariectomia. Os dados foram expressos como 
média ± EPM. **p<0,05 vs. FOVX. 
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  Massa corporal e Incremento da massa corporal durante o tratamento com    

EGb  

Embora não tenha sido observada interação entre a cirurgia e o tratamento 

[F(3,7)= 0,834; p= 0,412], a análise por ANOVA revelou efeitos significantes em 

relação ao tratamento [F(3,7)= 76,01; p= 0,001] e a cirurgia [F(3,7)= 473,6; P<0.0001] 

quando avaliada a massa corporal dos animais, como mostra a figura 10. Esse 

resultado demonstra que a cirurgia é um fator para o ganho de massa corporal nos 

animais e que o tratamento com EGb apresenta ação ao reduzir esse ganho de 

massa.  
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Figura 10. Massa corporal (g) dos animais dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2) e OGb 
(n=2) durante o tratamento de 14 dias com EGb. Os dados foram expressos como média ± EPM. 
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Quando analisado o incremento da massa corporal não foram observadas 

alterações significativas nem com o tratamento [F(3,7)= 0,569; p= 0,475] ou com a 

cirurgia [F(3,7)= 0,665; p= 0,441], como demonstrado na figura 11. 
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Figura 11. Massa corporal (g) dos animais dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2) e OGb 
(n=2) durante o tratamento de 14 dias com EGb. Os dados foram expressos como média ± EPM. 
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 Expressão do neuropeptídeo NPY no HL por imunofluorescência 

 

No presente trabalho não foram observadas alterações na expressão do 

neuropeptídeo orexígeno NPY no HL em nenhum dos grupos analisados após 14 

dias de tratamento com o EGb, como demonstram as figuras 12 e 13. Tratamento 

[F(3,7)= 0,043; p= 0,841], cirurgia [F(3,7)= 4,831; p= 0,063] e interação [F(3,7)= 0,129; p= 

0,730].  

 

 

Figura 12: Análise por imunofluorescência da expressão do neuropeptídeo orexígeno NPY no 
LH dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2), OGb (n=3) após o tratamento com EGb durante 14 
dias. Fotomicrografia representativa da expressão de NPY (200x).  
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Figura 13: Análise por imunofluorescência da expressão do neuropeptídeo orexígeno NPY no 
LH dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2), OGb (n=3) após o tratamento com EGb durante 14 
dias. Quantificação das células NPY positivas. Os dados foram expressos como média ± EPM. 
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 Expressão do neuropeptídeo POMC no HL por imunofluorescência 

 

No presente trabalho não foram observadas alterações na expressão do 

neuropeptídeo orexígeno NPY no HL em nenhum dos grupos analisados após 14 

dias de tratamento com o EGb como demonstra as figuras 14 e 15. Tratamento 

[F(3,7)= 0,058; p= 0,815], cirurgia [F(3,7)= 2,022; p= 0,198] e interação [F(3,7)= 0,763; p= 

0,411]. 

 

 

 

Figura 14: Análise por imunofluorescência da expressão do neuropeptídeo anorexígeno 
POMC no LH dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2), OGb (n=3) após o tratamento com EGb 
durante 14 dias. Fotomicrografia representativa da expressão de POMC (200x).  
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Figura 15: Análise por imunofluorescência da expressão do neuropeptídeo anorexígeno 
POMC no LH dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS (n=2), OGb (n=3) após o tratamento com EGb 
durante 14 dias. Quantificação das células POMC positivas. Os dados foram expressos como média ± 
EPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 Razão POMC/NPY no HL por imunofluorescência  

 

No presente trabalho não foram observadas alterações na razão POMC/NPY, 

um indicativo de resposta anorexigênica, no HL em nenhum dos grupos analisados 

após 14 dias de tratamento com o EGb, como demonstra a figura 16. Tratamento 

[F(3,7)= 0,565; p= 0,476], cirurgia [F(3,7)= 0,002; p= 0,958] e interação [F(3,7)= 1,026; p= 

0,344]. 
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Figura 16: Análise por imunofluorescência da razão da expressão do neuropeptídeo 
anorexígeno POMC e do neuropeptídeo orexígeno NPY no HL dos grupos FS (n=3), FGb (n=3), OS 
(n=2), OGb (n=3) após o tratamento com EGb durante 14 dias. Os dados foram expressos como 
média ± EPM.  
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5 DISCUSSÃO  

 

