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RESUMO
 

O sistema reprodutor feminino é versátil tanto no camundongo como no 

humano, com aparência morfológica variável baseada em influencias hormonais 

durante o ciclo estral/menstrual e senescência ovariana. Além disso, os estudos 

sugerem que a deterioração do metabolismo do tecido adiposo com a idade contribua 

com a deterioração do metabolismo energético, e que os hormônios sexuais possam 

influenciar esse processo. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi investigar as 

alterações morfológicas do sistema reprodutor de camundongos C57BL/6 fêmeas 

durante o envelhecimento. O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética

(CEUA UFF 446/2014). Os animais foram divididos em cinco grupos de acordo com a 

idade: 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Antes da eutanásia foi avaliada a massa corporal, 

glicemia de jejum e citologia vaginal. Na eutanásia, após anestesia, sangue foi 

coletado, assim como foram coletados e pesados o tecido adiposo branco (TAB) 

genital e visceral, tecido adiposo marrom (TAM), fígado, útero e ovário para análise 

morfométrica. Como resultado, viu-se um aumento da massa corporal a partir dos 6 

meses de idade. Os depósitos de TAB aumentaram com a idade, sem diferença na 

massa de TAM. A relação g. visceral/ g. subcutânea aumentou progressivamente com 

a idade. Na quantificação morfológica, houve aumento do diâmetro dos adipócitos na 

gordura genital e inguinal. Não houve diferença no diâmetro dos adipócitos da gordura 

marrom, porém foi visto que as gotículas lipídicas de menor diâmetro são mais 

prevalentes nos animais com maior idade. O peso do fígado aumentou na idade de 

18 meses. Não houve diferença entre as idades para a glicemia, triglicerídeo sérico e 

hepático. Na análise citológica foi visto que os animais perdem a ciclicidade aos 12 

meses de idade, corroborando com os achados histomorfométricos da análise do 

ovário, onde houve queda do número de folículos, assim como no útero, onde a área 

seccional aumentou na idade de 12 meses. Conclui-se assim que durante o 

envelhecimento dos camundongos C57BL/6 fêmeas, observa-se várias fases do 

desenvolvimento do sistema reprodutor (maduro e senescente), com perda da 

ciclicidade aos 12 meses de idade. É importante a análise do status reprodutivo com 

a idade em animais do sexo feminino, visto que isto pode impactar a avaliação e a 

interpretação de achados científicos. 

Palavras chave: envelhecimento, C57BL/6, citologia, útero, ovário



vi 
 

ABSTRACT

The female reproductive system is versatile in both mouse and human, with 

variable morphological appearance due to the hormonal influence during the 

estrous/menstrual cycle and ovarian senescence as well. Also, studies suggest that 

the deterioration of adipose tissue (AT) metabolism with aging contributes to the 

deterioration of energy metabolism, and that sex hormones have a role in this process.

Therefore, the present study aimed to investigate the morphological changes in the 

reproductive system of female C57BL/6 mice during aging. The study protocol was 

approved by the Ethics Committee (CEUA UFF 446/2014). Animals were allocated into 

five groups according to age: 3, 6, 12, 18 and 24 months. Before euthanasia, body 

mass (BM), fasting blood glucose and vaginal cytology were evaluated. After

anesthesia, blood was collected, and also the white (WAT) and visceral adipose tissue

(VAT), brown adipose tissue (BAT), liver, uterus, and ovary for morphometric analysis.

Results show that BM increased after 6 months of age. WAT fat pads increased with 

age, but without a difference in BAT mass among groups. Visceral to subcutaneous 

fat pad ratio showed a continuous increase with age. Morphometrics showed an 

increase in adipocyte diameter in the genital and inguinal fat pads. BAT adipocyte 

diameter did not change, but there was a higher prevalence of small lipid droplets in

older mice. Liver weight was increased at the age of 18 months. There was no 

difference between groups for glycemia, and serum and hepatic triacylglycerol.

Regarding the cytological analysis, mice were no longer cycling at the age of 12 

months, corroborating with the histomorphometric findings, where there was a 

decreased number of ovary follicles, and an increase in the uterus cross-sectional area 

also at 12 months. In conclusion, during aging in female C57BL/6 mice, several stages 

of reproductive system development are found (mature and senescent), and the loss 

of cycling at 12 months of age. It is crucial to analyze reproductive status with age in 

female animals since it might affect the evaluation and interpretation of scientific 

findings.

Keywords: aging, C57BL/6, cytology, uterus, ovary
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1 INTRODUÇÃO

O sistema reprodutor feminino em humanos e em camundongos possui órgãos 

que vão sofrer modificações devido a alterações hormonais que ocorrem durante 

diferentes fases da vida, como a puberdade, o ciclo menstrual/ estral, a gravidez, a 

senescência ovariana, a menopausa e pós menopausa.

Os hormônios andrógenos e estrógenos produzidos localmente pelo sistema 

reprodutor feminino atuam perifericamente no tecido adiposo, apresentado uma ação 

parácrina, interagindo com seus receptores correspondentes. Com a alternância dos 

níveis séricos desses hormônios durante o envelhecimento, traz uma série de alterações, 

dentre elas a obesidade e o descontrole metabólico, influenciando na morfologia e 

redistribuição entre seus diferentes depósitos, que podem estar correlacionados com 

alterações fisiológicas presentes durante um período específico.

A linhagem de camundongos C57BL/6 é a mais amplamente utilizada para 

estudos metabólicos e programação fetal, mimetizando fenômenos pelo qual um 

estímulo sofrido durante um período de desenvolvimento resulta em alterações 

metabólicas, fisiológicas e morfológicas. Com isso, é importante a análise do status 

reprodutivo com a idade em animais do sexo feminino visto que pode impactar na 

avaliação e interpretação de achados científicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SISTEMA REPRODUTOR FEMINIMO

O sistema reprodutor feminino possui uma estrutura anatômica composta por dois 

ovários, duas tubas uterinas, útero, vagina e genitália externa (fig. 1). Esse sistema é 

dinâmico tanto no camundongo quanto na mulher, com aparência morfológica variável 

baseada em influências hormonais durante a menstruação/ciclo estral, gravidez e 

senescência ovariana. A anatomia macroscópica entre as duas espécies (humanos e 

roedores) varia consideravelmente, enquanto a microscópica, como a aparência 

histológica e suas funções, são semelhantes (Rendi et al., 2012).

Figura 1 – Órgão internos do sistema reprodutor feminino. Fonte: Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 
2017.
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2.1.1 Ovários, ciclo estral e ovulação

Os ovários humanos possuem forma cilíndrica e flutuam dentro da pelve 

emergindo pelo peritônio e se ligando ao útero medialmente (Junqueira, Luiz Carlos 

Uchoa e Carneiro, José, 2017). Já os ovários de camundongo possuem forma esférica, 

estão localizados nos pólos caudais dos rins e envoltos por uma bursa elástica 

transparente. Ambos os ovários, humanos e de camundongos, são pareados (Rendi et 

al., 2012).

Em humanos e camundongos, a superfície do ovário é recoberta por um epitélio 

pavimentoso ou cúbico simples, também chamado de epitélio germinativo. Sob o epitélio 

germinativo, há uma camada de tecido conjuntivo densa chamada túnica albugínea, que 

é responsável pela cor esbranquiçada do órgão.

Após a túnica albugínea, há uma região cortical onde se tem o predomínio dos 

folículos ovarianos. Os folículos se localizam no estroma (tecido conjuntivo) da região 

cortical, que também contém fibroblastos dispostos em um arranjo característico 

(Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). Esses fibroblastos respondem a 

estímulos hormonais de modo diferente dos fibroblastos de outras regiões do organismo

(Scudamore et al., 2014). A parte mais interna do ovário é a região medular, que contém 

tecido conjuntivo frouxo e tecido vascular (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017). A bursa do ovário do camundongo é coberta por mesotélio nas superfícies 

interna e externa e é composta de vasos sanguíneos, nervos e fibras musculares lisas

(fig. 2) (Rendi et al., 2012).

O ovário possui uma quantidade variável de folículos, dependendo da idade. O 

folículo ovariano consiste em um ovócito envolvido por uma ou mais camadas de células 

da granulosa (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017), organizado em uma 

camada esférica única ou em várias camadas concêntricas ao redor do ovócito (Gartner, 

2017).
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Figura 2 – Visão global de ovário de camundongo e bursa. Adaptado de: Scudamore et al., 2014.

A maioria dos folículos encontram-se em um estado de repouso, chamados de 

folículos primordiais (fig. 3-A), que foram formados durante a vida fetal e nunca sofreram 

nenhuma transformação. Eles são formados por um ovócito primário circundado por uma 

única camada de células da granulosa, de formato achatado e se localizam 

principalmente na região cortical próximo a túnica albugínea. Esse folículo primordial 

está na primeira prófase da meiose. Há uma lâmina basal que envolve a células 

foliculares e marca o limite entre o folículo e o estroma (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e 

Carneiro, José, 2017).

Ao início da puberdade, um pequeno grupo de folículos primordiais inicia um 

processo chamado de crescimento folicular, que compreende em modificações do 

ovócito, das células foliculares e do estroma (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017). Os folículos ovarianos amadurecem através de quatro estágios de 

desenvolvimento, sendo o primeiro o folículo primordial, seguidos dos folículos primários, 

secundários e antrais (fig. 3-B-D) (Gartner, 2017).

O crescimento folicular é estimulado pelo hormônio folículo estimulante (FSH), 

que é secretado pela adenohipófise (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 

2017). Múltiplos folículos amadurecem simultaneamente em camundongos e humanos, 

no entanto, nos humanos, geralmente um folículo se torna dominante e é liberado na 

ovulação, enquanto vários óvulos são liberados em camundongos (Rendi et al., 2012).
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A puberdade se inicia em períodos diferentes, sendo a do camundongo em 

apenas quatro semanas de vida (variando de acordo com a sua cepa) e nos humanos 

por volta dos 10-11 anos de idade. O camundongo também pode sofrer influências que 

podem acelerar ou atrasar a puberdade, como a exposição de fêmeas imaturas à urina 

masculina e a exposição à urina de fêmeas alojadas em grupos, respectivamente. A 

duração do dia e a variação de temperatura também podem influenciar na puberdade 

dos camundongos (Rendi et al., 2012).

Durante a primeira fase do crescimento folicular, o ovócito cresce rapidamente, 

aumenta de volume e se divide por mitose, formando uma camada única de células 

cuboides, tornando-se um folículo primário (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017). As células foliculares continuam se proliferando e originam um epitélio 

estratificado também chamado de células da granulosa, que se comunicam por junções 

gap, que é necessária para que o ovócito seja capaz de progredir durante a meiose. Uma 

espessa camada amorfa, a zona pelúcida, composta de várias glicoproteínas (ZP1, ZP2, 

ZP3 e ZP4) é secretada e envolve todo o ovócito, e o folículo é então denominado folículo 

secundário (Junqueira e Carneiro, 2017; Gartner 2017).

À medida que os folículos crescem, em tamanho e número da camada de células 

da granulosa, eles ocupam uma área mais profunda da camada cortical. O líquido 

folicular começa a se acumular entre as células foliculares, então, os pequenos espaços 

que contêm esse líquido se unem e as células da granulosa se reorganizam 

gradativamente, formando uma grande cavidade, chamada de antro folicular. Esses 

folículos são chamados de folículos antrais. Durante a reorganização das células da 

granulosa para formar o antro, algumas células dessas camadas se concentram em 

determinado local da parede do folículo formando um espessamento, o cumulus 

oophorus, que serve de apoio para o ovócito (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017).

Durante essas modificações que ocorrem no folículo, o estroma situado 

imediatamente em sua volta se modifica para formar as tecas foliculares, que se dividem 

em interna e externa (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). A teca 

interna é composta principalmente por uma camada celular ricamente vascularizada e a 

teca externa é composta por tecido conjuntivo fibroso (Gartner, 2017). A teca externa é 

penetrada por vasos sanguíneos e linfáticos para criar o plexo vascular dentro da teca 
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interna. No entanto, as camadas da granulosa em camundongos e humanos 

permanecem avasculares (Rendi et al., 2012).

Figura 3 – Classificação histológica de folículos ovarianos. A, Folículo primordial; B, Folículo primário; 
C, Folículo secundário; D, Folículo antral; E, Folículo atrésicos inicial; F, setas pretas indicam folículos 
atrésicos condensados. Adaptado de: Scudamore et al., 2014.

O ciclo estral/menstruação difere entre camundongos e humanos. No 

camundongo, o ciclo estral tem uma duração menor, dentro de 4-6 dias e passa por 

quatro etapas, a saber: estro, proestro, metaestro e diestro. Por outro lado, nos humanos 

o ciclo menstrual compreende aproximadamente 28 dias, se inicia na puberdade e dura 

até a menopausa. Existem três fases no ciclo menstrual humano, denominadas fase 

menstrual, proliferativa (folículos) e secretora (corpo lúteo) (Rendi et al., 2012).

Em humanos, usualmente durante cada ciclo menstrual, um folículo antral cresce 

muito mais do que os demais, alcançando o estágio mais desenvolvido de crescimento 

e prosseguindo até a ovulação e é chamado de folículo dominante (Junqueira, Luiz 

Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). Múltiplos folículos começam o processo de 

maturação, nos camundongos esse processo ocorre simultaneamente, enquanto nos 

humanos, apenas um se torna o folículo dominante (Rendi et al., 2012).

A maioria dos folículos ovarianos sofre um processo de involução, denominado 

atresia, por meio do qual as células foliculares e os ovócitos morrem e são eliminados 
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por células fagocíticas (fig. 3 E-F). Folículos em qualquer fase de desenvolvimento 

podem sofrer atresia, seja por sinais de morte celular, separação das células da 

granulosa, morte do ovócito e/ou pregueamento da zona pelúcida. Após a morte das 

células, macrófagos invadem o folículo e fagocitam os seus restos. A atresia folicular 

acontece antes do nascimento, até alguns anos após a menopausa e costuma ser 

acentuada em momentos em que há modificações hormonais intensas, como logo após 

o nascimento (quando a influência dos hormônios maternos cessa), puberdade e 

gravidez (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A ovulação consiste na ruptura de parte da parede do folículo maduro e a 

consequente liberação do ovócito, que será capturado pela tuba uterina. Este fenômeno 

acontece próximo a época da metade do ciclo menstrual. Na mulher, geralmente só um 

ovócito é liberado pelo ovário durante cada ciclo, mas às vezes dois ou mais podem ser 

expelidos ao mesmo tempo. Quando nenhum ovócito é ovulado, o ciclo é denominado 

anovulatório (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). No camundongo, 

múltiplos óvulos são liberados (Rendi et al., 2012).

O estímulo para a ovulação é um pico de hormônio luteinizante (LH), liberado pela 

hipófise em resposta a níveis altos de estrogênio circulante produzido pelos folículos em 

desenvolvimento (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Após a ovulação, as células da granulosa e da teca interna do folículo que ovulou 

se reorganizam e formam uma glândula endócrina temporária chamada corpo lúteo, que 

se forma a partir da perda do fluído do folículo após a ovulação. Isto faz com que a sua 

parede se torne pregueada, devido a essa ruptura. Um pouco de sangue flui para o antro 

folicular, coagula e depois ele é invadido por tecido conjuntivo, que constitui a parte mais 

central do corpo lúteo, acompanhado de restos de coágulos de sangue, que depois serão 

gradualmente reabsorvidos (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Embora as células da granulosa não se dividam depois da ovulação, elas 

aumentam muito em tamanho e compõem cerca de 80% do parênquima do corpo lúteo, 

recebendo então a denominação de células granuloso-luteínicas que secretam 

esteroides (contrastando com a fase de folículo pré-ovulatório, quando secretavam 

proteínas). As células da teca interna também contribuem para a formação do corpo 

lúteo, em menor quantidade, originando as células teco-luteínicas, que tendem a se 
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acumular nas pregas da parede do corpo lúteo (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017).

As células granulosa-luteínicas têm citoplasma eosinofílico e vacuolizado. O corpo 

lúteo de várias gerações de óvulos pode estar presente simultaneamente no mesmo 

ovário, sendo os corpos lúteos imaturos menores e basofílicos, enquanto os mais velhos 

e maduros são grandes e eosinófilicos, com células dispostas ao redor de sinusóides 

(Rendi et al., 2012).

O destino do corpo lúteo depende de como ele é estimulado após sua formação. 

Se for pelo estímulo do hormônio luteinizante (LH) (que ocasionou a ovulação), o corpo 

lúteo é programado para secretar durante 10 a 12 dias. Se não tiver nenhum outro 

estímulo, suas células degeneram por apoptose, que é o que acontece quando uma 

gravidez não se estabelece. O corpo lúteo que dura só parte de um ciclo menstrual é 

chamado de corpo lúteo de menstruação e seus restos são fagocitados por macrófagos. 

Fibroblastos adjacentes invadem a área e produzem uma cicatriz de tecido conjuntivo 

denso denominado corpo albicans (‘corpo branco’, devido sua grande quantidade de 

colágeno) (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). Assim, o corpo 

albicans representa corpos lúteos anteriores que sofreram involução, sendo estes 

frequentes em mulheres com idade avançada. À medida que os camundongos 

envelhecem, o tecido intersticial formado a partir de folículos degenerados aumenta e é 

frequentemente caracterizado por grandes células contendo pigmento marrom (Rendi et 

al., 2012).

Embora as células da granulosa e os ovócitos degenerem, algumas células da 

teca interna frequentemente persistem isoladas ou em pequenos grupos no estroma e 

são chamadas de células intersticiais, que existem desde a infância até a menopausa e 

são ativas secretoras de esteroides, estimuladas por LH (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa 

e Carneiro, José, 2017).

2.1.2 Tubas uterinas

As tubas uterinas (ou ovidutos, antigamente denominadas Trompa de Falópio) 

consistem em dois tubos musculares de grande mobilidade. Em humanos, uma das suas 

extremidades, o infundíbulo, abre na cavidade peritoneal próximo ao ovário e tem 
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prolongamentos chamados de fímbrias, a outra extremidade, intramural, atravessa a 

parede do útero e se abre no seu interior (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 

2017).

A tuba uterina dos camundongos consiste de um tubo espiralado que conecta o 

corno uterino ao espaço periovariano. Ambas as tubas, de humanos e camundongos, 

são compostas de porção intramuscular, istmo, ampola, infundíbulo e um extremo 

fimbriado. A porção intramuscular está localizada dentro da parede da tuba uterina, nos 

camundongos, esse segmento se estende até a parede dorso lateral do útero e forma 

uma leve projeção na cavidade uterina, denominada colículo tubário (Rendi et al., 2012).

Em relação ao ovário, nos camundongos a ampola abre diretamente na Bursa 

ovariana que circunda o ovário, na mulher, a ampola possui extremidade fimbriada que 

se abre diretamente para a cavidade peritoneal adjacente ao ovário (Rendi et al., 2012).

A parede da tuba uterina é composta de três camadas: uma mucosa; uma camada 

de músculo liso disposta em uma camada circular e uma camada longitudinal externa; e 

uma camada serosa. A mucosa é formada por um epitélio colunar simples e por uma 

lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. O epitélio contém dois tipos de células: 

ciliadas e secretoras. Os cílios batem em direção ao útero, movimentando nesta direção 

uma película de muco que cobre sua superfície. Este liquido advém das células 

secretoras (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Nos camundongos, o segmento da ampola é difusamente ciliado e a presença 

dessas células ciliadas diminuem à medida que a tuba se aproxima do útero. A tuba 

uterina humana é revestida por células colunares ciliadas simples e células secretoras 

intercaladamente e as células ciliadas são mais numerosas na ampola e infundíbulo, 

diminuindo no segmento intramural (Rendi et al., 2012).

No momento da ovulação em mulheres, a tuba uterina exibe movimentos ativos 

decorrentes da sua musculatura lisa e a extremidade afunilada da ampola, que possui 

numerosas fímbrias, se posiciona muito perto da superfície do ovário, favorecendo a 

captação do ovócito. As células secretoras têm função nutritiva e protetora em relação 

ao ovócito e promovem também a capacitação dos espermatozoides. A contração do 

músculo liso e a atividade das células ciliadas transportam o ovócito ou o zigoto ao longo 

do infundíbulo e do restante da tuba. Esse movimento também impossibilita a passagem 
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de microrganismos do útero para a cavidade peritoneal (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e 

Carneiro, José, 2017).

