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RESUMO 

 

GIAMPIETRO, M.V. Alterações metabólicas em ratos desnutridos em resposta ao 

treinamento de endurance. 2007. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

A desnutrição é capaz de induzir diversas alterações metabólicas afetando marcadamente a 

composição corporal. O exercício físico, por sua vez, produz alterações que podem ser 

semelhantes, porém, através de mecanismos distintos. A combinação dos protocolos não 

resulta, necessariamente, em somatório dos efeitos de cada um, induzindo, portanto, 

alterações ainda pouco conhecidas. Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos 

do treinamento físico de endurance sobre ratos submetidos a um protocolo de desnutrição por 

um período prolongado de tempo. Para tal, avaliamos ratos Wistar machos, durante 16 

semanas, divididos em 4 grupos: eutrófico sedentário (ES), eutrófico treinado (ET), 

desnutrido sedentário (DS), desnutrido treinado (DT). O treinamento físico foi realizado em 

esteira, por 10 semanas, 5 vezes por semana, com intensidade aproximada de 60-65% do 

consumo máximo de oxigênio. Avaliou-se a composição corporal, através da aferição do peso 

corporal, peso dos tecidos muscular esquelético e adiposo, do fígado, do conteúdo de gordura 

e da proteína na carcaça, da porcentagem de gordura e de massa magra; das concentrações de 

proteína, glicose e insulina no sangue; e da concentração de glicogênio muscular. Examinou-

se também a expressão gênica por RT-PCR de proteínas-chave do metabolismo glicolítico e 

oxidativo no músculo esquelético, o consumo máximo de oxigênio e o desempenho através de 

um teste até a exaustão. A análise estatística utilizada foi o teste de variância ANOVA two-

way com pós teste de Tukey e, nível de significância adotado de p<0,05. Os principais 

resultados encontrados foram que o treinamento de endurance em ratos submetidos à 

desnutrição crônica promoveu uma acentuada redução do peso e da adiposidade corporal; um 

aumento da massa muscular relativa ao peso corporal; um restabelecimento da glicemia aos 

valores normais; uma melhor relação da concentração insulina/glicose, sugerindo uma 

sensibilidade à insulina aumentada; um aumento dos estoques de glicogênio muscular; um 

maior consumo máximo de oxigênio; e um aumento da expressão gênica da enzima CPT II. 

Concluímos, desta forma que, todos esses resultados contribuíram para um melhor 

desempenho de endurance, e podem explicar, o melhor desempenho de corrida apresentado 

pelos animais desnutridos submetidos ao treinamento aeróbio. Em suma, os animais 



desnutridos treinados apresentaram uma melhor resposta ao treinamento e uma maior 

capacidade de endurance. 

 

Palavras-chave: desnutrição, treinamento físico de endurance, metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GIAMPIETRO, M.V. Metabolic alterations in undernourished rats submitted to an 

endurance training  program. 2007. Master thesis (Sciences) – Institute of Biomedical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

Malnutrition is able to induce several metabolic alterations, markedly affecting body 

composition. Physical exercise induces alterations that may be similar, but not necessarily 

identical and through different mechanisms. Combining protocols does not result in the sum 

of effects, but induces alterations which are not, at present, fully understood. Our aim was to 

examine the effects of endurance training upon the metabolism of undernourished rats. For 16 

weeks, male Wistar rats, divided into 4 groups: sedentary animals fed ad libitum (SF), trained 

animals fed ad libitum (TF), sedentary animals submitted to energy restriction (SER), trained 

animals submitted to energy restriction (TER) were studied. The trained animals exercised on 

a treadmill 5 days/week, for 10 weeks, with the intensity representing nearly 60-65% VO2max. 

Body composition was assessed through the measurement of body weight, tissues and organ 

weight (muscular tissue, adipose tissue, liver), carcass lipid and protein content, percentage of 

lipid and lean body mass.Protein, glucose and insulin blood concentration; muscle glycogen 

concentration; maximum oxygen uptake; and the performance through the exhaustion test 

were also examined. The gene expression of glycolytic and oxidative pathways key proteins 

in the skeletal muscle was evaluated by RT-PCR. ANOVA two-way was the statistical 

analysis adopted followed by Tukey´s post test, and p<0.05 was chosen as the level of 

significance. The main results provided evidence that endurance training in undernourished 

rats (TER) promoted a pronounced reduction of body weight and adiposity, increased the 

relative muscle mass, recovered blood glucose to normal levels and promoted a better 

insulin/glucose ratio, suggesting increased insulin sensitivity, as well as induced an increase 

muscle glycogen content and enhanced VO2max. An increased gene expression of carnitine 

palmitoyltransferase II (CPT II) was also observed. We conclude that the results indicate that 

the combination of exercise and undernourishment led to a better performance. 