  A falência da função ovariana que ocorre com a menopausa exerce uma 

ampla influência sobre a regulação da homeostase energética na mulher durante 

esse período da vida. O hipoestrogenismo, descrito como o principal fator indutor da 

maioria dos sintomas associados à menopausa, é um hormônio que modula uma 

ampla variedade de vias de sinalização, incluindo vias envolvidas no controle do 

metabolismo corpóreo, assim como a  atividade da leptina no hipotálamo (AL-SAFI; 

POLOTSKY, 2015; SORPRESO et al., 2015). Desse modo, um declínio no nível dos 

estrógenos circulantes poderia exacerbar ainda mais o estado de inflamação 

corporal e antecipar o aparecimento de disfunções neurológicas além de acarretar 

em um desbalanço na regulação do metabolismo promovido por esse hormônio, 

levando, consequentemente, a uma maior ingestão de alimentos com  redução do 

gasto energético (BENEDUSI et al., 2012; GAO; HORVATH, 2008). 

No presente estudo, apesar de não ter sido identificada uma diferença entre 

os grupos OVX e FOVX na primeira semana após a cirurgia, após oito semanas 

transcorridas da ovariectomia foi observado que os animais do grupo que tiveram os 

ovários removidos (OVX) apresentaram um maior ganho de massa em relação ao 

grupo FOVX, o qual também foi evidenciado ao ser avaliado o incremento de massa 

corporal. Achados semelhes foram demonstrados no estudo de Banin e 

colaboradores (2017) o qual reportou um aumento significativo da massa corporal 

das ratas do grupo OVX a partir da segunda semana após o procedimento cirúrgico, 

com um ganho total de 107% a mais do que o grupo FOVX, sugerindo que um 

pequeno período na ausência do estrogênio já é suficiente para resultar em 

alterações na distribuição da gordura corporal. Além disso, tem sido descrito que 

baixas concentrações de estrógenos promovem também a perda da sensibilidade 

central à leptina e aumento dos níveis de NPY hipotalâmico em ratas submetidas a 

OVX, o que poderia explicar, ainda que parcialmente, o maior incremento de massa 

corporal exibido pelo grupo OVX (GAO; HORVATH, 2008). 

Dados publicados por Neto e colaboradores (2019), demonstraram que a 

ovariectomia combinada a uma dieta hiperlipídica por oito semanas promoveu o 

aumento do ganho de massa corporal com diminuição da eficiência metabólica, os 

quais foram acompanhados pela hiperleptinemia. Esse ganho de massa corporal 

excessivo ocorre devido ao aumento da deposição de gordura, refletido pelos níveis 
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elevados de leptina sérica, os quais aumentam em proporção direta à massa de 

gordura. De fato, em ratas ovariectomizadas nosso grupo constatou o aumento dos 

depósitos de gordura retroperitoneal e mesenterial (BANIN et al., 2017), sendo que 

dados recentemente submetidos para publicação também demonstraram o aumento 

dos níveis de leptina sérica desses animais (BANIN et al., em submissão). Esses 

resultados condizem com o que ocorre em humanos, pois é esperado o aumento da 

massa corporal em mulheres com a menopausa, além da influência de uma dieta 

hiperlipídica, a qual tem sido citada como uma das causas da obesidade e 

alterações no peso corporal (FRANCO, 2007). 

Embora não tenha sido avaliado o comportamento alimentar no presente 

estudo, trabalhos previamente publicados pelo nosso grupo não identificaram 

diferenças estatísticas em relação à ingestão alimentar e calórica total entre os 

grupos FOVX e OVX após oito semanas de ovariectomia. Contudo, Banin et al. 

(2017) observaram a redução do consumo alimentar dos animais do grupo OVX ao 

longo da sétima e oitava semana após a cirurgia, provavelmente devido a uma 

resposta compensatória frente ao ganho de massa corporal Em um estudo realizado 

por Dornellas et al. (2018), no qual foi observado a relação entre uma alimentação 

com alto teor de gordura e o comportamento ansioso induzido pela ovariectomia em 

ratas, mostrou que a remoção dos ovários induziu o ganho de massa corporal 

mesmo na ausência de uma ingestão excessiva de alimentos, levando os autores a 

sugerirem que este achado provavelmente resultou de um aumento na eficiência 

alimentar.  