2.1.3 Útero e placenta

O útero possui um formato de pêra e o corpo do útero é a porção dilatada. Sua 

parte superior que possui formato de cúpula é chamada de fundo do útero. A porção que 

se abre na vagina é chamada de cérvice ou colo uterino. A parede do útero é espessa e 

formada por três camadas. Externamente, há uma camada delgada serosa, onde 

constitui-se o mesotélio e o tecido conjuntivo, miométrio que é uma espessa camada de 

musculo liso e o endométrio, que reveste a cavidade do útero (Junqueira, Luiz Carlos 

Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Os camundongos têm um útero bicorno, constituído por dois cornos laterais que 

se unem distalmente em um corpo único. Nos camundongos as paredes do colo do útero 

e da vagina são contínuas dorsal e ventralmente, mas não lateralmente. As paredes

vaginais se estendem superiormente e formam fórnices profundos de ambos os lados. 

Em contraste, nos seres humanos, o colo do útero se projeta para dentro da vagina com 

fórnices laterais um pouco mais rasos (Rendi et al., 2012).

O miométrio, a camada mais espessa do útero, é composto de grandes feixes de 

fibras musculares lisas separadas por tecido conjuntivo. As primeiras fibras musculares 

são compostas principalmente de fibras dispostas longitudinalmente, ou seja, paralelas

ao maior eixo do útero. Pelas camadas intermediárias, passam os grandes vasos 

sanguíneos que irrigam o órgão (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). 

O miométrio do camundongo é composto por uma camada muscular circular interna e 

uma camada longitudinal externa de fibras musculares lisas separadas por um tecido 

conjuntivo frouxo e altamente vascular. A camada serosa externa é contínua com o 

mesométrio (Rendi et al., 2012).

Durante a gravidez, o miométrio passa por um período de crescimento, como 

resultado de hiperplasia e hipertrofia. Durante essa fase, muitas células musculares 

adquirem novas funções, como secreção de proteínas e sintetizam também colágeno, 

que aumenta muito em quantidade durante a gravidez. Após a gravidez, há uma 

degeneração de algumas células musculares, redução no tamanho de outras e 
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degradação enzimática do colágeno. Desta forma, o útero volta para dimensões 

semelhantes ao período anterior à gravidez (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017).

As diferenças mais notáveis entre os aspectos ginecológicos de camundongos e 

humanos são as do corpo e colo uterino. Os cornos uterinos em camundongos e o fundo 

uterino em humanos consistem em uma mucosa interna revestida por epitélio 

denominada endométrio, que cobre o miométrio (Rendi et al., 2012).

O endométrio consiste em um epitélio e uma lâmina própria que contêm glândulas 

tubulares simples, que às vezes se ramificam nas porções mais profundas. As células 

que revestem a cavidade uterina se organizam em um epitélio simples colunar formado 

por células ciliadas e células secretoras. O epitélio das glândulas uterinas é semelhante 

ao epitélio superficial, mas células ciliadas são raras no interior das glândulas. O tecido 

conjuntivo da lâmina própria é rico em fibroblastos e contêm abundante matriz 

extracelular. As fibras de tecido conjuntivo são constituídas principalmente de colágeno

(Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

O endométrio pode ser subdividido em duas camadas, que não podem ser 

delimitadas morfologicamente: primeiro, a camada basal, mais profunda, adjacente ao 

miométrio, constituída por tecido conjuntivo e pela porção inicial das glândulas uterinas; 

e segundo, a camada funcional formada pelo restante do tecido conjuntivo da lâmina 

própria, pela porção final e desembocadura das glândulas e também pelo epitélio 

superficial (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Enquanto a camada funcional sofre mudanças intensas durante os ciclos 

menstruais, a basal permanece quase inalterada (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e 

Carneiro, José, 2017). No útero do camundongo, o endométrio é organizado em dobras 

transversais elevadas fornecidas pelos vasos e nervos. O epitélio da mucosa consiste 

em células colunares simples que se estendem para glândulas tubulares ramificadas 

dentro do estroma endometrial. A morfologia do endométrio do camundongo muda 

dependendo do estágio do ciclo estral. (Rendi et al., 2012).

Os vasos sanguíneos que irrigam o endométrio são muito importantes para o 

fenômeno cíclico de perda de parte do endométrio durante a menstruação (Junqueira, 

Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).
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A transição entre o corpo do útero e o colo do útero é distinta entre camundongos 

e humanos. Nos camundongos, os cornos uterinos se unem na linha média, com as 

paredes mediais se fundindo para formar o septo mediano que se estende para dentro 

do lúmen do corpo. Quando os cornos uterinos se juntam ao corpo, o epitélio colunar do 

endométrio muda gradualmente para o epitélio escamosa estratificado, que é contínuo 

com a mucosa vaginal. Existe feixes de músculo liso circular e longitudinal e a camada 

serosa que completam a parede e a parte proximal do colo do útero. No entanto, na 

porção distal, a parede é composta inteiramente de feixes de fibras colágenas que se 

soltam e separam durante a gestação e o parto (Rendi et al., 2012).

Na mulher, o epitélio endometrial transita para um epitélio colunar secretor de 

muco. Após, esse epitélio colunar e secretor transita então para o epitélio escamoso 

relativamente liso, que reveste a porção do colo do útero exposta à vagina. O epitélio 

escamoso estratificado é contínuo com o epitélio escamoso vaginal (Rendi et al., 2012).

A placenta é um órgão temporário que serve como local de trocas fisiológicas 

entre a mãe e o embrião. Ela consiste em uma parte fetal (cório) e uma parte materna 

(decídua basal), sendo assim composta de células derivadas de dois indivíduos 

geneticamente distintos. A decídua basal fornece sangue arterial materno para a 

placenta e recebe sangue venoso de espaços sanguíneos que existem dentro dela. A

placenta é também um órgão endócrino que produz hormônios como a gonadotrofina 

cariônica crônica (HCG), tireotrofina coriônica, corticotrofina coriônica, estrógenos e 

progesterona. Também secreta a somatomamotrofina coriônica humana, que tem 

atividade lactogênica e estimula o crescimento do embrião (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa 

e Carneiro, José, 2017).

O camundongo possui um tipo hemocorial de placenta onde o sangue materno 

fica em contato com o córion fetal através de uma camada labiríntica. A camada materna 

é a decídua, que se desenvolve a partir do endométrio. A decídua se divide em basal e 

em capsularis. A decídua basal tem uma rica rede vascular e é composta por células 

vacuoladas grandes e irregulares, com núcleos de tamanhos variados. As células 

deciduais tendem a ser dispostas em uma camada mais compacta, próxima a zona de 

junção e mais frouxamente dispostas em direção ao lado materno. A decídua capsularis 

é uma fina camada de células deciduais achatadas que envolve todo o embrião 

(Scudamore et al., 2014).
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A decídua é separada da zona labiríntica pela zona de junção. As zonas de junção 

contem vasos sanguíneos maternos, células gigantes, trofoblasto e espongioblasto. As 

células trofoblásticas são derivadas do embrião e geralmente são muito grandes, com 

núcleos de formatos diferentes ou múltiplos. A zona labiríntica é composta de canais 

sanguíneos fetais e maternos intimamente opostos. Os canais de sangue fetal são 

revestidos por células endoteliais finas e contêm grandes glóbulos vermelhos nucleados 

imaturos, enquanto os canais sanguíneos maternos são revestidos por grandes células 

trofoblásticas (Scudamore et al., 2014).

A cérvice uterina é a porção cilíndrica e mais baixa do útero, cuja estrutura 

histológica difere de todo o restante do útero. A mucosa é revestida por um epitélio 

simples colunar secretor de muco. A cérvice tem poucas fibras musculares e consiste 

principalmente de tecido conjuntivo denso. Sua extremidade externa, que provoca 

saliência no lúmen da vagina é revestida por epitélio pavimentoso estratificado

(Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A mucosa da cérvice contém as glândulas mucosas cervicais. Esta mucosa não 

sofre mudanças notáveis durante o ciclo menstrual e não descama durante a 

menstruação. Na gravidez, porém, as células das glândulas da mucosa cervicais se 

proliferam e secretam um líquido mucoso mais abundante e viscoso. Estas secreções 

têm papel importante na fertilização. Na época da ovulação, essas secreções se tornam 

mais fluídas e facilitam a penetração do esperma no útero. Na fase da gravidez, os níveis 

de progesterona alteram as secreções da mucosa, de modo que elas se tornem mais 

viscosas e previnem a passagem de esperma e de microrganismos para o interior do 

útero. A dilatação do cérvice precede o parto e deve-se a intensa colagenólise, que 

promove o amolecimento de sua parede (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 

2017).

2.1.4 Vagina

No camundongo a vagina é curta e musculosa, e se estende do corpo uterino até 

uma abertura externa dorsal à uretra. A vagina está fracamente conectada ao reto 

dorsalmente e à uretra ventralmente. Na abertura externa da vagina, o clitóris forma uma 

elevação no aspecto ventral (Rendi et al., 2012).
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A vagina humana também é muscular e se estende do colo do útero até a vulva. 

No entanto há uma série de cristas grosseiramente aparentes produzidas pala dobra da 

parede externa da vagina, denominada rugas, que permitem uma extensão significativa 

e um alongamento durante a relação sexual e o parto (Rendi et al., 2012).

Em camundongos e humanos, o introito vaginal abre no vestíbulo da vulva. A vulva 

é composta de púbis, que separa em duas dobras de pele com pelos, denominados 

grandes lábios. Medial para os grandes lábios, são os pequenos lábios, que são duas 

dobras de tecido cobertas por mucosa escamosa que formam as bordas anterolaterais 

ao vestíbulo da vulva. O vestíbulo contém o clitóris, a abertura uretral e o introito vaginal 

(Rendi et al., 2012).

A vagina de mulheres e camundongos consiste de três camadas: mucosa, 

muscular e adventícia (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). A camada 

adventícia é composta por tecido conjuntivo frouxo, possui duas camadas de músculo 

liso interno e externamente, sendo a camada interna distribuída de forma circular e a 

externa de forma longitudinal. Não possui glândulas, o muco existente em seu lúmen se 

origina das glândulas da cérvice (Scudamore et al., 2014). O epitélio da mucosa vaginal 

de uma mulher adulta é estratificado pavimentoso. Suas células podem conter uma 

pequena quantidade de queratina, porém não ocorre queratinização intensa com 

transformações das células em placas de queratina (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e 

Carneiro, José, 2017).

Sob o estímulo de estrógenos, o epitélio vaginal sintetiza e acumula grande 

quantidade de glicogênio, que é depositado no lúmen da vagina quando o epitélio vaginal 

descama. As bactérias da vagina metabolizam o glicogênio e produzem ácido lático, 

responsável pelo pH da região, que é normalmente baixo e age como proteção a alguns 

microrganismos patogênicos (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A vagina humana não sofre alterações morfológicas significativas durante o ciclo 

menstrual, como pode ser observado nos camundongos (Rendi et al., 2012). A vagina 

do camundongo é revestida por um epitélio escamoso estratificado e queratinizado, que 

sofre alterações mensuráveis durante o ciclo estral. A mucosa é dobrada e não possui 

glândulas. A morfologia do epitélio vaginal se modifica durante o ciclo estral, e podem 

ser monitoradas in vivo pelo exame de esfregaço vaginal (Scudamore et al., 2014). 
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A lâmina própria da mucosa vaginal é composta de tecido conjuntivo frouxo, há 

uma quantidade relativamente grande de linfócitos e neutrófilos. Durante certas fases do 

ciclo menstrual, esses leucócitos invadem o epitélio e passam para o lúmen (Junqueira, 

Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A camada muscular da vagina é composta principalmente por conjuntos 

longitudinais de fibras musculares lisas. Externamente à camada muscular, uma camada 

de tecido conjuntivo denso, a adventícia, rica em espessas fibras elásticas, une a vagina 

aos tecidos circunvizinhos. A grande elasticidade da vagina se deve ao elevado número 

de fibras elásticas no tecido conjuntivo de sua parede, no qual há um plexo venoso 

extenso e feixes nervosos (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A genitália externa feminina, ou vulva, consiste em clitóris, pequenos lábios e 

grandes lábios, além de algumas glândulas que se abrem no vestíbulo, o espaço que 

corresponde à abertura externa da vagina, delimitado pelos pequenos lábios (Junqueira, 

Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

2.1.5 Glândulas vestibulares e clitorianas

A uretra e os ductos das glândulas vestibulares se abrem no vestíbulo. As 

glândulas vestibulares maiores (Bartholin) situam-se a cada lado do vestíbulo. As 

glândulas vestibulares maiores são numerosas e se localizam mais frequentemente ao 

redor da uretra e do clitóris. Todas as glândulas vestibulares secretam muco (Junqueira, 

Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Nos camundongos, as glândulas clitorianas pareadas são glândulas sebáceas 

que se esvaziam na fossa clitórica através de ductos excretores, que são revestidos por 

um epitélio escamoso estratificado (Rendi et al., 2012) e ácinos compostos de grandes 

células epiteliais eosinofilicas e cuboidais. A distensão cística dos ácinos e a ectasia dos 

ductos são comuns em camundongos envelhecidos e não devem ser confundidos com 

processos neoplásicos (Scudamore et al., 2014).

O clitóris do camundongo é coberto por pelo e pele, é encontrado como uma 

pequena elevação no assoalho ventral da abertura vaginal, sendo revestido pelo epitélio 

vaginal e há uma depressão rasa na ponta do clitóris chamada de fossa clitórica. A uretra 



16

se abre para a fossa clitórica. As glândulas clitoriais pareadas localizam-se antero 

lateralmente no tecido subcutâneo, cada uma com um único ducto que se abre para as 

paredes laterais da fossa clitórica. Um pequeno núcleo de osso análogo ao pênis e 

canais vasculares tortuosos do tecido erétil estão presentes (Rendi et al., 2012; 

Scudamore et al., 2014).

O clitóris da mulher está localizado na porção anterior ao vestíbulo, onde os 

pequenos lábios se encontram. A abertura uretral é imediatamente posterior ao clitóris e 

anterior ao começo do canal vaginal. Posterior à vagina, é o períneo, área entre a vagina 

e o ânus (Scudamore et al., 2014). O clitóris e o pênis são homólogos em origem 

embrionária e histológica. O clitóris é coberto por um epitélio estratificado pavimentoso, 

é formado por dois corpos eréteis que terminam em uma glande clitoridiana rudimentar 

e um prepúcio (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

2.1.6 Genitália externa

Os lábios menores são dobras da mucosa vaginal que tem tecido conjuntivo 

penetrado nas fibras elásticas. É coberto por um epitélio estratificado pavimentoso que 

possui uma delgada camada de células queratinizadas em sua superfície. Glândulas 

sebáceas e sudoríparas estão em sua superfície interna e externa (Junqueira, Luiz 

Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Os lábios maiores são dobras de pele que contém uma grande quantidade de 

tecido adiposo e uma delgada cama de músculo liso. Sua superfície interna tem estrutura 

semelhantes aos lábios menores, e a externa é coberta por pele e pelos espessos.

Glândulas sebáceas e sudoríparas também são numerosas (Junqueira, Luiz Carlos 

Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A genitália externa é abundantemente provida de terminações nervosas 

sensoriais, além de corpúsculos de Meisner e de Pacini, que contribuem para a fisiologia 

do estímulo sexual (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).
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2.2 HORMÔNIOS, CICLO MESTRUAL E ESTRAL

Ciclo menstrual é o termo utilizado para descrever as alterações fisiológicas que 

ocorrem nas mulheres férteis, através de alterações mensais nas taxas de secreção dos 

hormônios femininos, tendo como sua principal função a reprodução sexual e a 

fecundação (Consolaro et al., 2016; Gartner, 2017). Essas alterações promovem 

mudanças nos ovários e em outros órgãos pertencentes ao sistema genital feminino, 

durante os anos reprodutivos da vida da mulher (Consolaro et al., 2016).

Antes do início da puberdade, todos os folículos do córtex ovariano se encontram 

no estágio de folículo primordial. O hormônio de liberação de gonadotrofinas (GnRH, 

também conhecido como hormônio de liberação do hormônio luteinizante – LHRH) 

produzido pelos neurônios do núcleo arqueado e da área pré-óptica do hipotálamo, 

desempenha um papel importante na iniciação da puberdade. A liberação do LHRH é 

pulsátil, ocorrendo aproximadamente a cada 90 minutos, sendo sua meia-vida na 

corrente sanguínea de 2 a 4 minutos. Essa pulsatilidade na liberação de LHRH é 

necessária para o início da menarca e para a manutenção dos ciclos ovulatórios e 

menstruais normais durante toda a vida reprodutiva (Gartner, 2017).

A liberação pulsátil de LHRH (e pela liberação simples, porém não pulsátil do 

hormônio leptina), resulta em uma liberação pulsátil similar de gonadotrofina (hormônio 

folículo estimulante - FSH e LH) pelas células da hipófise, culminando com o início do 

desenvolvimento folicular (conforme descrito anteriormente) e o surgimento do ciclo 

ovariano (Gartner, 2017).

Os folículos primordiais são os únicos que não se encontram em desenvolvimento. 

Já os folículos primários, secundários e antrais estão em desenvolvimento. O 

desenvolvimento do folículo primário independe do FSH e a diferenciação e proliferação 

dessas células foliculares irá ocorrer por fatores locais ainda não caracterizados, 

secretados pelas células foliculares e ovócitos primários. Os folículos secundários e 

antrais se encontram sob a influência do FSH (Gartner, 2017).

O FSH e o LH ligam-se aos receptores de membrana dos folículos, estimulando o 

aumento da atividade da adenilato ciclase, que estimula a síntese de 3’5’-adenosina-

monofosfato-ciclíco (AMPc). O AMPc ativa uma proteinoquinase, ocasionando a 

formação da colesterol esterase e de outras enzimas que estão envolvidas na síntese 
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de hormônios esteroides. A colesterol esterase provoca o acúmulo de colesterol livre, 

que é transformado por enzimas em hormônios esteroides no reticulo endoplasmático 

liso dos folículos ovarianos. Esses hormônios interagem com as células do endométrio, 

músculo liso do útero e vagina (Consolaro et al., 2016).

O estrógeno produzido é responsável pela maturação e proliferação do epitélio 

vaginal. Ele confere maior resistência a traumas e infecções; estimula a proliferação da 

mucosa da endocérvice e endométrio; aumenta o volume de água do muco cervical e a 

proliferação e crescimento de células específicas do corpo, responsáveis pelo 

desenvolvimento da maioria das características sexuais da mulher, como de células 

musculares lisas do útero, crescimento das mamas e deposição do tecido adiposo na 

região gluteofemoral (Consolaro et al., 2016).

O estrógeno inibe a atividade osteoclástica nos ossos e, portanto, estimula o 

crescimento ósseo. A progesterona atua preparando o útero para a gravidez e as mamas 

para a lactação. Sua função mais importante é promover mudanças secretórias no 

endométrio uterino durante a última metade do ciclo sexual feminino, preparando o útero 

para a implantação do óvulo fertilizado. Também é responsável pela proliferação do 

epitélio vaginal e pelo aumento da viscosidade do muco cervical (Consolaro et al., 2016).

Por volta do 14º dia do ciclo menstrual, os estrógenos produzidos principalmente 

pelos folículos antrais, mas também pelos folículos secundários, têm seus níveis 

aumentados na corrente sanguínea, de modo suficiente para causar a inibição do FSH 

liberado pela hipófise (por feedback negativo) e um pico de LH é liberado para as células 

da adenohipófise (Gartner, 2017).

Esse pico de LH ocasiona um aporte sanguíneo maior para o ovário e os capilares 

da teca externa começam a extravasar plasma, formando um edema. Junto a isso, 

histamina, prostaglandinas e colagenases são liberadas nas imediações do folículo 

antral. Além disso, os níveis de ativador de plasminogênio (a enzima que catalisa a 

conversão do plasminogênio em plasmina) aumentam no folículo, e a plasmina promove 

proteólise, levando a desorganização da camada de células da granulosa, permitindo 

que a ovulação ocorra (Gartner, 2017).