 

Key-words: malnutrition, endurance training, metabolism. 
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ES: grupo de animais – eutrófico sedentário 
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NAD: nicotinamida adenina dinucleotídio (forma oxidada) 
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PCR: reação da cadeia de polimerase 



PFK: fosfofrutocinase 

RNA: ácido ribonucléico 

RNAtot: RNA total 

RPL19: proteína ribossomal 19 

RT-PCR: transcrição reversa da reação da cadeia de polimerase 

TAE: tecido adiposo epididimal 

TAME: tecido adiposo mesentérico 

TARP: tecido adiposo retroperitoneal 

VO2máx: consumo máximo de oxigênio 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Desnutrição 

  

A desnutrição protéico-calórica ocorre quando as necessidades orgânicas para 

proteínas e/ou energia não são satisfeitas pela dieta, ou seja, está relacionada com a 

disponibilidade total de nutrientes. Diversas manifestações clínicas podem ocorrer e são 

condicionadas pela intensidade e/ou duração do déficit de proteína ou de energia, pela idade 

do hospedeiro, pela causa da deficiência e também pela associação com outras doenças 

nutricionais e infecciosas (TORUN & CHEW, 1999).  

 A desnutrição protéico-calórica é um dos principais problemas de saúde pública em 

regiões tropicais e subtropicais no mundo, por estar relacionada a fatores ambientais, sociais, 

econômicos, e mesmo, biológicos (GINER et al, 1996; AKUYAM, 2007). É a mais comum 

desordem nutricional que afeta as crianças de países pobres e em desenvolvimento e o terceiro 

problema de saúde mais comum durante a infância nesses países (WHO, 2007). No Brasil, a 

desnutrição acomete cerca de 10,5% da população, com uma taxa de mortalidade entre 20 e 

30%, segundo o IBGE (2000), sendo um problema de grande proporção a ser enfrentado pelas 

autoridades políticas e sociais, pois com a continuidade da desnutrição após a infância, um 

adulto jovem apresenta uma capacidade reduzida de trabalho impactando sua produtividade 

econômica. Além disso, esse quadro também está presente em pessoas da terceira idade, 

resultando em um aumento das hospitalizações e dos gastos públicos com a saúde, afetando o 

desenvolvimento da economia do país (SHOFIELD & ASHWORTH, 1996). 

 Mais de 10 milhões de crianças morrem por ano devido à desnutrição em países 

pobres (BLACK et al, 2003), sendo que 42 países são responsáveis por 90% das mortes em 

todo o mundo e, apenas seis desses são responsáveis por 50% (UNICEF, 2007). Somente em 

2001, 54% da mortalidade infantil mundial pôde ser atribuída, direta ou indiretamente, à 

desnutrição (WHO, 2007). A principal causa de morte de desnutridos está associada a doenças 

infecciosas, sendo a pneumonia e a diarréia as mais freqüentes (KALTER et al, 1990). A 

desnutrição em si é capaz de desencadear doenças devido à supressão da função do sistema 

imunológico (CUNHA et al, 2003; KEUSCH, 2003). Parte dos efeitos da desnutrição, 

notadamente aqueles sobre a reposta imune, podem envolver alterações no equilíbrio do eixo 

neuroimunoendócrino. De fato, a desnutrição pode ser vista como um fator estressor, que, 

sabidamente pode levar à imunossupressão (LEONARD & SONG, 1996), responsável, por 

exemplo, pela alta susceptibilidade de desnutridos à sepse bacteriana (HUANG, 2001). 



 A origem da desnutrição pode ser primária, quando resulta de ingestão alimentar 

insuficiente, ou secundária, quando resulta de outras doenças que levam a uma baixa ingestão 

de alimento, absorção ou utilização inadequada de nutrientes, necessidades nutricionais 

aumentadas, ou ainda, perdas aumentadas de nutrientes (TORUN & CHEW, 1999).  

 As deficiências dietéticas energético-protéica geralmente ocorrem juntas, mas em 

determinados casos há a predominância de uma deficiência sobre a outra, levando a 

síndromes conhecidas como marasmo ou kwashiorkor. O marasmo, deficiência predominante 

de energia, é resultado de uma adaptação à baixa ingestão alimentar, geralmente, levando à 

interrupção do crescimento e severa perda de massa muscular e tecido adiposo, enquanto o 

kwashiorkor, deficiência predominante de proteína, leva, em geral, ao acúmulo de gordura no 

fígado e ao edema generalizado (GOLDEN, 2002). 

