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Título 

Reduzindo a carga de células senescentes em camundongos obesas para 

aumentar o tempo de vida saudável. 

 

Resumo  

A obesidade atingiu dimensões pandêmicas nas últimas décadas. Suas comorbidades, 

como doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo II, são listadas como principais causas 

de morte, aumentando permanentemente os custos da saúde pública para o tratamento dessas 

condições. De forma alarmante, crianças de 5 a 9 anos estão cada vez mais classificadas como 

obesas ou com sobrepeso e apresentam desde cedo em doenças relacionadas à obesidade como 

o diabetes mellitus, a qual, duas décadas antes, era diagnosticada principalmente em adultos de 

meia idade [1, 2]. Embora o tratamento e a prevenção da obesidade e de suas comorbidades, 

por uma dieta saudável e atividade física regular, pareçam incrivelmente simples, o número 

dramaticamente crescente de pessoas obesas em todo mundo demonstram claramente que 

estamos longe de controlar a doença. Portanto, atrasar o aparecimento de complicações graves 

da obesidade como uma estratégia para prolongar a vida saudável das pessoas é de crescente 

interesse. Sob esse aspecto, a identificação de células senescentes que se acumulam no tecido 

adiposo de indivíduos obesos recentemente chamou a atenção. As células senescentes já são 

conhecidas por acumularem-se com o envelhecimento em vários tecidos. Além disso, a 

eliminação dessas células mostrou aliviar as condições relacionadas ao envelhecimento. Assim, 

o aparecimento prematuro de células senescentes na obesidade torna essas células um alvo 

promissor. 

O presente projeto foi desenvolvido para investigar como o tratamento de 

camundongos obesos jovens com drogas senolíticas (que eliminam célular senescentes) tem 

impacto nos parâmetros metabólicos e no desenvolvimento de doenças crônica associadas à 

obesidade. Neste contexto, pretendemos estudar o curso cronológico do aparecimento de 

células senescentes em órgãos que regulam o metabolismo de todo o corpo, como fígado, 

pâncreas, músculo esquelético e tecido adiposo em camundongos geneticamente obesos. A 

segunda parte do projeto irá comparar esses dados com os resultados de caimandongos obesos 



tratados com drogas senolíticas quando ainda jovem. Com base nesses achados, esperamos 

estabelecer um novo protocolo para a prevenção de complicações graves da obesidade em 

crianças obesas. 