O pico de LH também é responsável pela liberação do fator de maturação a ser 

liberado pelo ovócito primário, e sob sua influência, o ovócito primário do folículo antral 

reinicia e termina sua primeira divisão meiótica, resultando na formação de duas células 
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filhas, o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. Esse ovócito secundário 

recém-formado, entra na segunda divisão meiótica, a qual é interrompida na fase de 

metáfase, com o ovócito secundário permanecendo nesse estágio até a fertilização

(Gartner, 2017).

A presença e a formação contínua de proteoglicanos e ácido hialurônico atraem 

água, ocasionando um aumento de tamanho do folículo antral e assim desorganizando 

também a suas células da granulosa. Pouco antes da ovulação, a parede do folículo 

antral é pressionada na superfície do ovário, perdendo o seu suprimento de sangue. 

Essa região se torna adelgaçada e branca, conhecida como estigma. O tecido conjuntivo 

do estigma e a parede do folículo antral em contato com o estigma degeneram e formam 

uma abertura entre a cavidade peritoneal e o antro do folículo antral. Através dessa 

abertura, o ovócito secundário e suas células da granulosa associadas, junto com liquido 

folicular, são suavemente liberados do ovário, resultando na ovulação (Gartner, 2017).

Embora possa haver ciclos menstruais mais longos e mais curtos, a ovulação 

sempre ocorrerá no 14º dia antes do início da menstruação. O remanescente do folículo 

antral será convertido no corpo hemorrágico e em seguida no corpo lúteo (Gartner, 

2017).

Todo o processo de recrutamento do folículo primordial até o desenvolvimento de 

um folículo antral e a ovulação de um ovócito secundário, requer um período muito maior 

do que 14 dias, sendo necessário quase 10 meses para que o folículo primordial se torne 

um folículo secundário e mais dois meses para que a ovulação ocorra. Todos os ovócitos 

e células da granulosa que atingiram o estágio de folículo secundário, mas não vão 

ovular, sofrem atresia e se degeneram, mas as suas células da teca interna não sofrem 

apoptose e sim, se diferenciam em células do estroma. Todos os folículos que atingirem 

o estágio antral são dependentes de FSH, exceto o folículo dominante, que começa a 

produzir grande quantidade do hormônio inibina, que promove a inibição da liberação do 

FSH pela adenohipófise. Quando o FSH é inibido, os folículos antrais que não são 

dominantes sofrem atresia e o folículo dominante progride para a ovulação (Gartner, 

2017).

De uma forma ideal o ciclo menstrual tipicamente dura 28 dias nos humanos. Os 

eventos sucessivos que ocorrem nesse ciclo continuamente podem ser descritos 

didaticamente em três fases: fase menstrual, fase proliferativa (estrogênica) e fase 
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secretora (progestacional). Essas fases analisadas histologicamente, dependem dos 

níveis sanguíneos de estradiol e progesterona, que são hormônios controlam grande 

parte da estrutura e das funções dos órgãos do sistema genital feminino, até mesmo 

antes do nascimento (Gartner, 2017; Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 

2017). 

Como os ciclos menstruais são consequências de eventos ovarianos relacionados 

com a produção de ovócitos, a mulher só é fértil no período em que tem esses ciclos

(Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017). 

A fase menstrual do ciclo dura em média de 3 a 4 dias. A fase seguinte, a 

proliferativa, dura em média 10 dias e é seguida pela fase secretora, que se inicia após 

a ovulação e dura por aproximadamente 14 dias. Apesar de haver essa divisão por fases, 

as mudanças estruturais que acontecem durante o ciclo ocorrem de forma gradual

(Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A menstruação se inicia juntamente com o sangramento a partir do útero, e se 

passa no caso de não haver fertilização. Dessa forma o corpo lúteo se torna afuncional 

dentro de 14 dias após a ovulação, reduzindo assim o nível de progesterona e estradiol

(Gartner, 2017). 

Embora toda a camada funcional do endométrio seja descamada, não é 

completamente liberada de forma imediata, esse processo dura por 3 a 4 dias. É 

importante observar que durante todo o ciclo menstrual ocorre uma inibição do 

mecanismo de coagulação do sangue (Gartner, 2017).

A fase proliferativa, também conhecida como fase estrogênica, ocorre 

concomitantemente ao desenvolvimento dos folículos ovarianos, que estão 

provavelmente na transição entre folículos pré-antrais e antrais, quando esses folículos 

começam a secretar ativamente estrógenos, responsáveis pelas alterações endometriais 

dessa fase do ciclo menstrual. (Gartner, 2017; Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, 

José, 2017). O estradiol atua ligando-se em seus receptores nas células do estroma 

ovariano, formando complexos estradiol-receptor, que atuam como fatores de 

transcrição ativadores de dezenas de genes, que codificam os fatores de crescimento 

que atuam sobre células epiteliais e endoteliais, induzindo sua proliferação (Gartner, 

2017). 
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A fase secretora ou progestacional tem início após a ovulação e é comandada

pelo hormônio progesterona, que é produzido pelas células granuloso luteínicas do corpo 

lúteo, e até certo ponto, pelo estradiol, produzido pelas células teco luteínicas do corpo 

lúteo (Gartner, 2017).

As células do estroma endometrial possuem receptores para progesterona, e os 

complexos formados progesterona-receptor atuam como fatores de transcrição e 

também diminuem a expressão dos receptores para estradiol. Além disso, os complexos 

progesterona-receptor ativam genes que codificam as enzimas que inativam o estradiol, 

e também ativam o gene responsável pela diferenciação do endométrio, tornando-o 

receptivo para a chegada de um embrião (Gartner, 2017). 

A fase secretora termina o ciclo quando o 28º dia se aproxima, prevendo a fase 

menstrual de um novo ciclo. Na fase menstrual, haverá uma redução nos hormônios que 

promovem a proliferação celular e o crescimento da camada funcional do endométrio

(Gartner, 2017).

O ciclo reprodutivo do camundongo é conhecido como ciclo estral. Da mesma 

forma que o ciclo menstrual da mulher, o ciclo estral dos camundongos é marcado por 

mudanças na estrutura dos órgãos genitais. Enquanto o marco do ciclo menstrual nas 

mulheres é a menstruação, nos camundongos este marco é o período de ovulação, 

caracterizado pela receptividade sexual (cio), sendo este denominado de estro (do 

gergo, oistrus; agitação), razão pelo qual o ciclo reprodutivo é denominado ciclo estral. 

(Callegari, 2008; Salgado, 2009).

No ciclo estral são reconhecidas quatro fases distintas que podem ser 

reconhecidas por características da citologia vaginal e pelas características morfológicas 

do útero, sendo estas fases denominadas proestro, estro, metaestro e diestro (Salgado, 

2009). Em camundongos, a ciclicidade ocorre tipicamente durante um período de 4-6

dias, e é comum ver ciclos irregulares nas semanas seguintes. À medida que o 

camundongo se move para a maturidade sexual, a ciclicidade se torna mais regular.

O proestro é uma fase preparatória ou construtiva, onde ocorre o crescimento de 

folículos ovarianos e são consequência então da secreção elevada de estrógeno e da 

síntese de progesterona pelas células da granulosa dos folículos, assim como ocorre nos 

humanos (Salgado, 2009).
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O estro, assim como o proestro, é um período anabólico, sendo então uma fase 

em que as fêmeas se encontram mais receptivas ao macho. Durante essa fase a

maturação dos ovócitos e o crescimento dos folículos iniciados na fase anterior, e, 

portanto, a produção continuada de estrógeno promove um pico de LH, responsável pela 

ruptura do folículo e liberação do ovócito. Após seu pico, a concentração desse hormônio 

diminui rapidamente até chegar a seus valores basais. O padrão de secreção de FSH é 

similar ao do LH. Após o pico pré-ovulatório, a concentração de FSH também diminui 

rapidamente, mas diferentemente do LH há um pico secundário e depois começa a 

diminuir até atingir valores basais no final do estro (Freeman, 2006; Wood et al., 2007).

A característica mais marcante do estro é o alto nível sérico de estrógeno. A 

duração dessa fase é por volta de 24 horas. A largura total do útero é maior em estro, 

onde ocorre o pico de estrógeno, provavelmente devido ao edema característico dessa 

fase. Também ocorre a estimulação por estrógeno que induz a proliferação celular nos 

diferentes compartimentos uterinos, além de induzir a sínteses de receptores de 

progesterona pelas células alvo. A progesterona por sua vez, é capaz de inibir a 

proliferação de células epiteliais e estimular a multiplicação e a diferenciação das células 

do estroma endometrial, processo importante para a decidualização do endométrio

(Freeman, 2006; Wood et al., 2007; Salgado, 2009).

O metaestro é considerado um período catabólico. Se houver ocorrido o 

acasalamento na fase do estro, é nessa fase que é formado o corpo lúteo e a 

progesterona sintetizada atua na remodelação dos tecidos uterinos. Adicionalmente, a 

síntese do estrógeno pelo corpo lúteo continua. Se não houver acasalamento, esta 

estrutura eventualmente degenera-se, mostrando índices mais altos de células 

apoptóticas (Freeman, 2006; Salgado, 2009).

O diestro é considerado um período quiescente, durante o qual ocorre a 

regeneração do útero. Nessa fase, as dimensões e morfologia do útero são semelhantes 

a observadas em proestro e há a predominância de progesterona (Freeman, 2006; 

Salgado, 2009). Ao contrário do humano, a mucosa uterina do camundongo é absorvida 

ao invés de descamada durante o diestro (Rendi et al., 2012).

A irregularidade do ciclo em camundongos jovens podem incluir períodos mais 

longos do diestro e também dois dias consecutivos de estro (frequentemente 
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denominado duplo estro), entretanto essas irregularidades são consideradas variações

normais (Vidal, 2017).

No ciclo clássico de quatro dias, a onda de gonadotrofina ocorre durante o 

proestro com a ovulação durante o estro. Isso leva ao padrão esperado de grandes 

folículos antrais dentro do ovário durante o proestro e novos corpos lúteos basofílicos 

durante o estro. A queratinização vaginal ocorre durante o estro, juntamente com a 

presença do corpo lúteo recém-formado. Em ciclos com dois dias de estro vaginal, o pico 

de gonadotrofina não ocorre durante o período do proestro vaginal, mas ocorre durante 

o primeiro dia do estro vaginal com ovulação após o início da manhã do segundo dia do 

estro vaginal (Goldman et al., 2007; Vidal, 2017).

Isto leva à presença de grandes folículos antrais dentro do ovário com 

queratinização distinta dentro da vagina no primeiro dia de um 'duplo estro'. Isso dá a 

impressão histológica de um ovário de "proestro" com uma vagina de "estro". Além disso, 

é comum ver o útero distendido com o fluido neste momento, o que seria tipicamente 

consistente com o "proestro" nas descrições clássicas dos ciclos de quatro dias, mas 

frequentemente ocorre aqui com a queratinização vaginal. É importante reconhecer este 

padrão histológico pouco descrito e não o considerar como uma incompatibilidade e 

diagnosticar uma anormalidade. No segundo dia de um "duplo estro", a ovulação 

ocorreu, de modo que o padrão esperado de novos corpos lúteos dentro do ovário, 

juntamente com a queratinização vaginal, é semelhante aos traços clássicos do "estro" 

histologicamente. Isso destaca o fato de que os estágios do ciclo estral são entidades 

clínicas e não são diagnósticos morfológicos adequados para padrões ou achados 

histológicos (Dixon et al., 2014; Vidal, 2017).
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2.3 MORFOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO AO 
LONGO DO CICLO ESTRAL/ MENSTRUAL

 

2.3.1 Ovário

Na ovulação, em humanos e camundongos, o epitélio germinativo do ovário se 

rompe e libera o oócito, zona pelúcida e células foliculares, também conhecidas como 

cumulus oophorus no espaço periovariano (Rendi et al., 2012). 

Nos camundongos, folículos pequenos são numerosos em todas as fases do ciclo 

estral. Durante o proestro há o crescimento dos folículos ovarianos, sendo a 

consequência da secreção elevada de estrogênio e da síntese de progesterona pelas

células da granulosa. No estro, os vasos sanguíneos ovarianos são mais dilatados e 

evidentes. A maturação dos ovócitos e o crescimento folicular iniciados na fase anterior, 

portanto, consequente produção continuada de estrogênio, promovem um pico de LH 

que é responsável pela ruptura do folículo e liberação do ovócito. Durante o metaestro, 

caso tenho ocorrido o acasalamento na fase do estro, essa fase é formada por corpo 

lúteo e a progesterona sintetizada atuará na remodelação dos tecidos uterinos. Caso não 

haja acasalamento, a estrutura do corpo lúteo degenera. O diestro é um período 

quiescente onde ocorre a regeneração do útero através da proliferação e diferenciação 

dos fibroblastos do estroma endometrial (Quadro 1) (Wood et al., 2007; Salgado, 2009). 

Após a ovulação, tanto em camundongos quanto em humanos, as células da 

granulosa se hipertrofiam e tornam-se vascularizadas pela teca interna e formam o corpo 

lúteo. Células maduras do corpo lúteo possuem um citoplasma eosinofílico claro e 

vacuolizado, e um grande núcleo com cromatina aberta. Os corpos lúteos de várias 

gerações de óvulos podem estar presentes simultaneamente no mesmo ovário. Os 

corpos lúteos imaturos são menores e basofíicos, enquanto corpos lúteos mais velhos e 

maduros são grandes e eosinofílicos, com células dispostas em cordas ao redor de 

sinusóides (Rendi et al., 2012).
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Quadro 1 – Alterações morfológicas do ovário durante o ciclo estral.

Fase Características

Proestro Crescimento de folículos ovarianos

Estro Ruptura do folículo ovariano e liberação do ovócito

Metaestro Formação do corpo lúteo e sua degeneração

Diestro Período quiescente de regeneração do epitélio uterino

2.3.2 Útero

Na mulher, o ciclo menstrual é dividido nas fases menstrual, que dura em média 

de 3 a 4 dias; proliferativa, que dura em média 10 dias e é seguida pela fase secretora, 

que se inicia após a ovulação e dura or aproximadamente 14 dias. Apesar de haver essa 

divisão por fases, as mudanças morfológicas que acontecem durante o ciclo ocorrem de 

forma gradual (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

Os ciclos menstruais geralmente ocorrem entre 12 e 15 anos de idade e continuam 

até os 45 e 50 anos nas mulheres. Como os ciclos menstruais são consequências de 

eventos ovarianos relacionados com a produção de ovócitos, a mulher só é fértil no 

período em que tem esses ciclos (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017).

A menstruação se inicia juntamente com o sangramento a partir do útero, e se 

passa no caso de não haver fertilização. Dessa forma o corpo lúteo se torna afuncional 

dentro de 14 dias após a ovulação, reduzindo assim o nível de progesterona e estradiol

(Gartner, 2017)

Dois dias antes de o sangramento se iniciar, a camada funcional do endométrio 

se torna desprovida de seu suprimento sanguíneo, uma vez que as artérias espiraladas 

vão se contraindo de forma intermitente. Após dois dias, essas artérias se tornam 

constantemente contraídas, reduzindo dessa forma o oxigênio para a camada funcional 

elevando ao colapso das glândulas, a invasão do estroma por leucócitos, isquemia e 

necrose da camada funcional. Logo em seguida, as artérias espiraladas se dilatam 

novamente, entretanto, como foram enfraquecidas pelos eventos anteriores, essas 

artérias se rompem. O sangue expelido remove placas da camada funcional a serem 

eliminadas como uma descarga hemorrágica (fluxo menstrual), iniciando a menstruação 

no 1º dia (Gartner, 2017).
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Embora toda a camada funcional do endométrio seja descamada, não é 

completamente liberada de forma imediata. É importante observar que durante todo o 

ciclo menstrual ocorre uma inibição do mecanismo de coagulação do sangue (Gartner, 

2017).

Antes e durante a fase menstrual, a camada basal do endométrio continua a ser 

bem suprida de sangue pelas suas próprias artérias retas, fazendo com que essa 

camada permaneça viável, porém a mucosa uterina é bastante delgada após sofrer a 

descamação durante o ciclo menstrual (Gartner, 2017; Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e 

Carneiro, José, 2017). 

Na fase proliferativa, a camada funcional do endométrio se torna mais espessa 

devido à proliferação das glândulas endometriais, que são responsáveis pelo 

revestimento do endométrio e pelo estabelecimento de novas glândulas endometriais na 

camada funcional. As artérias espiraladas que foram perdidas na fase menstrual são 

substituídas, mas não se reestruturam de modo tão intensamente enovelado, atingem 

grande, mas não total parte da camada funcional. Por volta do 4º dia do ciclo, quando 

ocorre a ovulação, a camada funcional do endométrio se apresenta completamente 

restaurada em relação a seu estado prévio (Gartner, 2017). 

Na fase secretora ou progestacional, o estroma endometrial secretório precoce 

ainda é relativamente celular, as glândulas têm configurações semelhantes as glândulas 

proliferativas, mas com vacúolos subnucleares (Rendi et al., 2012). O endométrio 

continua a se tornar mais espesso como resultado de um edema no estroma endometrial 

e das secreções acumuladas dentro do lúmen das glândulas endometriais. À medida que 

essa secreção vai sendo produzida, os grânulos de secreção se movem para o 

citoplasma e tem seu conteúdo liberado no lúmen glandular. Esse material é rico em 

glicogênio e proverá nutrientes para a formação da placenta. As artérias espiraladas da 

camada funcional adquirem um desenvolvimento completo, tornando-se mais 

enoveladas e se estendendo completamente por toda a espessura da camada funcional, 

por volta do 22º dia (Gartner, 2017).

À medida que o ciclo progride, as glândulas se dilatam. Após o desenvolvimento 

dos vacúolos subnucleares, as células desenvolvem vacúolos supranucleares e, em 

seguida, aumentam o seu citoplasma. Embora as glândulas se tornem mais empilhadas 

à medida que a fase secretora progride, as células que revestem as glândulas são menos 
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congestionadas e as mitoses estão ausentes. As células estromais também 

desenvolvem mais citoplasma à medida que a fase secretora progride e, no final do ciclo, 

tornam-se decidualizadas. As células estromais decidualizadas desenvolvem 

citoplasmas eosinofílico abundante e tem aparência epitelióide. Além disso, na fase 

secretora tardia, as artérias espirais tornam-se pronunciadas (Rendi et al., 2012). 

O endométrio gestacional é semelhante ao endométrio da fase secretora tardia 

com estroma decidualizado pronunciado e abundantes células secretoras (Rendi et al., 

2012). 

No período pós menopausa, esse epitélio pavimentoso estratificado não 

queratinizado sofre um processo de atrofia, tornando-se menos espesso e mais 

suscetível a infecções e sangramentos. O colo do útero diminui de tamanho , por 

ausência do estímulo hormonal, ocorrendo o deslocamento da JEC para dentro do canal 

endocervical (Buffon, 2016).  

No útero do camundongo, o endométrio é organizado em dobras transversais 

elevadas fornecidas pelos vasos e nervos. O epitélio da mucosa consiste de células 

epiteliais colunares simples que se estendem para glândulas tubulares ramificadas 

dentro do estroma endometrial, e variam de aparência morfológica de acordo com o 

estágio do ciclo (Rendi et al., 2012; Scudamore et al., 2014). 

No proestro, o lúmen uterino é distendido por fluído e hiperêmico, células mitóticas 

são observadas nas células epiteliais de revestimento que aparecem mais altas, e os 

leucócitos influenciam o estroma, que pode ter uma aparência mais edematosa. É 

caracterizada pela proliferação dos fibroblastos e aumento do número de capilares 

sanguíneos do endométrio (fig. 4-A; Quadro 2) (Rendi et al., 2012; Scudamore et al., 

2014). 

No início do estro, a luz do útero pode estar levemente distendida com líquido, 

que gradualmente diminui, o epitélio glandular começa a degenerar, sendo visto 

vacuolizações e apoptose de algumas células epiteliais. Há ausência de mitoses e os 

leucócitos são raros. Os vasos sanguíneos são mais dilatados e evidentes, o útero 

encontra-se edemaciado e hipertrofiado (fig. 4-B; Quadro 2) (Rendi et al., 2012; 

Scudamore et al., 2014). 
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No metaestro, o lúmen aparece reduzido devo a não distenção da parede uterina, 

o epitélio de revestimento continua a mostrar sinais de degeneração. Mitoses nesse 

período não são comuns, embora possam estar presentes. Os leucócitos são 

proeminentes nesse período. São observadas muitas células epiteliais glandulares e 

luminais em mitose (fig. 4-C; Quadro 2) (Rendi et al., 2012; Scudamore et al., 2014). 