 

 

1.1.2. Respostas adaptativas à desnutrição 

  

 A desnutrição energético-protéica desenvolve-se gradualmente ao longo de semanas 

ou meses e isso permite diversos ajustes fisiológicos, metabólicos e comportamentais que 

resultam em uma diminuição da necessidade por nutrientes e um equilíbrio nutricional 

compatível com essa menor disponibilidade de nutrientes (TORUN & CHEW, 1999), isto é, 

uma diminuição da ingestão alimentar é seguida por uma queda no gasto energético. 

Quando a diminuição no gasto energético não é suficiente para compensar a 

diminuição da ingestão energética, a gordura corporal passa a ser mobilizada diminuindo a 

adiposidade e o peso corporal (BARAC-NIETO et al, 1978). Já a massa corporal magra 

diminui a uma taxa mais lenta, principalmente como conseqüência do catabolismo da proteína 

muscular para o fornecimento de energia (SHETTY, 1984). À medida que o déficit 

cumulativo de energia torna-se mais grave, a gordura subcutânea é reduzida acentuadamente e 

o catabolismo protéico leva à atrofia muscular (SOARES & SHETTY, 1991). Nesse mesmo 

sentido, KATZEFF e colaboradores (1995) demonstraram que com apenas 28 dias de uma 

restrição calórica de 50% da ingestão alimentar, já se observa redução do peso dos músculos 

esqueléticos em relação à massa corporal total.  

 Além da modulação do gasto energético que leva a uma alteração da composição 

corporal, a desnutrição também provoca diversas alterações, como diminuição da velocidade 

de crescimento e de desenvolvimento (BARAC-NIETO et al, 1978; SPURR et al, 1983), 

alterações nos sistemas nervoso (TORUN & CHEW, 1999), endócrino (OWENS et al, 1993) 



e imunológico (CHANDRA, 1983), assim como aumento do apetite (WOODS et al, 1998), 

alteração da função da hipófise (WADE et al, 1996), redução da atividade simpática em 

diversas regiões, incluindo o coração e o tecido adiposo marrom (YOUNG & LANDSBERG, 

1977; RAPPAPORT et al, 1982), aumento da atividade simpática no tecido adiposo branco 

(MIGLIORINI et al, 1997), atividade cardíaca vagal aumentada (ARONME et al, 1995; 

HALL et al, 1993), diminuição da freqüência cardíaca e da pressão arterial (YOUNG et al, 

1978; ERNSBERGER & NELSON, 1988),  bem como adaptações metabólicas (RUSSELL et 

al, 1984a; DUMAS et al, 2004), como redução da taxa metabólica basal (SARIS, 1995) e 

redução da temperatura corporal (LANE et al, 2003; RIKKE et al, 2003), e também, 

adaptações das fibras musculares esqueléticas (HENRIKSSON, 1990; MAXWELL et al, 

1992).  

 Já é sabido que a desnutrição também promove algumas adaptações metabólicas, 

embora nem todas sejam conhecidas, principalmente, quando associada ao exercício. Alguns 

estudos demonstraram, por exemplo, que a desnutrição promove uma diminuição da 

expressão de fosfofrutoquinase (PFK) e da succinato desidrogenase (SDH), enzimas da via 

glicolítica e do ciclo de Krebs, respectivamente (LAYMAN, et al, 1981; RUSSEL et al, 

1984a; BISSONNETTE et al, 1997). Além disso, a desnutrição também gera uma diminuição 

da atividade de enzimas da cadeia respiratória (citocromo c oxidase) no músculo esquelético, 

além de uma redução da geração de NADH pelo ciclo de Krebs, sugerindo uma diminuição da 

fosforilação oxidativa e uma alteração do consumo de oxigênio na mitocôndria (FUGE et al, 

1968; LAYMAN, et al, 1981; MATECKI et al, 2002).  

A quantidade de glicogênio parece ficar inalterada com a desnutrição (RUSSEL et al, 

1984a), mas a de lactato e de piruvato apresentam uma elevação (RUSSEL et al, 1984b), 

sendo que uma hipótese para esses resultados é que há um aumento da glicólise e, para uma 

manutenção do glicogênio, um aumento da neoglicogênese.  Do mesmo modo, ocorre uma 

diminuição dos estoques de ATP e um aumento do ADP livre (PICHARD et al, 1988), e 

diminuição da creatina fosfato (RUSSEL et al, 1984b). Uma concentração menor de 

mioglobina também é observada na desnutrição (FUGE et al, 1968). 

Quanto à degradação protéica muscular há muitas controvérsias, existindo estudos 

relatando uma diminuição (GARLICK et al, 1975; RUSSEL et al, 1984a) e estudos 

descrevendo o seu aumento (LI & WASSNER, 1984; LOWELL et al, 1986). HENRIKSSON 

(1990) afirma ainda que, a degradação protéica muscular aumenta com a desnutrição, porém 

diminui com a continuidade da mesma.  