Em nosso estudo foi observado o efeito do tratamento com EGb sobre o 

ganho de massa corporal, o que condiz com estudos previamente realizados pelo 

grupo, os quais mostraram que o tratamento com EGb atenuou medidas de 

adiposidade que estavam aumentadas nas ratas depois da realização da cirurgia, 

mas não mostrou diferença no ganho de massa corporal durante os 14 dias de 

tratamento. Esses resultados demonstraram que as ratas OVX+EGb tiveram uma 

redução de 23% da massa de depósitos de gordura retroperitonial e uma redução de 

20% da soma dos depósitos de gordura visceral em relação as ratas OVX+Salina. 

(BANIN et al., 2017). 

 Essa resposta poderia ser resultado da ação do EGb sobre a redução da 

ingestão alimentar em ratas ovariectomizadas observado por Banin et al. (2017), 

sendo que esse efeito foi associado ao reestabelecimento dos níveis de serotonina 
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no VMH, região adjacente ao HL. Efeitos semelhantes foram vistos em ratos com 

obesidade induzida pela dieta hiperlipidica que tiveram redução tanto da ingestão 

alimentar e calórica como da adiposidade visceral e ganho de massa corporal 

(BANIN et al., 2014; HIRATA et al., 2015, 2019a, 2019b), mostrando que o EGb 

pode promover muitos benefícios  para o controle de distúrbios metabólicos 

relacionados a menopausa. 

É através de seus núcleos que o hipotálamo integra informações advindas de 

estruturas centrais e periféricas, produzindo uma reação de estímulo ou redução da 

ingestão alimentar (BANIN et al., 2017; SOHN, 2015). Sabe-se que o HL é uma 

região de extrema importância para a sinalização orexígena da regulação do 

comportamento alimentar, tendo sido reconhecido durante muito tempo como o 

centro da fome (RIBEIRO, 2012). 

Nosso estudo não apresentou diferença na expressão do neuropeptídeo NPY 

e, embora não tenha revelado diferenças estatísticas em relação a POMC, foi 

possível identificar uma redução de 45% na imunorreatividade para esse 

neuropeptídeo anorexígeno nos animais do grupo OVX+Salina no LH em 

comparação ao grupo FOVX+Salina, mostrando que, a cirurgia pode ter um efeito 

direto na modulação da expressão desse neuropeptídeo. Além disso, a 

imunorreatividade dos animais do grupo OVX+EGb para POMC foi 63% maior do 

que OVX+Salina, mostrando um possível mecanismo de ação do EGb sobre a na 

sinalização anorexígena de POMC. Essa hipótese pode ser corroborada quando 

realizada a razão entre os dois neuroptídeos, evidenciando que a ovariectomia reduz 

a expressão tanto de POMC quanto de NPY, mas que o tratamento com EGb pode 

ter um efeito de equilíbrio nessa relação. De forma semelhante, estudos prévios 

demonstraram que o EGb foi capaz de induzir a expressão gênica dos 

neuropeptídeos anorexígenos POMC e CART no hipotálamo de ratos eutróficos, 

sem alterar a expressão dos neuropeptídeos orexígenos NPY e AgRP, mostrando 

que, possivelmente, o EGb possa apresentar um efeito modulatório direto sobre a 

expressão dos neuropeptídeos anorexígenos, o que condiz com a hipótese 

apresentada no presente trabalho (PEREIRA, 2016).  

Desse modo, o tratamento com EGb se mostra promissor na modulação da 

expressão dos neuropeptídeos POMC, o que explicaria a redução da ingestão 

alimentar e do ganho de massa das ratas ovariectomizadas encontrado por Banin e 

colaboradores (2017). 
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Contudo, o baixo número amostral dos grupos utilizados em nosso 

experimento de imunofluorescência dificulta a construção de hipóteses sobre como o 

tratamento com EGb influencia na expressão desses dois neuropeptídeos no HL. 

Por isso, são necessários mais estudos que considerem outros núcleos 

hipotalâmicos envolvidos no controle da ingestão alimentar, não apenas a sua ação 

no HL, além de um número amostral maior para que respostas mais claras sejam 

observadas.  