No diestro, o útero encontra-se mais fino com o lúmen estreito devido a parede 

uterina estar colapsada, parecido com uma fenda, circundado por tecido estromal 

condensado e células epiteliais de revestimento colunar baixas. Não há evidências de 

degeneração, embora mitoses ocasionais possam estar presentes, leucócitos também 

são observados no endométrio. Ocorre a regeneração do útero através da proliferação 

e diferenciação dos fibroblastos do estroma endometrial. Este período pode ser de curta 

duração, chamado de diestro, ou de longa duração, chamada anestro, que é quando seu 

ciclo reprodutivo se encontra interrompido. Nessas fase as dimensões e morfologia do 

útero são semelhantes às observadas em proestro (fig. 4-D; Quadro 2) (Rendi et al., 

2012; Scudamore et al., 2014). 

Figura 4 –Mudanças morfológicas no endométrio uterino de acordo com os estágios do ciclo estral.
A, Proestro. B, Estro. C, Metaestro. D, Diestro. Adaptado de: Scudamore et al., 2014.
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Quadro 2 - Alterações morfológicas do útero durante o ciclo estral.

Fase Características

Proestro
Proliferação de fibroblastos do estroma endometrial e aumento do 

número de capilares sanguíneos

Estro
Vasos sanguíneos dilatados e evidentes, útero edemaciado e 

hipertrofiado

Metaestro
Células epiteliais glandulares em mitoses e intensa migração de 

leucócitos polimorfonucleares no epitélio luminal

Diestro
Regeneração do útero através da proliferação e diferenciação dos 

fibroblastos do estroma endometrial

2.3.3 Vagina

A mucosa vaginal de camundongos muda sua morfologia de acordo com cada 

fase do ciclo estral, enquanto a mucosa vaginal humana é relativamente estável na 

aparência morfológica (Rendi et al., 2012). Nas mulheres pequenas mudanças na 

quantidade de acumulação do glicogênio e maturação nuclear ocorrem, mas são 

menores em comparação com as mudanças observadas nos camundongos. Durante o 

período de amamentação e na pós-menopausa, o seu epitélio sofre atrofia e o número 

de camadas celulares é reduzido (Rendi et al., 2012; Buffon, 2016). 

As mudanças cíclicas que ocorre durante o ciclo estral de camundongos ocorrem 

devido a diferenciação estimulada por estrógenos. A citologia vaginal pode refletir os 

níveis de estrógenos e progesterona durante o ciclo menstrual e ainda auxilia no 

monitoramento dos níveis hormonais durante a gestação (Buffon, 2016).

No proestro, células nucleadas achatadas se desenvolvem entre as camadas 

celulares basais e a camada mucificada, que posteriormente sofrerão queratinização 

gradualmente, levando ao aparecimento de uma camada espessa de 2-3 células 

altamente eosinofílicas e achatadas, separando a camada mucificada da camada basal. 

A camada de células mucificada começa a ser liberada no final do proestro, de modo 

que no seu início, as células nucleadas são muito expostas. Nesse período, as mitoses 

também são frequentes e pouco leucócitos estão presentes (fig. 5-A) (Rendi et al., 2012; 

Scudamore et al., 2014).
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No estro, a mucosa é mais espessa (tem 10-12 células de espessura) e é coberta 

por uma camada superficial de células queratinizadas (cornificadas). Essas células 

queratinizadas são altamente eosinofílicas e geralmente anucleares (pode ser nucleadas 

apenas no início do estro) e serão liberadas no lúmen, podendo ser identificadas na 

citologia vaginal. Nesse período, as mitoses diminuem e os leucócitos estão ausentes

(fig. 5-B) (Rendi et al., 2012; Scudamore et al., 2014).

O metaestro é o estágio mais curto e o menos distinto morfologicamente. Nele, a 

camada queratinizada é perdida da superfície, embora fragmentos de queratina possam 

ser encontrado em seu lúmen. A mucosa durante esse período é infiltrada por neutrófilos 

na lâmina própria e no epitélio. O epitélio também passa a diminuir de tamanho, e podem 

ser observadas células epiteliais nucleadas degeneradas (fig. 5-C) (Rendi et al., 2012; 

Scudamore et al., 2014).

No início do diestro, o epitélio está em sua menor altura e tende a ser mais 

basofílico. Os neutrófilos infiltrados reduzem-se e ficam confinados na lâmina própria, o 

epitélio começa a proliferar e figuras mitóticas podem ser observadas na camada basal. 

Ao final do diestro, a camada superficial do epitélio começa a ficar mucificada, e as 

células dessa região se tornam maiores e mais basofílicas e podem conter vacúolos de 

mucina. Essa camada mucificada se torna mais espessa à medida que o ciclo progride 

para o proestro (fig. 5-D) (Rendi et al., 2012; Scudamore et al., 2014).
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Figura 5 – Mudanças morfológicas no epitélio vaginal durante o ciclo estral. A, Proestro. B, Estro. C,
Metaestro. D, Diestro. Fonte: (Scudamore et al., 2014).

2.3.4 Citologia vaginal

A citologia vaginal identifica as alterações na morfologia celular, observando o 

citoplasma e o núcleo das células, coradas frequentemente pela técnica de Papanicolau 

(Buffon, 2016). As características citoplasmáticas indicam o grau de diferenciação 

celular, que, quando se alteram, podem mostrar diferenças em sua quantidade e forma, 

coloração, presença de vacuolização, depósito anormal de proteínas entre outas (Buffon, 

2016).

Na idade reprodutiva da mulher, sob uma estimulação hormonal o epitélio 

escamoso da vagina sofre maturação completa e descamação celular. Conforme citado 

anteriormente, as células desse epitélio tem sua classificação baseada na origem 

histológica e são compostas de células basais, parabasais, intermediárias e superficiais 

(Buffon, 2016). Desde a camada profunda até a superfície do epitélio, o processo de 

maturação dessas células leva a uma alteração na sua morfologia, como o aumento no 

tamanho da célula e a redução do volume nuclear (fig. 6) (Buffon, 2016).
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Na camada mais profunda desse epitélio estão as células basais, que são 

basofílicas, pequenas, de formato redondo e apresentam núcleo volumoso e central. São 

células que sofrem mitose e mantêm a renovação do epitélio escamoso. Dificilmente 

sofrem escamação, mas podem aparecer no esfregaço citológico, principalmente após 

o parto, por diminuição hormonal brusca, que leva à descamação intensa e também em 

casos de atrofia grave (Buffon, 2016).

As células parabasais são maiores e apresentam-se arredondas, com citoplasma 

mais abundante que as basais, bordas bem delimitadas e citoplasma basofílico denso. 

Elas são verificadas principalmente em esfregaços atróficos, como nos períodos de pós-

parto, pós menopausa e infância (fig. 6-A). As células intermediárias têm forma poligonal, 

citoplasma abundante e eosinofílico. O núcleo é arredondado e possui cromatina 

finamente granular, possuem alto teor de glicogênio e descamam em aglomerados 

celulares por conta da presença de desmossomos (fig. 6-C). Os lactobacilos que 

compõem a flora normal da vagina metabolizam o glicogênio presente nessas células a 

ácido lático que mantém o pH vaginal. A ação dessas bactérias sobre às células 

intermediárias leva à degradação citoplasmática com aparecimento de núcleos 

desnudos no esfregaço, um processo denominado citólise. As células mais diferenciadas 

do epitélio escamoso são as superficiais, por serem destituídas de junções celulares, 

descamam facilmente e de forma isolada. Apresentam citoplasma abundante, poligonal, 

de aspecto delicado e transparente, rico em pré-queratina. O núcleo é pequeno, denso, 

central e picnótico (fig. 6-B) (Buffon, 2016). 

Figura 6 – Diferentes tipos de células escamosas. A, Células parabasais. B, Células superficiais. C,
Células intermediárias. Fonte: (Buffon, 2016).
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O epitélio cilíndrico simples que reveste a endocérvice é formado por células 

produtoras de muco e células ciliadas. As células endocervicais, também denominadas 

células glandulares, são altas, possuem núcleo redondo ou oval, volumoso, e com 

cromatina finamente granular. São muito sensíveis a alterações reativas e por essa 

razão, o núcleo que é normalmente único, pode aparecer multinucleado em algumas 

situações. Normalmente descamam em agrupamento de células que podem ter 

disposição em ‘favo de mel’ quando vistas de cima, e ‘paliçada’ quando vistas 

lateralmente. A presença dessas células no esfregaço cérvico-vaginal é um importante 

indicativo de sua qualidade, pois identifica que a coleta foi realizada na região da JEC

(Buffon, 2016). 

A descamação do epitélio glandular do endométrio durante a menstruação permite 

a observação das células endometriais nos esfregaços cérvico-vaginais, que podem 

aparecer até o 12º dia do ciclo menstrual (Buffon, 2016). 

As células endometriais são pequenas e descamam em agrupamentos celulares 

densos. Possuem tamanho e volume nuclear menores do que as células endocervicais, 

além de terem pouca definição das bordas citoplasmáticas. Podem ser ou não ciliadas, 

e aparecem com frequência em degeneração. O núcleo é arredondado a oval, excêntrico 

e hipercromático (Buffon, 2016). 

A visualização das células endometriais após os 12 primeiros dias do ciclo em 

esfregaços é considerada anormal e adquire maior importância em mulheres na pós-

menopausa. A presença de células endometriais predominantemente ciliadas pode 

indicar um processo de metaplasia tubária, que é a representação do epitélio da tuba 

uterina na superfície do endométrio ou do canal endocervical (Buffon, 2016). 

A presença de leucócitos, principalmente de neutrófilos segmentados, desde que 

em pequeno número constitui um achado frequente nos esfregaços, e suas quantidades 

variam de acordo com o período do ciclo menstrual. São escassos durante a ovulação, 

e um pouco mais numerosos na fase progestacional. Entretanto, quando estão presentes 

em grandes quantidades, estão associados a processos inflamatórios. E nessas 

condições, obscurecem e dificultam a visualização dos demais componentes do 

esfregaço (Buffon, 2016). 

As hemácias aparecem de forma predominante nos esfregaços durante o período 

menstrual, por isso, não é recomendada a coleta para visualização de células durante 
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esse período. Sua presença também pode estar relacionada com ulcerações e traumas 

durante a coleta, e também em casos de câncer cervical (Buffon, 2016). 

Os histiócitos também são bastante comuns nos esfregaços, se apresentando 

com formas variadas. São mais numerosos em esfregaços atróficos, onde se 

apresentam como células gigantes e multinucleadas. A presença de grande quantidade 

dessas células, pode acompanhar doenças endometriais, como hiperplasia glandular e 

adenocarcinoma. A presença de muco, que é secretado pelas células endocervicais, 

pode ser observada também, porém não apresenta significado clínico importante. Podem 

também ser vistos espermatozoides nos esfregaços, muitas vezes encontrados sem sua 

cauda, podendo ser confundidos com leveduras de Candida spp. (Buffon, 2016). 

A flora vaginal predominante em condições normais em idade reprodutiva é 

representada pelos lactobacilos ou bacilos de Doderlein. São bacilos gram-positivos 

grandes, que se alimentam do glicogênio presente nas células intermediárias, auxiliando 

a manutenção do pH ácido vaginal (Buffon, 2016).

O ciclo estral em camundongos é um processo repetitivo, mas dinâmico, pelo qual 

tipos diferentes de células aparecem e retrocedem em ondas ao longo do ciclo, refletindo 

mudanças nos níveis de estradiol e progesterona secretados pelos folículos ovarianos. 

Dentre as células presentes na citologia vaginal dos camundongos estão: os neutrófilos, 

as células epiteliais nucleadas e as células epiteliais anuceladas (cornificadas).

(Goldman et al., 2007; Cora et al., 2015).

Os neutrófilos são redondos, pequenos e possuem núcleos multilobulados. 

Durante a coleta e preparação, essas células podem se condensar por serem 

relativamente delicadas e podendo se romper durante a coleta ou processamento,

dificultando a visualização de seus núcleos (Cora et al., 2015).

As células epiteliais nucleadas pequenas são arredondadas a ovais, e não 

queratinizadas. Possui uma alta relação nuclear para citoplasmática (N:C) em relação às 

grandes células epiteliais, um núcleo redondo e citoplasma azulado. As células epiteliais 

nucleadas grandes possuem quantidades moderadas a abundantes de citoplasma azul, 

e uma menor relação N:C em comparação com as pequenas. São de redondas a 

poligonais e podem ter bordas irregulares. Podem ter algum grau de queratinização e 

possuem núcleos que podem estar intactos, degenerados ou picnóticos (Cora et al., 

2015). 
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As células epiteliais anucleadas (cornificadas) são também conhecidas como 

‘flocos de milho’. São células envelhecidas e caracterizam-se por um abundante 

citoplasma azul com bordas irregulares. Não possuem núcleos, embora áreas 

arredondas pálidas que representam onde um núcleo existiu podem ser visualizadas. 

Essas células epiteliais podem se dobrar sobre si mesmas ou se romper, criando 

estruturas alongadas, recortadas chamadas de “barra de queratina” (Cora et al., 2015). 

Os estágios do ciclo estral são identificados pela ausência, presença ou proporção 

dos quatro tipos celulares básicos descritos, bem como pela densidade celular e 

disposição das células na lâmina (Cora et al., 2015).

O proestro é um estágio cuja característica predominante deste estágio é a 

presença de células epiteliais pequenas, redondas e nucleadas de aparência e tamanho 

relativamente uniformes e basofílica. Podem ser vistas em aglomerados, mas em caso 

de baixa celularidade, podem ser vistas individualmente por todo o esfregaço. 

Normalmente não são vistos neutrófilos, porém podem ser vistos rara e ocasionalmente 

no caso de ter passado recentemente da fase do diestro para o proestro. A medida que 

o ciclo se aproxima do estro, as células queratinizadas se tornam mais abundantes (Cora

et al., 2015). 

O estro é caracterizado pela presença de células epiteliais queratinizadas 

predominantemente anucleadas (cornificadas). Muitas bactérias podem ser observadas. 

Ocasionalmente, células epiteliais nucleadas podem ser observadas durante todo o 

estágio do estro (Cora et al., 2015). 

O metaestro é caracterizado por uma combinação de células epiteliais 

queratinizadas anucleadas (cornificadas) e neutrófilos. As células nucleadas podem 

raramente estar presentes. No início desse estágio, os neutrófilos encontram-se 

intercalados com as células epiteliais, podendo estar compactados ou aglomerado ao 

redor delas. As células epiteliais costumam predominar nesse estágio, entretanto podem 

ser encontradas com uma proporção igual aos neutrófilos (Cora et al., 2015). 

Conforme o estágio do metaestro progride, os neutrófilos se tornam mais 

numerosos, superando as células epiteliais em até 10 vezes sua quantidade (Hubscher

et al., 2005) e o esfregaço será altamente celular e denso. Conforme o estágio do 

metaestro vai se encaminhando para o seu fim, os neutrófilos e as células epiteliais 
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diminuem. A transição do metaestro para o diestro não é óbvia, já que sua aparência 

histológica é muito semelhante (Cora et al., 2015).

O diestro é caracterizado por uma diminuição drástica das células epiteliais 

queratinizadas anucleadas (cornificadas), com uma combinação de neutrófilos e células 

epiteliais nucleadas pequenas. A quantidade de neutrófilos é variante, mas costuma ser 

superior a quantidade de células epiteliais. Não é incomum que no início do diestro, esse 

estágio possua uma celularidade mais baixa, com apenas poucas células epiteliais e 

neutrófilos. Conforme o estágio do diestro vai se desenrolando, as células epiteliais se 

tornam mais arredondas ou organizadas em pequenos grupos, sendo um indicativo de 

início do proestro (Cora et al., 2015).

2.4 MENOPAUSA E ENVELHECIMENTO DO SISTEMA 
REPRODUTOR FEMININO

 

A menopausa é definida como o término da menstruação e é caracterizada pela 

cessação irreversível da capacidade reprodutiva feminina. É um fenômeno biológico 

universal que afeta as mulheres geralmente entre os 45 e 55 anos (Messinis, 2006). O 

mecanismo fisiológico responsável pela menopausa é a perda gradual dos folículos 

ovarianos, que resulta na produção reduzida de estradiol pelo ovário e o aumento das 

concentrações circulantes de FSH e a diminuição de inibina (hormônio responsável pela 

inibição da liberação do FSH) até o término final do ciclo menstrual (Kirsten, 2008). 

O diagnóstico da menopausa pode ser determinado retrospectivamente após 12 

meses de amenorreia, sendo sua transição complexa e variando consideravelmente de 

uma mulher para outra. A diminuição de folículos ovarianos, devido à atresia folicular é 

a base para o declínio reprodutivo e ocorre ao longo da vida. As alterações endócrinas 

e no ciclo menstrual podem ser observadas em média de 12 a 24 meses antes da 

menopausa, caracterizadas por ciclos irregulares e aumento da concentração séria de 

FSH (Kirsten, 2008).

A insuficiência ovariana e o hipoestrogenismo que ocorre na menopausa, acarreta 

uma série de sintomas típicos da transição que podem ocorrer em até 85% das mulheres, 

incluindo sintomas desde atrofia genital, até sintomas vasomotores e psicológicos, como 

suores, palpitações, insônia, depressão, fadiga e dor de cabeça (Kirsten, 2008). Como 
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quase nenhum estrógeno é secretado pelos ovários, ocasiona-se uma maior atividade 

osteoclástica, diminuição da matriz óssea e menos depósito de cálcio e fosfato nos 

ossos, podendo resultar, em alguns casos, em osteoporose (Consolaro et al., 2016).

A senescência reprodutiva é uma série de irregularidades do ciclo estral que 

ocorrem como alterações normais relacionadas à idade em ratos e camundongos, o que 

marca o fim da vida reprodutiva funcional nessas espécies. A senescência reprodutiva 

difere da menopausa, na medida em que as alterações iniciais são mediadas 

centralmente com alterações na função hipotalâmica. A sequência de eventos varia com 

ambas as espécies e estirpe, mas períodos de ciclo aumentado, estro persistente 

(também chamado de cornificação vaginal persistente), pseudogestação repetida 

(também chamada de diestro persistente) e/ou eventualmente, anestro persistente no 

final da vida podem ser todos observado (Vidal, 2017).

O início da senescência reprodutiva ocorre frequentemente em idades mais 

precoces em camundongos alojados individualmente quando comparados com 

camundongos alojados em grupo. Acredita-se que o estresse social do isolamento 

desempenha um papel. Em contraste, a restrição alimentar e a diminuição associada no 

ganho de peso corporal podem prolongar a expectativa de vida reprodutiva funcional e 

retardar o início da senescência reprodutiva. Além disso, há diferenças de tensão no 

padrão de mudanças e no tempo de início da senescência reprodutiva (Vidal, 2017).

Durante o estro persistente, há um padrão característico de alterações 

histológicas, incluindo numerosos cistos foliculares, com ausência de corpos lúteos e 

alterações secundárias no útero, colo do útero e vagina. Com períodos prolongados de 

aumento do estradiol circulante, os lactotrofos hipofisários são estimulados levando a um 

aumento da produção de prolactina (Vidal, 2017). As características histológicas em um 

animal em envelhecimento não são facilmente definidas e estão sujeitas a diferenças de 

espécies e de linhagens (Vidal, 2017).

A ciclicidade geralmente começa logo após a abertura vaginal e aumenta a um 

nível de pico que geralmente é mantido na meia-idade. Durante a fase de declínio 

subsequente, os ciclos são frequentemente prolongados e uma proporção crescente da 

população torna-se acíclico (Nelson et al., 1982). Os fatores responsáveis pela variação 

da ciclicidade podem ser muitos, desde a variabilidade genética, a exposição de 
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feromônios masculinos e femininos, influências sazonais e iluminação (Nelson et al., 

1982).

Alguns animais, em seus primeiros meses de vida, nem sempre atingiram o pico 

da sua ciclicidade mais ou menos até os cinco meses de idade, que é um quadro que se 

repete em camundongos de 11 a 12 meses de idade, que se encontram no início da 

menopausa e começam a perder a ciclicidade aos poucos. Nesses animais (10-12 meses 

de idade), os ciclos prolongados estão associados e podem ser causados por um atraso 

na elevação pré-ovulatória de estradiol. O alongamento progressivo do ciclo com o 

avanço da idade reflete uma disfunção pré-ovulatória de estrógeno cada vez mais 

pronunciada e prejudicada, que pode se tornar inadequada para desencadear um surto 

ovulatório de gonadotrofina (Nelson et al., 1982).