Se a afirmação de que há um aumento da degradação protéica for a correta, parece que 

esta possui relação com a modificação do perfil dos tipos de fibras musculares, como           

demonstrado no estudo de RUSSEL et al (1984b), pois a desnutrição pode provocar uma 

diminuição do número das fibras musculares do tipo II, assim como uma diminuição do seu 

diâmetro e, um aumento da relação entre as fibras do tipo I/II. 

Enfim, a desnutrição parece levar a diversas modificações no metabolismo energético, 

que podem alterar a resposta do indivíduo à demanda metabólica decorrente do exercício. 

Sabe-se, que a desnutrição resulta em uma diminuição da atividade de enzimas responsáveis 

pelo metabolismo glicolítico e oxidativo de carboidrato, promove uma diminuição da massa 

muscular e da força do músculo esquelético em ratos, porém, pouco se sabe ainda, como estas 

alterações se comportam frente ao exercício físico. 

 

 

1.2. Exercício físico de endurance 

  

 O exercício físico de endurance é caracterizado por ser realizado de forma contínua e 

por um período prolongado de tempo (NOAKES, 2006), que varia desde 30 minutos a 

diversas horas de duração ininterruptas (ASTRAND, 2000). Quando realizado de forma 

regular, induz diversas adaptações em diferentes sistemas fisiológicos como, por exemplo, o 

endócrino, cardiovascular e muscular (COGGAN & WILLIAMS, 1995) que, por sua vez, são 

determinantes da performance nesse exercício. As respostas desses sistemas variam, 

basicamente, de acordo com a intensidade, duração e o tipo de exercício de endurance 

realizado.  

 Como apresentado a seguir, as respostas do sistema endócrino já estão bem descritas 

na literatura. YOON & PARK (1991) demonstraram uma clara relação dose-resposta entre a 

intensidade do exercício e a concentração plasmática de cortisol, hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) e de β-endorfina. Nesse mesmo sentido, KUOPPASALMI e 

colaboradores (1980) demonstraram que a testosterona e o hormônio luteinizante não se 

alteraram após uma corrida de curta duração, mas ambos tiveram sua concentração reduzida 

após uma corrida de intensidade moderada por 90 minutos. Os hormônios também apresentam 

diferentes respostas frente à duração do exercício, como é o caso da testosterona que 

apresenta um aumento inicial durante o exercício de duração relativamente curta, mas quando 



o exercício é prolongado por mais de 2 horas, resulta em uma diminuição de sua concentração 

(CUMMING  et al, 1989; KUOPPASALMI et al, 1980). O hormônio do crescimento aumenta 

rapidamente durante exercícios de curta duração, e apresenta uma estabilização após 30 

minutos de exercício (RICHTER & SUTTON, 1994).  O cortisol e o glucagon não aumentam 

significativamente durante exercícios submáximos até cerca de 60 minutos (WARREN & 

CONSTANTINI, 2000). A noradrenalina, em contraste, apresenta aumento significativo logo 

com poucos minutos do início do exercício (RICHTER & SUTTON, 1994). Além disso, o 

tipo de exercício físico realizado também pode causar diferentes respostas hormonais. Um 

exemplo bem claro são as diferenças observadas com relação à concentração de testosterona 

que, como KUOPPASALMI e colaboradores (1976) e CUMMING e colaboradores 

descreveram, aumenta tanto no ciclismo quanto na corrida, porém, como observado por 

CUMMING e colaboradores (1987), diminui na natação. Segundo KRAEMER (1988), isso se 

explica por esses apresentarem um envolvimento de uma massa muscular diferente e, 

portanto, uma distinta resposta hormonal. 

 O exercício de endurance é também dependente do sistema cardiovascular, já que 

nutrientes e oxigênio precisam ser mobilizados e transportados para os diferentes tecidos 

ativos (SHEPHARD, 2000).  Durante o exercício, os músculos ativos requerem um aumento 

da oferta de oxigênio em até 20 vezes em relação ao repouso e, para que o oxigênio chegue 

até a musculatura ativa, é necessário um aumento do fluxo sangüíneo durante o exercício, que 

aumenta em função da elevação do débito cardíaco e/ou da redistribuição do fluxo sangüíneo 

em direção aos músculos ativos (DENADAI, 1995). Essa oferta de oxigênio é determinante 

para o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) que, por sua vez, é de extrema importância 

para o desempenho em exercícios de endurance, que depende, principalmente, do 

metabolismo oxidativo, sendo, portanto, um índice muito utilizado para classificar a 

capacidade funcional cardiorrespiratória (BASSET & HOWLEY, 2000). 