Apesar de não ter sido foco do presente estudo, sabe-se que na menopausa 

há uma produção exacerbada de moléculas pró-inflamatórias com níveis 

aumentados de citocinas circulantes, as quais amplificam o estado da inflamação, 

assim como também está diretamente relacionada ao ganho excessivo de massa 

corporal e aumento da deposição de gordura visceral. Todas essas mudanças 

podem se estender para o cérebro e resultar em uma maior suscetibilidade ao  

desenvolvimento de desordens relacionadas à inflamação cerebral e 

neurodegeneração (BENEDUSI et al., 2012; MACLEAN et al., 2010). Neste sentido, 

estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa também já mostraram que o EGb 

exerce uma atividade antiinflamatória ao reduzir a fosforilação do fator nuclear κB 

p65 (NF-κB) e modular proteínas envolvidas em vias inflamatórias no tecido adiposo 

retroperitoneal (HIRATA et al., 2015, 2019a). Adicionalmente, foi demonstrada a 

potente atividade antioxidante do EGb, o qual melhorou as defesas antioxidantes ao 

aumentar a atividade da catalase, diminuir a peroxidação lipídica e modular a 

expressão de proteínas envolvidas na função mitocodrial (HIRATA et al., 2019a). 

Outras atividades anti-obesogênicas do EGb recentemente observadas por nosso 

grupo foi a sua capacidade em melhorar tanto a sinalização como a sensibilidade à 

insulina no tecido adiposo branco e no músculo gastrocnêmio, bem como pela 

redução do volume do adipócito e da síntese e incorporação dos ácidos graxos em 

triacilgliceróis e na expressão de proteínas envolvidas no processo de adipogênese 

(BANIN et al., 2014; HIRATA et al., 2015, 2019a, 2019b). 

Assim, é muito importante ter conhecimento sobre os diferentes mecanismos 

envolvidos na fisiopatologia da doença para que melhores abordagens terapêuticas 

sejam desenvolvidas e, neste contexto, o EGb vem se mostrando como uma ótima 

opção para o tratamento da obesidade associada à menopausa, além de possuir 

propriedades antioxidantes e antiinflamatórias muito bem estabelecidas na literatura. 

Entretanto, mais estudos são necessários para entender melhor a sua ação em 
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diferentes vias de sinalização tanto centrais como periféricas envolvidas na 

regulação da homeostase energética. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO  

 

Um dos fatores mais importantes para a deterioração da qualidade de vida 

das mulheres na menopausa é a tendência à obesidade que predispõe ao 

aparecimento de disfunções metabólicas, ocasionando inflamação em diversos 

tecidos do organismo. Portanto, a avaliação dos efeitos de um tratamento sobre a 

homeostase energética em modelo animal de ovariectomia é de extrema importância 

para que novas alternativas farmacológicas possam ser empregadas para os 

diversos problemas relacionados a menopausa.  

Assim, o tratamento com EGb foi eficaz ao reduzir o ganho de massa corporal 

dos animais do grupo OVX, o qual vai de encontro com o efeito sobre a ingestão 

alimentar observado em estudos prévios. Esse resultado sugere que o extrato tem 

potencial para ser usado na modulação dos componentes energéticos, tendo em 

vista os resultados preliminares apresentados no presente trabalho, os quais 

indicam uma possível ação do EGb sobre esses mecanismos e achados anteriores 

do grupo. 

Embora não tenham sido observadas diferenças estatísticas em relação ao 

neuropeptídeo anorexígeno POMC, identificou-se um aumento expressivo deste 

neuropeptídeo em ratas OGb quando comparadas com ratas do grupo OS 

mostrando uma possível tendência do EGb sobre a expressão de POMC. Por isso, é 

necessário a realização de estudos mais abrangentes avaliando os diferentes 

núcleos hipotalâmicos para que se possibilite uma melhor elucidação dos 

mecanismos pelos quais o EGb atua na regulação central da ingestão alimentar. 

Portanto, o EGb pode ser uma possível opção natural para o tratamento da 

obesidade associada à menopausa, além de possuir propriedades antioxidantes e 

antiinflamatórias muito bem estabelecidas na literatura, o que possibilitaria um uso 

amplo e seguro do extrato. 
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ANEXO A - Certificado de análise de qualidade do EGb utilizado no estudo 
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ANEXO B - Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

UNIFESP 
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APÊNDICE A – Protocolo de Quantificação Imunofluorescência  

As etapas a seguir correspondem ao protocolo para a retirada do background 

das imagens obtidas com o microscópio confocal Leica DMi8, equipado com 

software LASX 2018 (Leica Microsystems AG, Alemanha), após a realização da 

técnica de imunofluorescência.  

 
Etapa 1 – Retirando o background.

 
 
 

Etapa 2  
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Etapa 3  

 
 

Após a retirada do background, foi realizado o protocolo de quantificação das 

marcações, como demonstrado pelas etapas a seguir.  

 
Etapa 4 
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Passo 5 
 

 
 
 
 
 

Passo 6  
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Passo 7  

 
 