 

2.4.1 Ovário

A atrofia ovariana pode ocorrer com o envelhecimento e pode ser definida como 

a diminuição do tamanho e do peso do ovário, diminuição do número de oócitos, do 

desenvolvimento de folículos e corpo lúteo (Wilson e Cimon). Os ovários atróficos são 

pequenos, com ausência de folículos e corpo lúteo, e presença de um estroma 

aumentado, com frequente pigmentação proeminente no interstício.

Dos achados da atrofia, podem haver hiperplasia de células intersticiais, necrose 

do epitélio folicular, aumento do número de folículos císticos, acúmulo de pigmento ou 

lipídeos, fendas de colesterol, degeneração hialina de corpos lúteos, fibrose e 

mineralização (fig.7) (Wilson e Cimon).
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Figura 7 – Imagens representativas de atrofia do ovário. A, O ovário é pequeno e carece de folículos 
e corpo lúteo. B, Há células intersticiais pigmentadas, um folículo atrésico, ausência de corpo lúteo e 
células da granulosa residuais. Adaptado de: (Wilson e Cimon).

A medida que os camundongos envelhecem, os remanescentes do ducto de Wolff 

(ductos mesonéfricos) se dilatam e, em alguns casos, o epitélio do ovário se torna 

hiperplásico e/ou hipertrófico. Esses remanescentes desses ductos são uma fonte 

comum de cistos ovarianos e neoplasias epiteliais do ovário (Long, 2002).   
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2.4.2. Útero

No útero de camundongos envelhecidos, algumas mudanças são pontualmente 

observadas, incluindo adenomiose, hiperplasia do endométrio e hemangiectasia (fig. 8)

(Scudamore et al., 2014).

A adenomiose é definida pela presença de glândulas endometriais normais bem 

diferenciadas e estroma associado dentro do miométrio, que ocasionalmente pode se 

estender a camada serosa e não deve ser confundida com uma neoplasia (Scudamore

et al., 2014).

Figura 8 – Útero senescente. No envelhecimento, o útero se torna macroscopicamente aumentado e 
torcido. Microscopicamente, há aparência de hiperplasia, cistos frequentemente combinados com 
hemangiectasia e trombos que podem ser confundidos com neoplasia. Fonte: Scudamore, 2014.

A hiperplasia endometrial é extremamente comum em camundongos idosos, em 

associação com cistos ovarianos. Durante a necropsia, a hiperplasia pode ser 

identificada como um útero alargado e convoluto. A aparência histológica pode ser 

facilmente confundida com um processo neoplásico, embora os tumores uterinos sejam 

muito incomuns em camundongos (Scudamore et al., 2014).

Em lesões precoces ou mínimas, há um aumento no tamanho e no número de 

glândulas endometriais, que podem aparecer amplamente separadas por um estroma 

edematoso, que com o tempo se tornam mais densamente colagenosas e 

acompanhadas por uma população de neutrófilos. Nas lesões mais avançadas, as 

glândulas se tornam tortuosas e císticas. O epitélio pode ser colunar, com mais 
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citoplasma basofílico e apinhamento nuclear, ou pode ser achatado em áreas císticas 

(Scudamore et al., 2014). 

A dilatação dos vasos sanguíneos (hemangiectasia) com trombos associados 

podem ser observados isoladamente ou em conjunto com hiperplasia endometrial e pode 

resultar em perda crônica suficiente para causar uma anemia (Scudamore et al., 2014).

2.4.3 Citologia vaginal

Um dos marcadores mais reveladores e mensuráveis do declínio reprodutivo é o 

ciclo estral vaginal (Nelson et al., 1982). Sua frequência, duração e citologia refletem o 

ambiente hormonal que mantém a função ovulatória e mudanças nesses parâmetros 

podem fornecer informações sobre mudanças relacionadas à idade no controle hormonal 

da reprodução (Nelson et al., 1982). Além disso, como a medida da ciclicidade vaginal é 

não-letal, ela pode ser monitorada longitudinalmente. Assim, o histórico anterior do ciclo 

pode ser relacionado com as mudanças subsequentes relacionadas à idade na 

ciclicidade (Nelson et al., 1982).

Embora os ciclos prolongados marquem a transição para a aciclicidade na maioria 

das linhagens de camundongos, a citologia vaginal do período prolongado difere entre 

as linhagen e de acordo com a idade da cessação do ciclo (Nelson et al., 1982). Em 

geral, a predominância de células cornificadas (cornificação) prolongadamente parece 

ser mais comum em ratos, que compreendem a maioria das linhagens de terminação 

precoce, enquanto períodos leucocitários prolongados são mais característicos de 

camundongos ou terminadores tardios (Nelson et al., 1982).

A citologia vaginal de período prolongado também pode variar com a idade dentro 

de uma linhagem. Durante o período inicial de declínio da ciclicidade, os dias 4 e 5 do 

ciclo são predominantemente leucocitários. No entanto, com o avançar da idade, uma 

proporção crescente dos esfregaços nestes dois dias se torna cornificada. Como a 

cornificação e a leucocitose refletem diferentes meios hormonais, a citologia vaginal 

fornece pistas sobre as alterações hormonais subjacentes à transição para a aciclicidade

(Nelson et al., 1982).
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O diestro prolongado associado à fase inicial de alongamento do ciclo em 

camundongos C57BL/6 pode indicar uma falha luteínica (como ocorre em 

pseudagravidez). Entretanto, a possibilidade é improvável uma vez que a elevação da 

progesterona em camundongos de 10 a 12 meses não é prolongada (Nelson et al., 

1982). Alternativamente, a leucocitose prolongada pode refletir em uma secreção 

insuficiente de estrógeno devido ao número reduzidos de folículos em maturação, 

observado em camundongos idosos (Nelson et al., 1982).

O aparecimento mais frequente de cornificação prolongada em idades posteriores 

sugere um aumento relacionado com a idade na incidência de ciclos com períodos 

prolongados de secreção de estrogénio, presumivelmente como resultado de ovulação 

incompleta ou retardada com luteinização juntamente reduzida. A secreção prolongada 

de estrogênio pode ser a consequência de um complexo hipotalâmico-hipofisário 

refratário, incapaz de liberar uma onda ovulatória de gonadotrofina em resposta a um 

sinal estrógeno (Nelson et al., 1982). 

Assim, embora ciclos prolongados comumente apresentem a perda da ciclicidade, 

as diferentes citologias vaginais associadas ao período prolongado do ciclo sugerem que 

os correlatos hormonais podem variar de acordo com a idade ou a espécie. Essa 

interpretação é consistente com uma etiologia multifatorial da aciclicidade, na qual a 

insuficiência ovulatória pode resultar tanto de alterações ovarianas intrínsecas como da 

falha do complexo hipotalâmico-hipofisário em produzir uma onda ovulatória de 

gonadotrofina (Nelson et al., 1982).
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2.5. TECIDO ADIPOSO

O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo no qual predominam 

células adiposas, chamadas de adipócitos. Essas células podem ser encontradas 

isoladas ou em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, entretanto, a maioria forma 

grandes agregados, constituindo o tecido adiposo distribuído pelo corpo (Junqueira, L. 

C. U. e Carneiro, J., 2017).

No tecido adiposo estão depositadas as moléculas de triglicerídeos (TAG), que 

são constituídas pela ligação de uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos 

graxos. Essas moléculas podem ser metabolizadas para extrair a energia contida nas 

ligações entre os seus átomos. O fígado e o músculo esquelético também acumulam 

reservas energéticas, mas sob a forma de glicogênio, porém esses depósitos são 

menores e dessa forma os grandes depósitos de TAG no tecido adiposo são as principais 

reservas de energia do organismo. Os triglicerídeos do tecido adiposo não são um 

depósito estável, sendo removidos e acrescentados constantemente, mas se renovam 

continuamente e o tecido é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais

(Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Em caso de necessidade energética, a retirada dos lipídeos não se faz por igual 

em todos os locais. Primeiro são mobilizados os depósitos subcutâneos, os do mesotério, 

e os retroperitoneais, enquanto o tecido adiposo localizado no coxin das mãos e dos pés, 

assim como no fundo da órbita ocular, resiste a longos períodos de desnutrição. Os TAGs 

armazenados nas gotículas de lipídeos originam-se de diferentes maneiras, como: 

absorvidos pela alimentação e levados até as células adiposas pela circulação 

sanguínea na forma de triglicerídeos, formando as partículas dos quilomícrons; oriundos 

do fígado e transportados pela circulação até o tecido adiposo, sob a forma de 

triglicerídeos constituintes de lipoproteínas de baixo peso molecular (VLDL – very low 

density lipoproteins); e formados pela síntese nas próprias células adiposas a partir da 

glicose (processo de lipogênese) (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Existem duas variedades de tecido adiposo, que apresentam distribuição, 

estrutura, fisiologia e patologia diferentes. Um deles é o tecido adiposo branco 

(unilocular) cuja células, quando completamente desenvolvidas, contêm apenas uma 

grande gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. A outra variedade é o 
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tecido adiposo marrom (multilocular), formado por células que contêm numerosas 

pequenas gotículas lipídicas e muitas mitocôndrias (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 

2017).

2.5.1. Tecido adiposo branco

A maior parte do tecido adiposo em humanos adultos é do tipo branco distribuído 

por todo o corpo e seu acúmulo em determinados locais é influenciado pelo sexo, pela 

constituição genética e pela idade do indivíduo (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Além de seu papel como reserva energética, possui outras funções como o isolamento 

térmico do organismo, preenchimento de espaços entre outros tecidos e ajudando a 

manter determinados órgãos em suas posições normais, também possui atividade 

secretora, sintetizando e secretando diversos tipos de fatores e hormônios (Junqueira, 

L. C. U. e Carneiro, J., 2017). 

Quando os adipócitos são isolados eles possuem formato esférico, entretanto 

quando se reúnem para formar o tecido adiposo branco eles se tornam poliédricos devido 

a compressão recíproca. Inicialmente os adipócitos jovens possuem múltiplas gotículas 

lipídicas (característica do tecido adiposo marrom), entretanto com seu amadurecimento, 

essas gotículas se unem para formar a única gotícula do adipócito branco (Fonseca-

Alaniz, 2007; Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Sua gotícula lipídica única é removida pelos solventes orgânicos utilizados nas 

técnicas histológicas, por isso, após a montagem e visualização das lâminas, cada célula 

mostra apenas uma fina camada de citoplasma na periferia da célula como se fosse um 

anel em torno do espaço deixado pela gotícula lipídica removida. Seu núcleo encontra-

se geralmente alongado, situa-se em alguma região do anel citoplasmático. Cada célula 

adiposa é envolvida por uma lâmina basal e sua membrana plasmática mostra 

numerosas gotículas de picnocitose (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Esse tecido também apresenta septos de tecido conjuntivo propriamente dito, que 

contêm vasos e nervos que servem às células adiposas, e desses septos, partem fibras 

reticulares compostas de colágeno que sustentam as células adiposas (Junqueira, L. C. 

U. e Carneiro, J., 2017). 
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Para acomodar as grandes variações na disponibilidade de nutrientes, o tecido 

adiposo branco é capaz de alterar de forma rápida e significativa o seu tamanho, 

principalmente o tecido adiposo subcutâneo (TASC), que não está submetido às 

limitações anatômicas ao crescimento como ocorre com o tecido adiposo visceral (TAV). 

O crescimento do tecido adiposo branco ocorre devido a alterações no tamanho

(hipertrofia) e número (hiperplasia) das células adiposas, as quais variam em magnitude 

entre os diferentes depósitos de gordura (Fonseca-Alaniz, 2007).

O tecido adiposo branco sintetiza várias moléculas como a lipase lipoproteica, que 

fica ligada à superfície das células endoteliais dos capilares sanguíneos situados em 

volta dos adipócitos e cliva os triglicerídeos do plasma. A leptina é um hormônio 

sintetizado pelos adipócitos e, em menor proporção, por outras células e secretado na 

circulação sanguínea. Esse hormônio participa da quantidade de tecido adiposo no corpo 

e da ingestão de alimentos, atua principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão 

de alimentos e aumentando o gasto de energia (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Outros hormônios secretados pelos os adipócitos são a adiponectina, que diminui a 

liberação de glicose pelo fígado e a resistina, com função hiperglicemiante (Junqueira, 

L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

2.5.2. Tecido adiposo marrom 

Esse tecido adiposo é denominado marrom por sua cor característica que se deve 

à vascularização abundante e às numerosas mitocôndrias encontradas em suas células, 

assim como a alta concentração de citocromo oxidase dessas mitocôndrias (Fonseca-

Alaniz, 2007; Ravussin e Galgani, 2011; Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Ao contrário do tecido adiposo branco, que é encontrado por quase todo o corpo, 

o tecido adiposo marrom possui distribuição limitada em humanos, localizando-se em 

áreas determinadas – nas regiões do pescoço, supraclavicular, depósitos para-aórticos, 

paravertebral e depósito suprarrenal (Nedergaard et al., 2007). No feto e no recém-

nascido humano, o tecido adiposo marrom apresenta localização bem definida, porém 

como esse tecido não cresce, no adulto, sua quantidade é extremamente reduzida as 

áreas supracitadas (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).
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Histologicamente, suas células são menores quando compradas com o tecido 

adiposo branco e possuem forma poligonal. O seu citoplasma é carregado de inúmeras 

gotículas lipídicas de vários tamanhos e contêm numerosas mitocôndrias (Junqueira, L. 

C. U. e Carneiro, J., 2017).

O tecido adiposo marrom é especializado na produção de calor, tendo uma função 

auxiliar de termorregulação, principalmente no recém-nascido, que contém uma 

quantidade significativa deste tecido (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Ao ser estimulado pela liberação de norepinefrina (que é secretada em resposta 

ao frio, ≤ 23ºC nos humanos, e ≤ 30ºC para camundongos) as terminações nervosas 

abundantes em torno das suas células, o tecido adiposo marrom acelera a lipólise e a 

oxidação dos ácidos graxos presentes em suas células. Nesse tecido, ao contrário do 

que ocorre em outros, a oxidação dos ácidos graxos, produz principalmente calor e 

pouco trifosfato de adenosina (ATP), que se deve ao fato de suas mitocôndrias terem 

nas suas membranas internas, uma proteína transmembrana chamada termogenina ou 

UCP-1 (uncoupling protein 1). Ela possibilita que os prótons transportados para o espaço 

intermembranoso voltem para a matriz mitocondrial sem que passem pelo sistema de 

ATP sintetase existente nos corpúsculos elementares das mitocôndrias (Ravussin e 

Galgani, 2011; Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

A ação do sistema nervoso simpático é maior nas fêmeas, possivelmente devido 

aos hormônios sexuais que estão envolvidos na regulação, assim como a idade 

(Pfannenberg et al., 2010).

Alguns genes são altamente expresso nessas células, como o receptor β3 

adrenérgico, citocoromo C e o coativador 1α do PPARγ (PGC1-α), que estão 

relacionados a produção de calor (Sharp et al., 2012).

Em consequência, a energia gerada pelo fluxo de prótons não é utilizada para 

produzir ATP, sendo dissipada como calor, que aquece o sangue contido na extensa 

rede capilar do tecido adiposo marrom e é distribuído por todo o corpo, aquecendo 

diversos órgãos (Junqueira, L. C. U. e Carneiro, J., 2017).

Nos camundongos, e também nos humanos, há dois tipos de adipócitos marrons, 

sendo um o clássico que se localiza na região interescapular e profunda do pescoço, e 

o segundo tipo, são adipócitos que também expressam a UCP-1 e estão interpostos no 
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meio do tecido adiposo branco e músculo esquelético, sendo chamados de tecido 

adiposo bege. O envelhecimento afeta negativamente a formação desses dois tipos de 

adipócitos (Graja e Schulz, 2015).

2.5.3. Tecido adiposo e envelhecimento 

Durante a meia idade, quando ocorre a menopausa, a massa de tecido adiposo 

aumenta e diminui com a evolução do envelhecimento. A redistribuição do tecido adiposo 

ocorre entre diferentes depósitos de gordura, especialmente durante e pós menopausa, 

quando o tecido adiposo branco subcutâneo se redistribui para o depósito intra-

abdominal (Visser et al., 2003; Raguso et al., 2006). No envelhecimento, a atividade do 

tecido adiposo marrom diminui devido a menor quantidade de seus depósitos pelo corpo, 

passando a ser interposto por tecido adiposo branco no pescoço (porção superior do 

tórax) (Au-Yong et al., 2009; Cypess et al., 2009).

Os pré-adipócitos, que são as células progenitoras dos adipócitos são abundantes 

e intimamente relacionados com macrófagos, e ao longo da vida, essas células de 

desdiferenciam e replicam em menor taxa no idoso, havendo então uma menor 

capacidade adipogênica e uma lipotoxicidade. Também ocorre um aumento de 

macrófagos no TASC com a idade em camundongos (Schipper et al., 2008).

A medida que o estresse oxidativo e a hipóxia ocorrem durante o envelhecimento 

no tecido adiposo, aumenta as espécies reativas de oxigênio nos depósitos de gordura 

visceral de camundongos C57BL/6, agindo como um modulador da disfunção do tecido 

adiposo. A exposição dos adipócitos aos níveis de hipóxia é suficiente para alterar 

múltiplos aspetos da biologia do tecido adiposo, induzindo níveis aumentados de 

captação de glicose estimulada por insulina e diminuição do conteúdo lipídico (Zhang et 

al., 2011).



48

2.5.4. Metabolismo e hormônios sexuais

O período reprodutivo é considerado como protetor da saúde da mulher, 

contrastando com a fase da menopausa que é associada com um aumento do risco 

cardiovascular e de doenças metabólicas (Lee et al., 2009). As mulheres pós-

menopausa apresentam um maior risco de obesidade visceral, hipertensão, doença 

cardiovascular, diabetes, síndrome metabólica e dislipidemia, comparados com as

mulheres pré-menopausa (Kalyani et al., 2009; Brown e Clegg, 2010).

A menopausa está associada ao aumento de peso, relação esta, que pode ser 

explicada pela diminuição da taxa de metabolismo basal (consequência da perda de 

tecido magro), pela redução do dispêndio energético (maior sedentarismo) e da oxidação 

da gordura, pelas alterações hormonais decorrentes desta fase e pelo tratamento mais 

frequente com certos fármacos (por exemplo: esteroides e insulina) (Lovejoy et al., 2008; 

Kalyani et al., 2009).

Na transição da menopausa constata-se uma redistribuição da gordura, com 

aumento da deposição de tecido adiposo na região abdominal, sendo menos 

considerável nas zonas subcutâneas. A associação da menopausa com a obesidade 

abdominal é independente da idade e resulta da diminuição do estrógeno e de uma 

predominância progressiva de testosterona. O estrogênio estimula a lipólise e inibe a 

lipogênese tecido adiposo visceral, através da estimulação do receptor de estrógeno. 

Estimula a atividade da lipoproteína lipase (LPL) nos adipócitos femorais, promovendo a 

acumulação da gordura gluteofemoral (Kalyani et al., 2009; Lee et al., 2009; Brown e 

Clegg, 2010).

O estrógeno tem a capacidade de regular o balanço energético e a ingestão 

alimentar através da sua ação a nível dos receptores de estrógenos existentes no 

hipotálamo, lugar primário do cérebro que regula o balanço energético, bem como 

resultado da sua interação com peptídeos orexígenos e anorexígenos. Atenua os efeitos 

orexígenos do neuropéptido Y e da grelina. Por outro lado, potencia os efeitos da leptina, 

da serotonina e da colecistocinina, hormônios que promovem a saciedade (Lovejoy et 

al., 2008; Lee et al., 2009; Brown e Clegg, 2010).
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3 OBJETIVO

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Investigar as alterações morfológicas do sistema reprodutor de camundongos 

C57BL/6 fêmeas durante o envelhecimento.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Avaliar a presença dos diferentes tipos de folículos ovarianos no 

envelhecimento;

• Avaliar a morfologia uterina no envelhecimento;

• Avaliar a citologia vaginal no envelhecimento;

• Avaliar se há correlação entre a adiposidade corporal e a deposição de lipídio 

tecidual com o envelhecimento.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ASPECTOS ÉTICOS

Os protocolos de manuseio e experimentação foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal Fluminense (Protocolo nº 

446/2014). A investigação respeitou os preceitos das “Normativas do CONCEA para 

Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa 

Científica” (Ministério Da Ciência, 2016).