 Assim, a adaptação do metabolismo do músculo esquelético ocorre em função de 

diversas alterações, sendo que, os sistemas endócrinol e cardiorrespiratório são de grande 

importância, já que a mobilização e o transporte de nutrientes e oxigênio, fundamental para o 

exercício de endurance, dependem dos mesmos.  

 

 

 



1.2.1. Exercício físico de endurance e seu efeito sobre o músculo esquelético 

  

 Como descrito anteriormente, o exercício físico de endurance depende, 

predominantemente, do metabolismo oxidativo das células musculares esqueléticas para a 

manutenção das contrações necessárias para a continuidade do mesmo, que requer a utilização 

de uma determinada taxa de energia, através da hidrólise da ATP e que, conseqüentemente, 

necessita ser ressintetizada (RUSH et al, 2000). Se a taxa de utilização de energia exceder a 

oferta pelo metabolismo oxidativo, o exercício não poderá ser sustentado e, rapidamente se 

desenvolverá a fadiga, que resultará em depleção dos estoques de energia, se ocorrer a 

tentativa de manter a intensidade do exercício, ou,  uma diminuição da produção de força até 

atingir-se um nível em que o metabolismo oxidativo seja capaz de suprir a demanda 

energética (TERJUNG et al, 1985; WHITLOCK & TERJUNG, 1987). 

 Quando o exercício físico de endurance é realizado de forma regular é caracterizado, 

então, o treinamento de endurance que induz respostas adaptativas estruturais e metabólicas 

no músculo esquelético. As fibras de contração lenta (fibras do tipo I), responsáveis por uma 

maior capacidade oxidativa, são as principais responsáveis pela realização desse tipo de 

exercício, mas com o treinamento de endurance, as fibras de contração rápida (fibras do tipo 

II) também assumem um perfil metabólico semelhante (HAMBRECHT et al, 1997; SUTER et 

al, 1995). Além disso, ocorre um aumento do número de capilares que perfundem o músculo 

esquelético, aumentando assim, a razão capilar/fibra muscular e, disponibilizando, dessa 

forma, um maior volume sanguíneo capaz de otimizar o transporte de gases e nutrientes e, dos 

subprodutos produzidos por esse tecido (ASTRAND, 2000). 

 Indivíduos treinados em endurance apresentam também uma alta capacidade oxidativa 

determinada por uma alta densidade mitocondrial (HAMBRECHT et al, 1997; MAUGHAN 

et al, 2000). Isso porque, o treinamento de endurance promove a biogênese de mitocôndrias 

por um processo bem complexo por elas serem compostas por proteínas codificadas tanto pelo 

DNA nuclear quanto mitocondrial (mtDNA) (HOOD & SALEEM, 2007). O mesmo autor 

descreve resumidamente que o processo é iniciado pelo estímulo de cada sessão de 

treinamento que, através do aumento do fluxo de cálcio, das espécies reativas de oxigênio e 

também de AMPK (5´-AMP activated protein kinase) no músculo esquelético, promovem 

uma sinalização nuclear que levam à transcrição de genes que é mediada por um co-ativador, 

o PGC-1α (PPAR-γ co-ativador 1-α). Segue-se, então, o controle da expressão gênica pelo 

fator de transcrição mitocondrial A (Tfam), importação de produtos derivados do núcleo para 



dentro da mitocôndria por sua maquinaria de importação e, a montagem de subunidades 

mitocondriais e nucleares em complexos funcionais enzimáticos. 

 Outros fatores determinantes do exercício de endurance são as adaptações 

metabólicas, que influenciam de forma direta os substratos energéticos a serem utilizados 

durante a realização do mesmo.  

 O glicogênio muscular e a glicose sangüíena, por exemplo, são substratos importantes 

para a ressíntese de ATP para a contração muscular durante o exercício (COYLE et al, 1986). 

A disponibilidade desses substratos durante o exercício prolongado é demonstrado pela fadiga 

que sempre se manifesta quando se observa a depleção tecidual do glicogênio e/ou a 

hipoglicemia (COGGAN & COYLE, 1987; CONSTABLE et al, 1986; COYLE et al, 1983; 

COSTILL et al, 1971). Essa redução da disponibilidade de carboidrato resulta em redução dos 

níveis de piruvato (SAHLIN et al, 1990), que serve como substrato para a formação de acetil-