4.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS

Foram utilizados camundongos C57BL/6 fêmeas com 3, 6, 9, 12 e 24 meses de 

idade, obtidos do Biotério próprio da Universidade Federal Fluminense. O camundongo 

é amplamente utilizado como modelo experimental principalmente por ser pequeno, 

muito prolífero, ter período de gestação curto, ser de fácil domesticação e manutenção, 

além de ser capaz de mimetizar diversas condições patológicas humanas (Chorilli et al., 

2007). Os camundongos foram alocados nos seguintes grupos de estudo:

• F3: eutanásia aos 3 meses de idade (n= 14/grupo)

• F6: eutanásia aos 6 meses de idade (n= 13/grupo)

• F12: eutanásia aos 12 meses de idade (n= 14/grupo)

• F18: eutanásia aos 18 meses de idade (n= 9/grupo)

• F24: eutanásia aos 24 meses de idade (n= 15/grupo)



51

4.3 MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS NO BIOTÉRIO

Os animais foram mantidos em estante ventilada, com um n de quatro a cinco

animais por caixa do mesmo sexo e idade. A troca de maravalha e limpeza das caixas 

foi realizada semanalmente. Os animais foram alimentados com dieta própria para 

roedores (Nuvilab, Colombo, Paraná, Brasil). Água e ração foram ofertadas ad libtum

durante todo o experimento. A massa corporal (MC) foi aferida quinzenalmente e no dia

da eutanásia. Para o acompanhamento longitudinal da MC, a cauda de cada animal foi 

identificada através de um código de traços com caneta permanente.

4.4 EUTANÁSIA, COLETA DE SANGUE E TECIDOS

Na manhã do dia da eutanásia (8:00 a.m.), os animais foram submetidos a um 

jejum de 6 horas. A glicemia sanguínea de cada animal foi avaliada através de uma gota 

de sangue coletada por uma pequena incisão na ponta da cauda do animal e aferida por 

um glicosímetro (Accu-Chek Performa Nano, Roche, Mannheim, Alemanha).

No momento da eutanásia, os animais foram anestesiados com ketamina (100,0 

mg/Kg) e xilasina (10,0 mg/Kg) intraperitoneal. Uma incisão foi realizada no toráx e o 

coração foi exposto para que o sangue fosse coletado diretamente do átrio direito por 

meio de seringa de 1 mL. O sangue coletado foi deixado retrair em bancada por 30 

minutos e então centrifugado a 4.500 rpm por 10 min (Cientec, 1009242, Belo Horizonte, 

Minas Gerais) para separação do soro, o qual foi utilizado posteriormente para a 

dosagem bioquímica de triglicerídeos.

Para a análise morfológica tecidual, foram coletados e pesados os seguintes 

órgãos: fígado, gordura branca genital (visceral), gordura branca inguinal (subcutânea), 

gordura marrom interscapular, útero e ovário.
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Foi calculada a relação entre o peso das gorduras visceral, subcutânea e marrom

(Fernandes-Santos, Carneiro, et al., 2009) da seguinte forma:

• Relação gordura visceral: subcutânea = gordura genital (mg)/ gordura inguinal 

(mg);

• Relação gordura branca: gordura marrom = [(gordura genital (mg) + gordura 

inguinal (mg)]/ [gordura marrom (mg)];

• Relação gordura visceral: gordura marrom = gordura genital (mg)/ gordura 

marrom (mg) e;

• Relação gordura subcutânea: gordura marrom = gordura inguinal (mg)/ gordura 

marrom (mg).

4.5 PROCESSAMENTO DOS TECIDOS

Após a coleta dos tecidos, a sua fixação foi realizada com formol tamponado 4%, 

após a clivagem do material, ou seja, reduzir o tamanho das peças com o intuito de 

facilitar a penetração da substância fixadora em menor tempo, evitando assim, o 

processo de autólise (Nunes e Cinsa, 2016).

A orientação do corte das peças é essencial, pois determina como os tecidos 

serão incluídos no bloco para corte, o que posteriormente irá influenciar a análise 

microscópica. A clivagem das amostras de tecido foi realizada com lâmina de aço 

cortante afiada. Para o útero, foram obtidas duas seções transversais de cada corno e 

uma seção transversal da cérvice, e a luz de cada seção foi posicionada na face de corte 

do bloco de parafina. Para as amostras de tecido adiposo, metade da amostra foi 

processada e a outra metade reservada em formol para posterior análise caso 

necessário, não havendo orientação em sua inclusão no cassete histológico. Devido ao 

seu formato e tamanho, o ovário foi processado e incluído por inteiro, sem orientação 

específica em sua inclusão (Nunes e Cinsa, 2016).

Após a fixação, o material foi encaminhado para o processamento histológico, 

onde as peças passaram por um processo de desidratação, porque o material biológico, 

mesmo após fixação ainda retém cerca de 85% de água em seu interior, e como a

parafina é insolúvel em água, para que ela consiga penetrar no tecido processado é 
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necessário que a água presente seja retirada. O processo de desidratação é realizado 

de forma progressiva quanto à graduação do álcool etílico, do 70% ao 100%, com tempos 

de permanência diferentes de acordo com o material que está sendo processado (Nunes 

e Cinsa, 2016).

Ao final da desidratação, é necessário que o álcool presente nas peças seja 

substituído por um produto com o qual a parafina tenha afinidade, nesse caso, foi 

utilizado o xilol. Após essa etapa, os materiais foram submetidos a dois banhos de 

parafinas a 60ºC em estufa histológica, seguido de inclusão em Paraplast plus (Sigma 

Aldrich Co, 1002261063, st – Louis, MO, USA), para a confecção do bloco que foi 

submetido posteriormente à microtomia (Nunes e Cinsa, 2016).

As amostras de tecido adiposo foram submetidas a banhos de 45 minutos, 

enquanto as amostras de útero e ovários foram submetidas a banhos com duração de 1 

hora, conforme protocolo de rotina do laboratório. Os cortes obtidos na microtomia com 

espessura de 3 µm foram corados em Hematoxilina e Eosina para visualização das 

características gerais do tecido.

4.6 EXTRAÇÃO DO TRIGLICERÍDEO TECIDUAL

Para a extração do triglicerídeo hepático foi pesado aproximadamente 50 mg de 

tecido de cada animal. O fígado foi lisado em 1,0 mL de álcool isopropílico e o lisado 

hepático foi centrifugado a 4ºC por 10 minutos a 5.500 rpm (Cientec, 1009242, Belo 

Horizonte, Minas Gerais). Parte do sobrenadante foi reservada em um novo microtubo 

(~400 µL) e 2,0 µL em duplicata foram utilizados no ensaio colorimétrico para detecção 

do triglicerídeo, conforme descrito adiante (Elitech Clinical Systems SAS).

Uma vez que os fragmentos hepáticos pesados não possuíam o mesmo peso, foi 

necessário fazer a correção do valor obtido no ensaio colorimétrico para o peso total do 

órgão. Para tanto, utilizou-se uma regra de três onde o triglicerídeo calculado é 

multiplicado por 1 mg e dividido pelo peso do fragmento utilizado na dosagem de 

triglicerídeo, sendo o resultado expresso em mg TG/g tecido.   
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4.7 DOSAGEM DO TRIGLICERÍDEO SÉRICO E TECIDUAL

Para o ensaio do triglicerídeo sérico e tecidual, foi utilizado um kit colorimétrico, 

de acordo com as recomendações do fabricante (Elitech Clinical Systems SAS). O 

método se baseou na comparação da cor produzida por uma reação química com uma 

cor padrão. De acordo com a intensidade da cor produzida, infere-se a concentração da 

substância analisada. A determinação enzimática de triglicerídeos acontece de acordo 

com as reações descritas na fig. 9 adiante:

Figura 9 – Ensaio colorimétrico para quantificação de triglicerídeo. A determinação enzimática dos 
triglicerídeos ocorre de acordo com as reações acima. GPO: glicerol-3-fosfato oxidase; 4-AAP: 4-Amino-
antipirina. Adaptado de Elitech Clinical Systems SAS. 

Para a realização do ensaio, foi utilizada uma microplaca de 96 poços. A análise 

do branco e da curva padrão de concentração conhecida (4 padrões) foi realizada em 

triplicata e das amostras de soro de concentração desconhecida em duplicata. Nos poços 

destinados ao branco foi pipetado 200 µL do reagente de trabalho (RT) e 2,0 µL de água 

destilada. No padrão 1 (N1A) foi pipetado 200 µL de RT e 2,0 µL do nível 1, enquanto no 

padrão 2 (N2A) foi pipetado 200 µL de RT, adicionado de 1,0 µL do nível 1 e 1,0µL de 

água destilada. No padrão 3 (N1B) foi pipetado 200 µL de RT e 2,0 µL do nível 2, 

enquanto no padrão 4 (N2B) foi pipetado 200 µL de RT, adicionado de 1,0 µL do nível 2 

e 1,0 µL de água destilada. Nos poços destinados as amostras, foram pipetados 200 µL 

de RT e 2,0 µL de amostra, as quais foram homogeneizadas em vórtex (BioSan, 010203-

1005-0613, Berlin) antes de serem utilizadas. A organização das amostras na microplaca

de 96 poços foi feita em uma folha representativa da placa (fig 10). 
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Figura 10 – Organização da microplaca para o ensaio de triglicerídeo. Exemplo da organização da 
microplaca de 96 poços para o ensaio colorimétrico de triglicerídeos. Abreviações: N1A - padrão 1; N2A –
padrão 2; N1B - padrão 3; N2B - padrão 4; A1 - amostra 1 e A2-amostra 2. Fonte: autores.

Após a pipetagem, a microplaca foi incubada em banho maria a 37ºC por 10

minutos e a cor foi lida em espectrofotômetro (BioTech Instruments,Inc, 14042216, 

Winooski, EUA), que é o método mais seguro para avaliar a coloração de uma reação, 

conseguindo comparar a intensidade de uma cor com uma cor padrão, cuja concentração 

do analito possui valor já conhecido. A leitura pelo espectrofotômetro segue a Lei de 

Beer-Lambert, que explica a relação exponencial entra a transmissão de luz através de 

uma substância e a concentração da substância. Se conhecermos a absorbância, a 

concentração da substância pode ser deduzida a partir da quantidade de luz transmitida

(Evenson, 2016).

O espectrofotômetro utilizado na leitura se encontra acoplado ao software Gen5, 

que controla o seu funcionamento. Para a leitura da microplaca, foi utilizada a 

configuração Area Scan 5x5, a qual subdivide cada poço em subáreas, neste caso 25,

fazendo uma leitura para cada uma delas. O relatório obtido em formato .xls possui todas 

as leituras daquele poço, assim como média e o desvio padrão da leitura de cada poço

(Gen5TM & Gen5 Secure User’s Guide, 2007; Epoch TM Microplate Spectrophotometer, 

2012). No cálculo da média da absorbância do poço, foi feita a exclusão das subáreas 

que representam as bordas do poço, visto que estas tendem a apresentar uma maior 

absorbância devido a formação de bolhas pelo RT e devido a formação do menisco, que 

torna a altura das bordas mais alta comparada ao centro do poço.
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Utilizamos a análise de regressão linear e correlação de Pearson do GraphPad 

Prism 6 para calcular a concentração de triglicerídeos das amostras. Criou-se uma tabela 

e uma gráfico xy para plotar a curva padrão (x) e sua respectiva absorbância (y), onde 

gerou-se uma equação linear y=ax+b, onde y é a concentração da triglicerídeo da 

amostra, “a” é o ângulo de inclinação da reta, “x” é a absorbância da amostra (dada pelo 

espectofotômetro) e o “b” é o ponto onde a curva intercepta o eixo y. O valor do r da 

correlação deve ser próximo a 1,0 para que a curva padrão possa ser utilizada para o 

cálculo do valor das amostras, em caso contrário, repetiu-se o ensaio e leitura da curva 

padrão. 

4.8 ANÁLISE DO CICLO ESTRAL
 

O útero e o ovário foram coletados para que, juntamente com a citologia vaginal,

pudessem indicar se as fêmeas estavam com o ciclo estral normal ou alterado, onde o 

último indicaria a entrada na fase de menopausa.

 

4.8.1 Citologia vaginal

Na semana anterior a eutanásia, foi realizado o exame de citologia vaginal durante 

cinco dias consecutivos. Ele consistiu na coleta de células do canal vaginal para observar 

se as fêmeas estavam com o ciclo estral normal ou não e foi realizado de acordo com 

protocolo de Mclean e colaboradores (Mclean et al., 2012).

Para tanto, foi utilizada uma micropipeta com capacidade máxima de 200 µL 

(Uniscience, Osasco, SP, Brasil) contendo 100 µL de água destilada. A micropipeta foi 

posicionada na abertura do canal vaginal, e gentilmente inserida, por aproximadamente 

1-2 mm e o embolo foi gentilmente pressionado para que o liquido entrasse em contato 

com a abertura do canal vaginal. Ao inserir e liberar o líquido no orifício vaginal, tomou-

se o cuidado de não inserir a extremidade da ponteira, a fim de se evitar a estimulação 

cervical. Em seguida, o embolo foi solto para que o líquido voltasse para o interior da 

ponteira. Esse procedimento foi realizado de cinco a 10 vezes, entretanto se após a 

primeira lavagem o fluído estivesse turvo, as lavagens subsequentes não eram 

realizadas (Cora et al., 2015).
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O líquido obtido do lavado vaginal foi desprezado sobre uma lâmina de 

microscopia de forma uniforme e então a lâmina foi deixada secar ao ar livre. Após, as 

lâminas foram coradas pelo método Panótico Rápido (Laborclin, código 620529, Vargen 

Grande-Pinhais, Paraná, Brasil). Neste método, a lâmina permanece durante 10 

segundos em uma solução de traril metano a 0,1%, seguido de 10 segundos em uma 

solução de xantenos a 0,1% e, posteriormente, 10 segundos em solução de tiazinhas a 

0,1%. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada e depois montadas com 

bálsamo do Canada (Pró-Cito, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil) e lamínula.

Foi produzida uma lâmina por animal para cada dia de procedimento, totalizando 

cinco lâminas por animal. A análise das lâminas foi feita com base na fig. 11 por dois 

avaliadores independentes. Foram utilizados como critério de identificação da fase do 

ciclo estral a presença de células epiteliais nucleadas, células epiteliais pavimentosas 

cornificadas e/ou leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos, principalmente). As 

características observadas foram anotadas em um formulário de avaliação das lâminas 

de citologia vaginal, elaborado pela autora para este fim (ANEXO 2).

Os avaliadores estavam cientes das variações inerentes que poderiam ser 

encontradas, sendo capazes de reconhecer artefatos e entender que os esfregaços 

representam um processo dinâmico. Além disso, estavam cientes de que a impressão 

total da célula é mais importante do que a sua celularidade, densidade e sua presença 

exata numericamente.
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Figura 11 – Citologia Vaginal. A, Células epiteliais nucleadas. B, Células epiteliais escamosas 
cornificadas. C, Leucócitos. D, Proestro. E, Estro. F, Metaestro. G, Diestro. A seta preta em E, F e G 
apontam células epiteliais escamosas cornificadas representativas. As setas pretas em C, F e G indicam 
leucócitos. As setas brancas em D e G sinalizam células epiteliais nucleadas. Adaptado de: Mclean e 
colaboradores, 2012.
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4.8.2 Análise histológica do ovário

Foi analisado um corte de ovário de cada animal. As imagens foram capturadas 

pelo microscópio de microdissecção a laser Zeiss, na objetiva de 10x, de forma que todo 

o corte pudesse ser fotografado em todos os quadrantes e a visualização de detalhes de 

cada folículo pudesse ser realizada. Em média foram capturadas de cinco a seis fotos 

de cada corte histológico obtido. Em cada imagem foi quantificado o número total de 

folículos saudáveis e atrésicos. Os folículos foram classificados em subtipos, de acordo 

com as suas características morfológicas: folículo primordial, folículo primário, folículo 

antral (subclassificado em grande ou pequeno), folículo atrésico inicial e folículo atrésico 

condensado (Junqueira, Luiz Carlos Uchoa e Carneiro, José, 2017; Uslu et al., 2017). A 

característica de cada folículo está descrita no Quadro 3.

Quadro 3 – Características dos folículos ovarianos, de acordo com Junqueira, Luiz Carlos 

Uchoa e Carneiro, José, 2017 e Uslu et al., 2017.

FOLÍCULO CARACTERÍSTICAS

Primordial

É composto por uma única camada de células da granulosa de 

formato pavimentoso, que circundam o ovócito primário, e estão 

separados do estroma ovariano por uma membrana basal.

Primário

É constituído por um ovócito primário circundado por uma única 

camada de células da granulosa de forma cúbica, ou uma mistura

de cúbica com pavimentosas.

Secundário

É constituído por um ovócito de tamanho aumentado circundado por 

uma camada glicoproteica, homogênea e acelular, denominada 

zona pelúcida. Possui múltiplas camadas de células da granulosa 

cuboides em estreia associação com o ovócito. 

Antral

Possui múltiplas camadas de células da granulosa e um espaço 

antral preenchido com um fluído visível. Em folículos antrais 

grandes, o ovócito é separado de um único espaço antral envolto 

por uma camada de células da granulosa (a cumulus oophorus).

Atrésico inicial

Este processo é reconhecido por algumas das seguintes 

características, ou por todas elas dependendo do estágio da atresia: 

folículos com sinais de morte celular de células foliculares, como 

aparecimento de núcleos picnóticos, hipercorados e sem 

visualização de seus detalhes; separação das células da granulosa

de forma que fiquem soltas no líquido folicular; morte do ovócito vista 

pelo núcleo e citoplasma; pregueamento da zona pelúcida.

Atrésico 

condensado

São folículos maiores convertidos em membranas hialinas e 

persistem por algum tempo. 
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4.8.3 Análise histológica do útero

Imagens digitais do útero em corte transversal foram capturadas no microscópio 

de microdissecção a laser Zeiss nas objetivas de 5x e 10x. A análise morfométrica foi 

realizada no software Image-Pro® Plus versão 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, 

USA) ou no software STEPaznier (Tschanz et al., 2011).

O software STEPanizer foi utilizado para a quantificação do número de glândulas 

endometriais presentes no endométrio por área seccional (fig. 12). Nas imagens obtidas 

da objetiva de 5x, foi mensurada a área externa do órgão e a área da luz do órgão (fig.

13-A). A espessura das camadas serosa (fig. 13-B), muscular externa (longitudinal) (fig. 

13-C), muscular interna (circular) (fig. 13-D), endométrio (fig. 13-E) e epitélio 

pavimentoso estratificado (fig. 13-F) foram mensuradas a partir das imagens digitais 

capturadas na objetiva de 10x. Para tanto, foram realizadas 5 medidas perpendiculares

a luz do órgão para cada parâmetro aferido, em 6 imagens digitais, totalizando 30 

medidas por animal.

Figura 12 – Quantificação de glândulas endometriais. O STEPanizer foi utilizado para marcar as 
glândulas presentes no útero, facilitando assim a sua identificação e quantificação. Fonte: Autores.
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Figura 13 – Análise morfométrica do útero. A, Fotomicrografia do útero de uma fêmea, ilustrando a 
mensuração das dimensões (área) do órgão e sua luz, através de medição manual, indicado pelas linhas 
em preto. B, Mensuração da espessura da camada serosa (zoom de 400%). C, Mensuração da camada 
muscular externa (zoom de 100%). D, Mensuração da camada muscular interna (zoom de 100%). E,
Mensuração do endométrio. F, Mensuração do epitélio pavimentoso estratificado que circunda a luz do 
órgão (zoom de 200%). Todas as medidas foram aferidas por meio do software Image-Pro® Plus versão 
4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, USA). Fonte: Autores.
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4.9 MORFOMETRIA DO TECIDO ADIPOSO

No tecido adiposo branco, 10 imagens digitais foram obtidas de campos aleatórios 

através de microscópio Zeiss acoplado a uma videocâmera para a mensuração do 

diâmetro médio dos adipócitos (fig. 14) (Fernandes-Santos, Carneiro, et al., 2009). A 

análise morfométrica foi realizada utilizando-se o software Image-Pro® Plus versão 4.5 

(Media Cybernetics, Silver Spring, USA). Pelo menos 60 adipócitos tiveram o seu maior 

e menor diâmetro mensurados por animal.