CoA e para reações que suprem os intermediários do ciclo de Krebs que, por sua vez, são 

necessários para a continuidade da oxidação de ácidos graxos e de amino ácidos (BERGER et 

al, 1976). Outro fator que sustenta a importância do glicogênio e da glicose sangüínea é que a 

suplementação com carboidratos durante o exercício de endurance é capaz de manter os 

níveis intramusculares dos intermediários do ciclo de Krebs e evitar a chegada da fadiga 

prolongando o exercício (COYLE et al, 1983; SLENTZ et al, 1990; SPENCER et al, 1991; 

SPENCER et al, 1992). Além disso, pacientes com a síndrome de McArdle, que apresentam 

deficiência da glicogênio fosforilase, enzima chave para a glicogenólise, não são capazes de 

utilizar o glicogênio muscular e apresentam uma capacidade de realizar exercício cerca de 

50% menor do que o esperado para indivíduos normais (LEWIS & HALLER, 1986). Essas 

observações em conjunto, indicam que o glicogênio muscular e a glicose sangüínea são 

substratos essenciais para a ressíntese de ATP e, portanto, para a realização de exercícios 

prolongados. 

 A utilização do glicogênio muscular durante o exercício ocorre como resultado da 

ativação da glicogênio fosforilase e da fosfofrutocinase (PFK), enzimas-chave para 

glicogenólise e glicólise, respectivamente. Juntamente com a hexocinase (HK), que cataliza a 

fosforilação da glicose captada da circulação sangüínea, a glicogênio fosforilase é responsável 

por fornecer unidades de glicose para a via glicolítica. O passo seguinte da 

hexosemonofosfato e da formação de triosefosfato é determinado pela atividade da PFK, que 

é sensível a diversos intermediários metabólicos (STANLEY & CONNETT, 1991), que 

incluem os substratos frutose 6-fosfato (F-6-P); hexose bisfosfato (glicose 1,6-bisfosfato, G-

1,6-P2); a ATP, ADP e AMP; íons hidrogênio; e o citrato  (STANLEY & CONNETT, 1991). 



O maior regulador da atividade da PFK é o estado energético da célula muscular, com a 

quantidade de substrato que lhe é fornecida (STANLEY & CONNETT, 1991). 

 Durante a realização do exercício prolongado, ocorre uma diminuição da concentração 

de hexosefosfato e uma maior concentração de inosina monofosfato (IMP), porém, a 

concentração de piruvato e lactato muscular também diminuem, resultando em uma redução 

da glicólise (SPENCER et al, 1992). Essas alterações metabólicas foram associadas com uma 

menor concentração de intermediários do ciclo de Krebs, como o citrato, malato e fumarato 

(SPENCER et al, 1992). Isso enfatiza o importante papel da glicólise no metabolismo 

energético no músculo esquelético durante o exercício, pois não apenas serve como uma fonte 

complementar de ATP quando a produção oxidativa não é mais capaz de suprir a demanda, 

mas também possui um papel vital na geração de substratos para as reações que irão fornecer 

intermediários do ciclo de Krebs (STANLEY & CONNETT, 1991). A hexose bisfosfato é um 

potente ativador da PFK, mas não há evidências de que essa seja um importante regulador do 

metabolismo de carboidrato no músculo esquelético durante o exercício (KATZ et al, 1988). 

Embora aumentos na concentração de H+ inibam a atividade da PFK in vitro, parece que 

alterações em outros moduladores da PFK são suficientes para assegurar sua adequada 

atividade durante o exercício, mesmo com um grande aumento de H+ intramuscular (SPRIET, 

1991). 

 Mais adiante, no final do processo da glicólise ou da glicogenólise, ocorre a formação 

de piruvato que pode ser metabolizado no citoplasma para se transformar em acetil-CoA, ou 

ainda, ser convertido em lactato com a oxidação de NADH em NAD em uma reação 

catalizada pela lactato desidrogenase (LDH) (HARGRAVES, 1995). Por muitos anos o 

lactato foi considerado apenas um subproduto metabólico, mas, posteriormente, evidências 

demonstraram que o lactato é um importante intermediário metabólico, servindo tanto como 

um precursor para a gliconeogênese no fígado (WASSERMAN et al, 1991) quanto como um 

substrato oxidativo para a contração muscular esquelética e cardíaca (STANLEY et al, 1986; 

GERTZ et al, 1988). Como a LDH é uma enzima de equilíbrio, o aumento na produção de 

lactato ocorre por um efeito de ação em massa exercido pelo aumento nas concentrações de 

piruvato (STALLKNECHT et al, 1998). Para manter um equilíbrio, a LDH favorece a reação 

de piruvato a lactato, já que pequenos aumentos na concentração de piruvato resultam em 

aumentos consideráveis na concentração de lactato (HEIGENHAUSER & PAROLIN, 1999). 