Figura 14 – Análise morfométrica do tecido adiposo branco. Aferição de maior e menor diâmetro de 
6 adipócitos do tecido adiposo branco genital. Fonte: autores.

Uma vez que a célula adiposa marrom é multilocular, 10 imagens digitais foram 

obtidas no microscópio Zeiss acoplado a uma videocamera, na objetiva de 63x, e a 

análise foi realizada utilizando-se o software Image-Pro® Plus versão 4.5 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, USA). A quantificação foi feita em duas abordagens 

diferentes.

Na primeira abordagem, uma ferramenta de seleção foi usada para demarcar as 

áreas onde havia tecido adiposo marrom. Essa seleção foi segmentada em uma nova 

imagem em preto e branco, onde a cor branca representou o tecido adiposo branco e a 

cor preta representou o tecido adiposo marrom. A área percentual ocupada pela cor preta 
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foi quantificada através de histograma de imagens. Essas medidas foram obtidas de 10 

seções de imagens do tecido adiposo marrom de cada camundongo e foram expressas 

com porcentagem de tecido adiposo marrom (fig. 15) (Fernandes-Santos, De Souza 

Mendonça, et al., 2009).

Na segunda abordagem, a quantificação de gotículas lipídicas do tecido adiposo 

marrom, em duas populações (maiores e menores) foi classificada usando um sistema 

de escore semi-quantitativo: 0, sem a presença; +, até 25%; ++, até 50%; +++, até 75% 

e ++++, mais de 75%. Foram analisadas 10 imagens por animal (Fernandes-Santos, 

Carneiro, et al., 2009). 

Figura 15 – Área de tecido ocupada por gotículas lipídicas. A, Fotomicrografia do tecido adiposo 
marrom, 63x. B, Coloração da parte branca da imagem que corresponde ao tecido adiposo branco. C,
Máscara aplicada para definir o tecido adiposo marrom na cor preta, e o tecido adiposo branco na cor 
branca. Fonte: autores.

.
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4.10 ANÁLISE ESTATISTICA

Os resultados são apresentados em média ± desvio padrão. Os dados foram 

testados com relação a normalidade e homocedasticidade das variâncias e então a

comparação entre os grupos foi feita pelo teste one-way ANOVA com pós-teste de 

Tukey. Os dados categóricos são expressos em mediana e intervalo de confiança de 

95%. A distribuição de animais por grupo entre diferentes sistemas de classificação foi 

avaliada pelo teste qui-quadrado. Todos os gráficos e análises estatísticas foram 

realizadas no software GraphPad® Prism versão 6.0 (La Jolla, California, USA).
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5 RESULTADOS

5.1 MASSA CORPORAL

A MC dos animais foi acompanhada a cada quinze dias ao longo do 

envelhecimento, para cada idade estudada. A primeira aferição da MC foi feita com 2 

meses de idade. Nota-se na fig. 16-A um ganho progressivo de MC, a qual chega a um

platô após 12 meses de idade (grupos 18 e 24 meses).

A fig. 16-B mostra a variação da massa corporal (ΔMC), considerando a primeira 

e a última aferição, no dia da eutanásia. O delta da MC é maior no grupo 12 meses, 

comparado aos grupos com 3 e 6 meses de idade (ΔMC aos 3 meses = 1,3±1,6 g; 6 

meses= 0,9±2,5 g e 12 meses= 5,8±2,6 g, P<0,001). O mesmo padrão foi observado no 

grupo com 18 meses (ΔMC = 7,2±2,8 g), quando comparado aos grupos com 3 e 6 

meses de idade (P<0,0001). Aos 24 meses, nota-se uma menor variação da MC, 

comparado ao grupo com 18 meses (fig. 16-B). O grupo com 18 meses apresentou um 

ΔMC maior quando comparado ao grupo de 24 meses (ΔMC= 3,4±3,7 g, P<0,05).

Considerando a MC no dia da eutanásia (fig. 16-C), houve diferença entre a idade

de 3 meses, quando comparada as idades de 6, 12, 18 e 24 meses de idade, onde nota-

se aumento progressivo da MC final (18,7±1,6 g vs. 22,7±1,5 g; 24,7±2,3; 26,8±2,8 e 

27,3±4,8 g, respectivamente, P<0,0001). O grupo com 6 meses de idade também 

apresentou menor massa corporal quando comparado aos grupos com 18 e 24 meses 

de idade (P<0,001).
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Figura 16 –Massa corporal ao longo do envelhecimento. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades 
estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Evolução da massa corporal aferida quinzenalmente. B,
Variação da massa corporal, considerando a primeira e a última aferição. C, Última massa corporal aferida, 
no momento da eutanásia. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 
meses, [b] 6 meses e [d] 18 meses. Fonte: autores.
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5.2 ADIPOSIDADE CORPORAL E MORFOMETRIA DO TECIDO 
ADIPOSO

O peso da gordura branca genital (visceral) do grupo de 24 meses de idade foi 

741,0±527,1 mg), sendo esta 273% e 166% maior (P<0,0001), respectivamente, quando 

comparado com os grupos de 3 e 6 meses de idade demonstrando um aumento de 

adiposidade no decorrer do envelhecimento. Apesar da tendência de aumento de 

adiposidade nos grupos com 12 e 18 meses de idade, não houve diferença destes com 

os grupos de 3 e 6 meses de idade (fig. 17-A).

O peso da gordura branca inguinal (subcutânea) do grupo de 24 meses de idade 

foi de 493,1±379,1 mg, sendo 102% maior quando comparado ao grupo de 3 meses 

(243,6±173,0 mg), 273% maior quando comparado ao grupo de 6 meses (132,3±72,3

mg) e 133% maior quando comparado com o grupo de 18 meses (211,2±53,0 mg), 

demonstrando um aumento de adiposidade com o envelhecimento, com exceção da 

idade de 12 meses (P<0,001, fig. 17-B). O peso da gordura marrom foi similar entre os 

grupos quando estudados (fig. 17-C). 

Analisando a relação entre o peso dos depósitos de gordura, a relação g. genital/g. 

inguinal (fig. 18-A) foi 111% maior no grupo de 18 meses (2,3±0,9 mg) comparado ao 

grupo de 3 meses (1,1±0,7 mg), sendo também 100% no grupo de 6 meses (2,2±0,8 

mg), quando comparado com o grupo de 3 meses (P<0,05). Na relação g. branca/g. 

marrom (fig. 18-B), houve diferença apenas entre as idades de 24 (13,6±11,9 mg) e 3 

(4,9±2,2 mg) meses, com aumento de 177% (P<0,05).

Na relação entre g. genital/g. marrom (fig. 18-C) o grupo de 24 meses (8,2±6,6 

mg) apresentou um valor 72% menor quando comparado com o grupo de 3 meses 

(2,3±1,1 mg). Neste mesmo parâmetro, o grupo de 18 meses (9,5±6,6 mg) apresentou 

um valor 313% maior que o grupo de 3 meses, e no grupo de 12 meses esta relação foi 

248% maior que o grupo de 3 meses (P<0,05). A relação g. inguinal/g. marrom 

apresentou diferença somente entre o grupo de 24 meses (5,4±5,6 mg) que foi 212% 

maior do que o grupo de 6 meses (1,7±0,9 mg, P<0,05, fig. 18-D).
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Figura 17 – Resposta ao envelhecimento dos diferentes depósitos de gordura corporal. Foram
utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Gordura branca genital 
(visceral); B, Gordura branca inguinal (subcutânea); C, Gordura marrom interescapular. Os dados são 
expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses, [b] 6 meses e [d] 18 meses. Fonte: 
autores. 
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Figura 18 – Relação entre o peso de diferentes depósitos de gordura corporal no envelhecimento.
Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Relação entre 
o peso da gordura branca genital (visceral) e a gordura branca inguinal (subcutânea). B, Relação entre a 
gordura branca (genital + inguinal) e a gordura marrom. C, Relação entre a gordura genital visceral e a 
gordura marrom. D, Relação entre a gordura branca inguinal e a gordura marrom. Os dados são expressos 
em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses e [b] 6 meses. Fonte: autores.

Na análise morfométrica do tecido adiposo branco genital (TABg), foi visto 

aumento do diâmetro dos adipócitos apenas no grupo com 18 meses de idade, quando 

comparado ao grupo com 3 meses de idade, representando um aumento de 41% neste 

parâmetro (P<0,05) (figs. 19 e 20).

Na análise morfométrica do tecido adiposo branco inguinal foi visto um aumento 

no diâmetro médio dos adipócitos nos grupos com 6, 18 e 24 meses, quando 

comparados ao grupo de 3 meses de idade. Aos 3 meses, o diâmetro dos adipócitos foi 

de 30,3±4,4 µm, estando este aumentado em 39%, 50%, 71%, respectivamente, nos 

grupos com 6, 18 e 24 meses (P<0,05). O grupo de 24 meses também apresentou 

adipócitos com maior diâmetro comparado ao grupo de 12 meses de idade (+40%, 

P<0,05) (figs. 21 e 22). 
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Figura 19 – Diâmetro dos adipócitos do tecido adiposo branco genital (TABg). Foram utilizadas 
fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Os dados são expressos em média 
± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses. Fonte: autores.

Figura 20 – Fotomicrografia dos adipócitos do tecido adiposo branco genital (TABg), objetiva de 
20x. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Fonte: 
autores.
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Figura 21 – Diâmetro dos adipócitos do tecido adiposo branco inguinal (TABi). Foram utilizadas 
fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Os dados são expressos em média 
± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses e [c] 12 meses. Fonte: autores.

Figura 22 – Fotomicrografia dos adipócitos do tecido adiposo branco inguinal (TABi), objetiva de 
20x. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Fonte: 
autores.
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Na análise morfométrica da gordura marrom, não houve diferença no percentual 

de área de tecido ocupada por vesículas lipídicas entre os grupos estudados (fig. 23-A e 

24). Contudo, nota-se que com o envelhecimento as gotículas lipídicas de menor 

tamanho se tornam mais frequentes e as de maior tamanho menos frequentes conforme 

ilustrado, respectivamente, nas figs. 23-B e 23-C. Na análise por escore de gotículas 

lipídicas menores (fig. 23-B), o grupo de 24 meses apresentou escore de 4,0 (3,0-4,0), 

mostrando maior frequência dessa população de gotículas quando comparado aos 

grupos de 12 meses, 1,0 (1,0-2,0), 6 meses 1,0 (1,0-4,0) e 3 meses 1,0 (1,0-2,0)

(P<0,05). Na análise de gotículas lipídicas maiores (fig. 23-C), o grupo de 24 meses 0,0 

(0,0-1,0) teve maior presença dessa população de gotículas quando comparado com os

grupos de 6 meses 4,0 (0,0-4,0) e 3 meses de idade 4,0 (3,0-4,0) (P<0,05).

 

Figura 23 – Análise do tecido adiposo marrom interescapular (TAMi). A, Percentual de área ocupada 
por gotículas lipídicas. B-C. Escore de gotículas lipídicas maiores e menores no tecido adiposo marrom, 
onde este variou entre 0-4, com base no percentual de área ocupado por cada subtipo de gotícula (análise 
semi-quantitativa). Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. 
Os dados são expressos em mediana (intervalo de confiança). Quando indicado P<0,5, vs. [a] 3 meses, 
[b] 6 meses, [c] 12 meses. Fonte: autores.
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Figura 24 – Fotomicrografias dos adipócitos do tecido adiposo marrom interescapular (TAMi), objetiva de 63x. Foram
idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses A, Fotomicrografia do tecido adiposo marrom de fêmea com 3 meses de idade. 
adiposo marrom de fêmea com 6 meses de idade. C, Fotomicrografia do tecido adiposo marrom de fêmea com 12 meses de idade
adiposo marrom de fêmea com 18 meses de idade. E, Fotomicrografia do tecido adiposo marrom de fêmea com 24 meses de idade
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5.3 FÍGADO 
  

 A massa do fígado aferida no dia da eutanásia aumentou significativamente entre os 

grupos estudos durante o envelhecimento, onde os grupos com 18 e 24 meses de idade 

apresentaram uma massa hepática maior quando comparados aos grupos com 3, 6 e 12 

meses de idade (fig. 25). O grupo de 24 meses (1,2±0,1 g) teve 33% de aumento quando 

comparado ao grupo de 12 meses (0,9±0,1 g), 50% de aumento comparado ao grupo de 6 

meses (0,8±0,1 g) e 100% de aumento quando comparado ao grupo de 3 meses (0,6±0,2 

g). O grupo de 18 meses (1,1±0,2 g) teve um aumento de 11% comparado ao grupo de 12 

meses, e 25% de aumento comparado com o grupo de 6 meses e 66% de aumento quando 

comparado com o grupo de 3 meses. O grupo de 12 meses teve um aumento de 50% 

quando comparado ao grupo de 3 meses, e o grupo de 6 meses teve um aumento de 33% 

quando comparado ao grupo de 3 meses, P<0,0001.
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Figura 25 – Massa do fígado. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 
24 meses. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,0001, vs. [a] 3 meses, [b] 6 meses, 
[c] 12 meses. Fonte: autores.
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5.4 METABOLISMO GLICIDICO E LIPIDICO
 

Na glicemia aferida no dia da eutanásia, houve diferença apenas quando comparado 

o grupo de 24 meses (127,7 ± 21,1) com o grupo de 3 meses (108,9 ± 18,5), ocorrendo um 

aumento de 17% (P<0,05, fig. 26-A). Na análise de triglicerídeos do soro não houve 

diferença entre os grupos estudados (fig. 26-B), assim como na análise do triglicerídeo 

hepático (fig. 26-C).

Figura 26 – Metabolismo glicídico e lipídico. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas 
foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Glicemia sérica em jejum. B, Triglicerídeo sérico em jejum. C, Triglicerídeo 
tecidual hepático. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses. Fonte: 
autores.
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5.5 CITOLOGIA VAGINAL

Na análise citológica dos grupos de 3 e 6 meses foi observado que a maioria dos 

animais estavam ciclando (100% e 93%, respectivamente). No grupo de 12 meses, foi 

observado uma grande queda do número de animais ciclando (7%), o que também foi visto 

no grupo de 18 mês (11%). No grupo de 24 meses, nenhuma fêmea encontrava-se 

ciclando. O resultado do teste do qui-quadrado mostra que conforme os animais vão 

envelhecendo eles deixam de ciclar, ocorrendo uma inversão na proporção dos animais 

mais jovens para os mais velhos (P<0,0001) (fig. 27). As fotomicrografias nas figs. 28 e 29

ilustram esse fenômeno, onde a fig. 28 mostra imagens da citologia vaginal de uma fêmea 

com 6 meses de idade que apresentava ciclo estral normal e na fig. 29, uma fêmea com 24 

meses de idade, onde o padrão celular encontro ao longo dos cinco dias de análise se 

repete.
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Figura 27 – Fêmeas com e sem ciclo estral regular. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades 
estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Número de animais que se apresentaram com ciclo regular
(ciclando) e sem ciclo regular (sem ciclar). B, Percentual de animais que se apresentaram ciclando ou sem 
ciclar. Os dados são expressos em número de animais ou porcentagem. Fonte: autores.
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Figura 28 – Fêmea com ciclo estral regular. A, Fotomicrografia representado a etapa do ciclo denominada 
proestro, com predomínio de células epiteliais nucleadas (dia 01 da coleta). B, Fotomicrografia representado 
a etapa do ciclo estral denominada estro, com predomínio de células epiteliais cornificadas (dia 02 da coleta). 
C, Fotomicrografia representado a etapa do ciclo estral denominada metaestro, com predomínio de células 
epiteliais cornificadas e a presenças de leucócitos polimorfonucleares (dia 03 da coleta) D, Fotomicrografia 
representando a etapa do ciclo estral denominada diestro, com a presença de células epiteliais nucleadas, 
células epiteliais cornificada e leucócitos polimorfonucleares (dia 04 da coleta). Seta preta em C indica 
leucócito polimorfonuclear. Setas pretas em D indicam leucócito polimorfonuclear, célula epitelial nucleada e 
célula epitelial cornificada. Fotomicrografias na objetiva de 20x. Fonte: autores.



Figura 29 – Fêmea com ciclo estral irregular. Em todas as fotomicrografias nota-se um padrão celular característico da etapa do ciclo estral denominada 
proestro. As imagens A-E representam cinco dias consecutivos de coleta e análise da citologia vaginal. Fotomicrografias na objetiva de 20x. 
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5.6 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DO OVÁRIO
 

O peso do ovário (fig. 30-A) apresentou-se aumentado nos grupos de 6, 18 e 24 

meses, comparado ao grupo com 3 meses de idade. O ovário aos 3 meses pesava 

31,8±9,9 mg, aumentando em 71%, 79% e 66%, respectivamente, aos 6, 18 e 24 meses 

(P<0,05). O peso do ovário nos grupos com 18 e 24 meses também mostrou-se elevado 

com relação ao grupo de 12 meses (+134% e +122%, respectivamente, P<0,01). A 

quantificação dos folículos ovarianos mostrou ausência de folículos no grupo de 24 

meses, assim como uma redução significativa no grupo de 18 meses (1,5±2,4) 

comparado ao grupo de 3 meses (P<0,05, fig. 30-B). Ao classificar os folículos como em 

desenvolvimento (folículos primordiais, primários, secundários e antrais) ou folículos 

atrésicos, observou-se que nos grupos de 3 e 6 meses de idade, ambas as populações 

de folículos coexistiam em proporção diferentes, sendo os folículos atrésicos em maior 

quantidade (fig. 30-C). Nas idades de 12 e 18 meses, a população de folículos cai 

drasticamente, e os folículos atrésicos continuam em maior quantidade no grupo de 12 

meses de idade (fig. 30-D). Na idade de 24 meses, nenhum folículo foi encontrado no 

útero desses animais.
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Figura 30 – Análise do ovário no envelhecimento. A, Peso do ovário. B, Número total de folículos 
ovarianos. C, Número total de folículos em desenvolvimento e atrésicos. D, Percentual de folículos em 
desenvolvimento e atrésicos, considerando o total de folículos analisados. Foram utilizadas fêmeas 
C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Os dados são expressos em média ± DP. 
Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses, [b] 6 meses e [c] 12 meses. Fonte: autores.



80

5.7 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DO ÚTERO
 

Na análise do peso do útero, houve diferença do grupo de 24 meses (112,3±21,5 

mg) com o grupo de 18 meses (184,6±77,9 mg), demonstrando uma redução de 39%

aos 24 meses (P<0,01, fig. 31). O grupo de 18 meses apresentou um aumento de 58% 

no peso uterino quando comparado ao grupo de 6 meses (116,9±28,9 mg, P<0,01) e de 

95%, quando comparado ao grupo de 3 meses (94,5±51,5 mg, P<0,001).
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Figura 31 – Peso do útero. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas foram 3, 6, 12, 18 
e 24 meses. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 3 meses, [b] 6 
meses e [d] 18 meses. Fonte: autores.

Com relação a morfometria, a área seccional da parede do útero do grupo de 12 

meses teve um aumento de 125% quando comparado ao grupo de 6 meses e de 168% 

quando comparado com o grupo de 3 meses (P<0,05, fig. 32-A). O grupo de 24 meses 

apresentou redução de 68% quando comparado ao grupo de 12 meses (P<0,05, fig. 32-

A). Quando aferida a área seccional do lúmen do útero e comparado os seus valores

entres as idades estudadas não houve diferença estatística (fig. 32-B). Considerando a 

área seccional da parede associada à luz do útero, o comportamento durante o 

envelhecimento foi semelhante ao da área seccional da parede, onde o grupo de 24 

meses apresentou uma redução de 71% quando comparado com o grupo de 12 meses 

(P<0,001) e o grupo de 12 meses teve um aumento de 150% quando comparado com o 

grupo de 6 meses e 203% quando comparado ao grupo de 3 meses (P<0,01, fig. 32-C). 

A relação entre o tamanho da parede e a luz do útero (fig. 32-D) não apresentou diferença 

entre os grupos estudados. 