 Como alternativa da conversão do piruvato em lactato, o primeiro pode, por meio do 

metabolismo oxidativo, ser transformado em dióxido de carbono (CO2) e água. O piruvato é, 

então, transportado através da membrana mitocondrial por uma proteína transportadora 



específica, e esse processo ocorre no interior da mitocôndria (HEIGENHAUSER & 

PAROLIN, 1999). O primeiro passo é a conversão do piruvato em um grupo acetato que é 

unido à coenzima-A para formar a acetil-CoA. Essa última se combina, então, com o 

oxaloacetato para formar citrato, reação que ocorre no ciclo de Krebs (SPRIET & 

HEIGENHAUSER, 2002), catalizada pela enzima citrato sintase (CS). É válido ressaltar que 

um ponto chave da regulação do ciclo de Krebs é essa reação catalisada pela CS e que, por 

sua vez, pode ter sua atividade afetada pela disponibilidade de citrato, ou ainda, ser inibida 

por acil-CoA derivados de ácidos graxos (SPRIET & HOWLET, 1999).  

 Os ácidos graxos são importantes substratos para a produção de ATP durante a 

realização de exercícios de endurance. Um aumento da oxidação de ácidos graxos é facilitado 

pelo aumento da capacidade de captá-los para a célula muscular (IBRAHIMI et al, 1999) e 

transportá-los para a mitocôndria para serem oxidados (HELGE & KIENS, 1997) num 

processo chamado β-oxidação. A oxidação de ácidos graxos na mitocôndria é essencial para a 

manutenção da homeostase energética em situações que requerem, simultaneamente, poupar 

glicose e fornecer maior suprimento de energia (BONNEFONT et al, 2004), como é o caso do 

exercício de endurance.  Mas, os ácidos graxos de cadeia longa, a maior fração de ácidos 

graxos fornecidos aos tecidos-alvo, não podem atingir a matriz mitocondrial por difusão 

simples (BARLETT & EATON, 2004). Assim, um importante passo na β-oxidação de ácidos 

graxos de cadeia longa é o transporte através das membranas mitocondriais (McGARRY & 

BROWN, 1997; McGARRY et al, 1983; McGARRY et al, 1978). Esse transporte é 

dependente de L-carnitina e é catalizado por um complexo enzimático denominado carnitina 

palmitoiltransferase (CPT), que consiste das CPT I, CPT II e CAT. A CPT I está localizada na 

membrana externa da mitocôndria e cataliza a transferência de grupos acil-CoA para a 

carnitina formando a acilcarnitina  e CoA livre. A proteína acilcarnitina carnitina translocase 

(CACT), localizada na membrana interna da mitocôndria, troca as acilcarnitinas do 

citoplasma por carnitina livre da mitocôndria. Por fim, a enzima CPT II, localizada na 

membrana mitocondrial interna, cataliza a reação que é reversa àquela da CPT I, 

reconvertendo acilcarnitina a acil-CoA, que é encaminhada para a β-oxidação, enquanto 

carnitina livre é produzida (BERTHON et al, 1998). 

 Assim, fica evidente que a regulação do metabolismo energético para a produção de 

energia no músculo esquelético com o treinamento de endurance parece ser de fundamental 

importância para que um bom desempenho seja obtido. 

  
 



1.3. Desnutrição e treinamento de endurance  

 

Poucos são os estudos que buscaram avaliar os efeitos do exercício sobre aqueles 

decorrentes da desnutrição. O que se encontra na literatura são estudos em que desnutridos 

são submetidos, apenas, a um teste de exercício agudo para verificar sua resposta frente a esse 

quadro de estresse, como os publicados por BARAC-NIETO et al (1978 e 1980) e por 

SPURR et al (1983 e 1984), que demonstraram haver uma redução do consumo máximo de 

oxigênio em indivíduos desnutridos em relação a normais. Porém, esses estudos avaliaram 

esses parâmetros em desnutridos sem que passassem, previamente, por um período de 

treinamento. 

Apesar disso, seguindo em outra linha parecida, o paradoxo do corredor africano 

fornece indícios de que as alterações na composição corporal causadas pela desnutrição na 

infância e adolescência podem estar relacionadas com o melhor desempenho de endurance 

apresentado por esses indivíduos quando submetidos ao treinamento de endurance na idade 

adulta, mesmo que, esses não sejam mais considerados desnutridos (WESTON et al, 1999). 

 Uma das hipóteses levantadas é de que a melhor performance do corredor africano em 

corridas de longa distância esteja relacionada ao seu baixo peso e adiposidade corporal, além 

de sua pequena massa muscular (CONLEY & KRAHENBUHL, 1980; COETZER et al, 

1993).  