81

Com relação ao perímetro externo do útero, o grupo de 24 meses (4,2±1,3 mm) e 

de 18 meses (4,5±1,5 mm) apresentaram uma redução neste parâmetro de 49% e 45%, 

respectivamente, quando comparados ao grupo de 12 meses (8,2±2,0 mm) (fig. 32-E). 

O grupo de 12 meses apresentou 100% de aumento quando comparado com o grupo de 

6 meses (4,1±0,8 mm) e 128% de aumento quando comparado com o grupo de 3 meses 

(3,6±0,5 mm, P<0,01). Por fim, o perímetro do lúmen não apresentou diferença entre os 

grupos estudados (fig. 32-F).

Figura 32 – Morfometria da parede uterina e seu lúmen. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades 
estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Área seccional média da parede uterina. B, Área seccional 
média do lúmen uterino. C, Área seccional média, considerando a parede e a luz da cavidade uterina 
(lúmen). D, Relação entre a área da parede uterina e sua cavidade interna. E, Perímetro externo do órgão.
F, Perímetro do lúmen uterino. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [a] 
3 meses, [b] 6 meses e [c] 12 meses. Fonte: autores.
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Em relação a analise morfométrica do endométrio, a sua espessura, a altura do 

epitélio pavimentoso estratificado que circunda a luz do órgão e a contagem de glândulas 

endometriais (número por seção transversal) não se alterou no envelhecimento entre as 

idades estudadas (fig. 33). No miométrio, a espessura desta camada foi similar entre as 

cinco idades estudadas (fig. 34-A). Analisando-se as camadas musculares isoladamente, 

a espessura da camada muscular externa (longitudinal) apresentou uma redução de 50% 

no grupo 24 meses (20,1±6,5 µm) comparado ao grupo com 6 meses de idade 

(40,1±11,2 µm, P<0,05, fig. 34-B). O mesmo padrão foi visto na camada muscular interna 

(circular) onde o grupo de 24 meses (28,8±8,5 µm) apresentou uma redução de 49% 

quando comparado ao grupo de 6 meses (56,5±12,7 µm, P<0,05, fig. 34-C). Por fim, a 

análise morfométrica do perímetro também não apontou alteração com o envelhecimento 

entre as idades estudadas (fig. 35).

Figura 33 – Morfometria do endométrio uterino. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades 
estudadas foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Espessura do endométrio. B, Espessura da camada epitelial. 
C, Número médio de glândulas endometriais por área seccional do útero. Os dados são expressos em 
média ± DP. Fonte: autores.
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Figura 34 –Morfometria do miométrio uterino. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas 
foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. A, Espessura do miométrio, considerando as camadas musculares externa 
e interna. B, Espessura da camada circular interna do miométrio. C, Espessura da camada circular externa
do miométrio. Os dados são expressos em média ± DP. Quando indicado, P<0,05, vs. [b] 6 meses. Fonte: 
autores.
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Figura 35 – Morfometria da do perimétrio. Foram utilizadas fêmeas C57BL/6 e as idades estudadas 
foram 3, 6, 12, 18 e 24 meses. Os dados são expressos em média ± DP. Fonte: autores.
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6 DISCUSSÃO

Em camundongos e humanos existe uma associação entre a massa corporal e a 

idade, onde há ganho de peso durante o envelhecimento (Graja e Schulz, 2015). Com o 

aumento da idade, foi possível observar no presente estudo que não apenas a massa 

corporal dos animais se tornou maior, mas os depósitos de tecido adiposo branco 

também, havendo uma redistribuição do depósito subcutâneo para o visceral, uma 

característica explícita do envelhecimento (Rogers e Smith, 2012). A distribuição da 

gordura é um grande indicador da saúde metabólica, sendo a adiposidade visceral a que 

apresenta maior impacto e o seu acúmulo é mais preditivo de associação com a 

obesidade (Rogers e Smith, 2012). 

Na relação entre gorduras, a relação g.visceral/ g.subcutânea mostrou um 

evidente aumento da gordura visceral, demonstrando uma grande redistribuição. O 

ganho de massa corporal e o aumento de depósitos de tecido adiposo é caracterizado 

por um maior número (hiperplasia) e/ou tamanho (hipertrofia) dos adipócitos. Isso se 

desenvolve por um desbalanceamento entre o consumo energético e o seu gasto, em 

ambos os tecidos, tanto o visceral quanto o subcutâneo. Já foi visto em estudos prévios 

que com o envelhecimento, os adipócitos tendem a se tornar maiores e esse aumento 

está associado com várias mudanças nas funções metabólicas (Graja e Schulz, 2015). 

A análise morfométrica evidenciou o remodelamento dos depósitos, mostrando 

que não só a massa de tecido adiposo branco aumentou, como também o diâmetro dos 

adipócitos. Nessa análise do tecido adiposo branco visceral foi visto um aumento de 

adiposidade na idade de 18 meses, e na análise do tecido adiposo branco subcutâneo 

demonstrou crescimento já aos 6 meses de idade até aos 24 meses, sendo apenas a 

exceção o grupo de 12 meses que não demonstrou aumento significativo.  

O tecido adiposo marrom desempenha um papel fundamental na termogênese, e 

com isso ele pode promover o combate a obesidade aumentando o gasto energético

(Harms e Seale, 2013). Já está bem estabelecido que os seres humanos possuem 

adipócitos marrons competentes para a termogênese ao longo da vida e descobertas 

recentes indicam que a gordura marrom está ativamente envolvida no controle 

metabólico e na regulação do peso corporal em adultos (Graja e Schulz, 2015). O 

envelhecimento é acompanhado por uma perda de adipócitos marrons, sugerindo uma
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perda da sua capacidade de gastar energia, podendo contribuir assim para um fenótipo 

propenso a obesidade com o aumento da idade (Graja e Schulz, 2015). 

No presente estudo foi visto que o peso do depósito de gordura marrom não teve 

alteração ao longo dos meses, porém a presença dessa gordura em animais 

envelhecidos é de importância quando ainda está ativa, o que pode ser evidenciado pela 

expressão de UCP-1 (Rogers e Smith, 2012). 

No presente estudo, a análise morfológica do tecido adiposo marrom mostrou que

os grupos permaneceram similares entre si, porém foi possível perceber que com o 

envelhecimento o tecido adiposo marrom foi sendo interposto por gordura branca (dados 

não apresentados). 

Na análise de gotículas lipídicas da gordura marrom, classificadas em maiores e 

menores, pode-se observar que as gotículas menores eram mais evidentes nos animais 

mais envelhecidos e as maiores eram mais evidentes nos animais mais jovens. A 

tendência seria que no envelhecimento ao ficar disfuncional as gotículas fiquem maiores 

porque elas se fundem, porém neste estudo, inesperadamente ocorreu o contrário do 

que se esperava. No entanto, a maioria das pesquisas são realizados com animais 

machos, o que poderia explicar essa diferença pois este estudo foi realizado com animais 

fêmeas (Nedergaard et al., 2007; Gonçalves et al., 2017).

Foi mostrado em trabalhos prévios que grande parte da atividade do tecido

adiposo marrom induzida pelo frio é perdida com o envelhecimento, e essas 

características começam a serem vistas quando o tecido adiposo marrom não é ativado 

adrenergicamente. Neste contexto, suas propriedades morfológicas e moleculares se 

tornam similares as da gordura branca e sua quantidade e ativação metabólica se tornam 

inversamente relacionadas ao envelhecimento e a obesidade (Ravussin e Galgani, 

2011). 

Todas essas mudanças do TAB podem estar relacionadas ao início da 

menopausa nesses animais. Os hormônios sexuais têm importante influência na 

regulação do metabolismo de adipócitos. Estudos avaliam o papel da diminuição do 

estrogênio circulante como evento modulador do desenvolvimento da obesidade (Clegg, 

2012). Ainda no contexto da modulação do metabolismo, estudos mostram que o 

estrogênio contribui para a manutenção do balanço energético e metabolismo de glicose. 

Em um estudo observou-se que mulheres após atingirem os 40 anos aumentaram o risco 
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de desenvolver obesidade, sendo esta fortemente relacionada com o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares. Esses dados mostraram um aumento de 65% em 

mulheres entre 40 e 59 anos de idade, e 74% naquelas acima de 60 anos. Evidências 

clínicas e experimentais mostram que a redução de estrogênio contribui para a 

resistência à insulina (Kennedy et al., 1997).

Um fato interessante de ser notado é que o declínio da habilidade de 

armazenamento de lipídeos no tecido adiposo pode contribuir para a distribuição de 

gordura em outros tecidos, associado com o envelhecimento (Cartwright et al., 2007). 

Como visto no presente estudo, o peso do fígado teve um aumento significativo nas 

idades de 18 e 24 meses. O conteúdo lipídico intra-hepático está intimamente associado 

a sensibilidade à insulina, sendo que em indivíduos saudáveis, a gordura visceral se 

apresenta como o principal fator determinante do depósito de gordura do fígado (Filho et 

al., 2006), e isso pode justificar o aumento do peso do fígado nos animais mais 

envelhecidos acompanhado pelo resultado do peso e morfometria do tecido adiposo 

branco visceral. Contudo, ainda não foi realizada uma análise histopatológica do fígado 

para a presença de esteatose ou inflamação no presente estudo.

Observando o aspecto bioquímico do estudo, a glicemia dos animais se manteve

sem alteração durante a vida. Ao observar o perfil lipídico, os níveis de triglicerídeo sérico 

e hepático não demonstrou diferença entre as idades estudadas. Os resultados 

encontrados não eram esperados, uma vez que não se correlacionam com o aumento 

dos depósitos de gordura, a hipertrofia dos adipócitos e o maior peso hepático nos 

animais envelhecidos. De alguma forma, as fêmeas conseguem manter os níveis de 

glicose e triglicerídeo normais, sendo assim os mecanismos por trás desse fenômeno 

necessitam de investigação adicional.

Considerando agora o envelhecimento e a menopausa em camundongos, a

avaliação microscópica dos tipos celulares presentes na citologia vaginal tem sido 

utilizada há muito tempo para documentar os estágios do ciclo estral em camundongos 

de laboratório (Cora et al., 2015). Os camundongos possuem menos regularidade na 

duração do ciclo estral, sendo maior a probabilidade de um ciclo de 4 dias ser seguido 

por um ciclo de 5 dias em vez de outro ciclo de 4 dias. Muitos fatores influenciam a 

duração do ciclo, incluindo luz, idade, temperatura, ruído, nutrição, estresse e relações 

sociais. Camundongos abrigados individualmente ciclam mais regularmente e cerca de 

1 dia mais curto do que camundongos alojados em grupos. Os roedores fêmeas fazem 
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ciclos mais regulares quando os machos estão presentes na sala (isto é, o efeito de 

Whitten), e os camundongos são mais sensíveis a este fenômeno do que os ratos

(Nelson et al., 1982; Cora et al., 2015). 

A duração de alguns estágios do ciclo podem ser mais curtos e alguns estágios 

podem ser perdidos, especialmente se as amostras forem coletadas muito cedo ou no 

final do dia, considerando-se um período de ciclo de 12 horas claro/escuro. A coleta de 

amostras pode ser transferida para o final da manhã ou início da tarde, em um esforço 

para minimizar a incidência de fases perdidas (Cora et al., 2015). Todos os aspectos 

acima foram considerados na classificação de ciclagem e não ciclagem dos 

camundongos. 

Ao categorizar os estágios de desenvolvimento do sistema reprodutivo, 

geralmente usa-se termos imaturo e maduro. A categoria de senescência/pós 

menopausa é um aspecto importante da vida útil do sistema reprodutivo, mas não é 

comumente documentada. Como se trata de um processo biológico complexo que ocorre 

durante um longo período de tempo, é comum se utilizar de marcos específicos ou 

facilmente definidos ou marcos do desenvolvimento sexual. A abertura vaginal no 

camundongo, ocorre entre 32 a 34 dias e serve como um marcador geralmente ligado 

ao início da ciclicidade do cio e à primeira ovulação (Vidal, 2017). 

As principais características histológicas e citológicas para estabelecer que um 

determinando animal é imaturo sexualmente é não haver evidencia de ovulação e de 

início de ciclicidade. A menarca é definida como o início da função menstrual, porém 

essa definição pode levar a confusão, muitas vezes igualando o início da função 

menstrual com o início da ciclicidade regular. As características histológicas de um 

animal puberal incluem evidência de ovulação e evidência de início de ciclicidade (Vidal, 

2017).

Os camundongos fêmeas atingem maturidade sexual em uma idade jovem 

(tipicamente na oitava semana). A senescência reprodutiva consiste de uma série de 

irregularidades do ciclo estral que ocorrem como alterações normais relacionadas a 

idade em camundongos, marcando o fim da vida reprodutiva funcional (Nelson et al., 

1982). A senescência reprodutiva difere da menopausa, na medida em que alterações 

iniciais são mediadas centralmente com alterações na função hipotalâmica. A sequência

de eventos varia em diferentes linhagens, com períodos de ciclos aumentados como 
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estro persistente (também chamado de cornificação vaginal persistente), diestro 

permanente (também chamado de pseudogestação repetida). O tempo de senescência 

reprodutiva pode variar com diferentes práticas de criação, iniciando-se mais 

precocemente em camundongos alojados individualmente do que quando comparados 

a camundongos alojados em grupos (Vidal, 2017). 

Em contraste, a restrição alimentar e a diminuição de ganho de peso corporal 

podem prolongar a expectativa de vida reprodutiva funcional e retardar o início da 

senescência ovariana (Vidal, 2017).

No presente estudo, a análise da citologia vaginal demonstrou que os animais de 

3 e 6 meses estavam ciclando, e que a interrupção da ciclagem ocorreu aos 12 meses 

de idade, com uma predominância do estro persistente, demonstrado por uma queda 

abrupta do percentual de animais mais velhos que não estão ciclando quando 

comparado com os animais mais jovens.

A medida que os camundongos entram em seu primeiro proestro 

(aproximadamente em 32 a 34 dias), grandes folículos antrais estão presentes e prontos 

para ovular. O corpo lúteo ainda não está presente. Distinguir o padrão de um ovário 

menos maduro é um desafio, e a característica fundamental é o começo da abertura 

vaginal. O desenvolvimento folicular se inicia aos 6 meses de idade e os folículos antrais 

estão frequentemente presentes. É comum ver numerosos folículos de tamanho 

pequeno a médio, com vários graus de atresia no ovário, juntamente com um endométrio 

inativo (Vidal, 2017).

A análise do peso do ovário, demonstra uma grande diminuição no grupo de 12 

meses quando comparada ao grupo 6, 18 e 24 meses. Também foi visto no presente 

estudo um aumento de folículos atrésicos no grupo de 6 meses, e uma diminuição brusca 

do total de folículos no grupo de 12 meses, corroborando com os resultados da citologia 

vaginal, que demonstrou que nessa mesma idade os animais param de ciclar.

Durante a menopausa as mulheres sofrem falência ovariana devido ao 

esgotamento dos folículos ovarianos saudáveis necessários para o desenvolvimento e a 

ovulação, porque os folículos antrais e corpos lúteos não podem secretar estrogênio, a 

inibina e a progesterona caem dramaticamente. Devido à perda do feedback negativo 

por esses hormônios ovarianos na adeno-hipófise, há um aumento significativo do LH e 

FSH plasmático (Lohff et al., 2005).
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A secreção de estrogênio e progesterona pelos ovários atuam no útero e modulam 

várias características. Em camundongos de 12 meses de idade, há uma queda desses 

hormônios devido a diminuição drástica da presença dos folículos antrais, e até mesmo 

da formação do corpo lúteo, devido a perda da ciclagem. Esse quadro reflete na 

morfologia do útero, uma vez que sem a influência dos hormônios ovarianos perdem seu

crescimento, não havendo hiperplasia e hipertrofia de suas células, assim como não há 

remodelação da matriz extracelular (MEC) (Wood et al., 2007).

Em um estudo clássico por Martin e Finn (1969), recentemente revisado por Wood 

et al (2007), evidenciou uma intensa remodelação uterina durante o ciclo estral, 

considerando distintos aspectos. Estes dados demonstraram que o perímetro total do 

útero era maior em estro, quando ocorre um pico de estrogênio, provavelmente devido 

ao edema característico dessa fase. Além disso, observaram também que o estrogênio 

estimula a proliferação celular nos diferentes compartimentos uterinos, além de induzir a 

síntese de receptores de progesterona pelas células alvo. A progesterona é capaz de 

inibir a proliferação de células epiteliais e estimular a multiplicação e a diferenciação das 

células do estroma endometrial. Adicionalmente o índice de células apoptóticas foi maior 

em metaestro (Wood et al., 2007). 

A partir da análise morfológica do útero, foi visto que devido as datas da eutanásia 

serem diferentes para cada idade de grupo estudada, os animais encontravam-se em 

diferentes fases do ciclo estral. Isto influenciou alguns aspectos como, por exemplo, o 

perímetro uterino, a espessura das diferentes camadas que compõe o útero, assim como 

a presença de maior ou menor quantidade de glândulas endometriais, que são aspectos 

que se modificam bastante durante a análise de diferentes etapas do ciclo estral. 

A área seccional (parede), área seccional (parede + lúmen) e perímetro externo 

se mostraram alteradas e aumentadas na idade de 12 meses, provavelmente devido a 

uma hiperplasia e hipertrofia comumente vistas em úteros de camundongos 

envelhecidos, assim como a ocorrência de adenomiose (presença de glândulas 

endometriais no miométrio) (Scudamore et al., 2014).

A idade e a condição do sistema reprodutor de roedores tem um impacto 

significativo na interpretação de achados científicos, na avaliação de risco e na 

reprodutibilidade da espécie. Uma correlação cuidadosa e uma comprovação da 
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maturidade sexual nos dados de patologia fornecem uma compreensão melhor de como 

a idade pode impactar os resultados e suas interpretações.

Umas das limitações do presente estudo foi a ausência da análise histológica da 

vagina, que proporcionaria achados científicos expressivos em verificação de qual fase 

do ciclo estral o animal se encontra e senescência. A coloração por panótico das lâminas 

de citologia vaginal poderia ter sido substituída por uma coloração mais específica, como 

por exemplo o método de Papanicolau, onde alterações celulares como células maduras, 

ativas e queratinizadas são coradas diferencialmente, facilitando a análise das lâminas 

e reduzindo um possível viés em sua classificação. A análise histomorfométrica do útero 

e ovário poderia ter sido feita através da análise de secções transversais consecutivas, 

para que a análise representasse o órgão como um todo. Por fim, a visualização da morte 

celular nos tecidos é difícil e passível de viés devido a experiência do observador, o que 

poderia ser sanado através do uso de marcadores bioquímicos de morte celular (como 

por exemplo a Caspase-3-ativa).

Muitas entre as limitações citadas ocorreram devido a seu custo na 

implementação. Entre as ideias para investigações futuras pode-se citar a análise da 

área do ovário para verificar a atrofia do órgão com o envelhecimento, assim como 

correlacionar os dados da identificação da fase do ciclo em que cada animal se encontra

no momento da eutanásia e correlacioná-la a morfologia dos diversos órgãos do sistema 

reprodutor. 
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7 CONCLUSÃO

Durante o envelhecimento da linhagem de camundongos C57BL/6 fêmeas, há

ganho de massa corporal e remodelamento dos depósitos de gordura branca, com 

acréscimo da adiposidade visceral e alteração da distribuição da gordura corporal, mas 

sem alteração do depósito de gordura marrom ou dos níveis de glicose e triglicerídeo. A 

análise da citologia vaginal revelou perda de ciclicidade dos camundongos aos 12 meses 

de idade, corroborando com a queda na presença de folículos ovarianos saudáveis e 

atrésicos nesta mesma idade. A análise do útero demonstrou efeitos mais sutis do 

envelhecimento contrastando com os achados da análise da citologia vaginal e do ovário, 

onde o impacto do envelhecimento foi mais evidente. O presente estudo mostra que a

análise do status reprodutivo com o envelhecimento em fêmeas é importante, visto que 

isso pode repercutir de forma significativa na avaliação e interpretação de descobertas 

cientificas. 
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ANEXOS

ANEXO 1 – COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO 2 – FOLHA DE AVALIAÇÃO DA CITOLOGIA
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ANEXO 3 – FOLHA DE AVALIAÇÃO DO OVÁRIO  

 