Pensando, então, paralelamente ao paradoxo do corredor africano, surgiu a indagação 

de quais seriam as respostas metabólicas e de performance em desnutridos submetidos ao 

treinamento de endurance. 

 

 

1.4. Justificativa 

 

A desnutrição parece levar a diversas modificações no metabolismo energético, que 

podem alterar a resposta do indivíduo à demanda metabólica decorrente do exercício. Sabe-se, 

que a desnutrição resulta em uma diminuição da atividade de enzimas responsáveis pelo 

metabolismo glicolítico e oxidativo de carboidrato, promove uma diminuição da massa 

muscular e da força do músculo esquelético em ratos. A respeito do treinamento de 

endurance, ao contrário, muito já se sabe com relação aos seus efeitos sobre o metabolismo 

energético em diversos tecidos, assim como sobre a composição corporal, e diversos outros 

fatores.  Porém, pouco se sabe ainda, sobre a associação de duas situações estressoras, como a 



desnutrição e o exercício físico, que são capazes de promover outras respostas adaptativas 

ainda pouco estudadas. Tendo em vista, ainda, o paradoxo do corredor africano, que, mesmo 

com um histórico de desnutrição, é capaz de alcançar desempenhos melhores que atletas que 

recebem nutrição adequada, procurou-se averiguar o efeito combinado da desnutrição ao 

treinamento de endurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVO 

 

2.1. Geral 

 

 Sabendo de algumas alterações que a desnutrição e, separadamente, o treinamento de 

endurance podem provocar, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos combinados do 

treinamento físico de endurance e da desnutrição por um período prolongado de tempo. 

  

 

2.2. Específico 

 

 Caracterizar os efeitos combinados dos protocolos de desnutrição, de 16 semanas, e de 

treinamento de endurance, de 10 semanas, sobre: 

- A composição corporal, através da progressão do peso corporal, da adiposidade, e da 

massa muscular; 

- Parâmetros metabólicos sangüíneos, como o conteúdo de glicose, insulina e proteínas; 

- A concentração de glicogênio muscular; 

- O consumo máximo de oxigênio; 

- O desempenho de corrida, através do tempo e da velocidade atingida até a exaustão; 

- A expressão gênica de algumas proteínas-chave do metabolismo no músculo esquelético 

como a PFK, LDH, CS, e a CPT I e CPT II. 

 

 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

 Foram utilizados ratos machos, da linhagem Wistar (rattus norvegicus), obtidos no 

biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo – USP, a 

partir do desmame, com 21 dias de vida, com peso entre 100 e 120 g, e separados, 

aleatoriamente, em dois grupos, eutróficos e desnutridos. Foram mantidos em gaiolas 

individuais, em biotério com ciclo invertido de claro/escuro de 12/12horas, com início do 

período escuro às 7:00, no Biotério do Departamento de Biologia Celular e do 

Desenvolvimento do Instituo de Ciências Biomédicas I da USP. A temperatura ambiente e a 

umidade relativa do ar foram controladas a 23 + 2 º C e 60%, respectivamente.  

 Os procedimentos experimentais estão de acordo com os Princípios Éticos em 

Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA), com aprovação do protocolo para o uso de animais em experimentação (no. 009, f. 

13, livro 2, 2005) aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) em 

reunião realizada em 17/02/2005. 

 

3.2. Protocolo de alimentação e desnutrição 

 

 Após o desmame, para o grupo dos eutróficos foi oferecida uma quantidade conhecida 

de ração “NUVILAB® CR1 (Nutrivital Nutrientes Ltda.)” disponibilizada ad libitum aos 

animais, sendo quantificado o total ingerido diariamente. A partir deste valor, ofereceu-se 

diariamente para o grupo de animais desnutridos, o correspondente a 50% do valor da 

ingestão diária dos eutróficos. A oferta de alimento ocorreu em horários alternados para evitar 

alterações fisiológicas decorrentes do efeito cronador que a alimentação poderia desencadear. 

A água foi oferecida ad libitum para ambos os grupos. A partir do 30o. dia, os grupos foram 

subdivididos, aleatoriamente, em grupos de animais sedentários e submetidos ao treinamento 

físico de endurance. A divisão dos grupos está descrita a seguir (grupos exeperimentais). 

 

 

 

 

 



3.3. Protocolo de treinamento 

 

 Os grupos de animais treinados foram submetidos ao exercício em esteira, durante 10 

semanas, 5 vezes por semana. Na 1ª. semana de treinamento foi realizado um período de 

adaptação, iniciando-se com 30 minutos de exercício na 2a. feira, aumentando 5 minutos por 

dia até 50 minutos na 6a. feira, a uma velocidade inicial de 5 metros por minuto (m/min). A 

velocidade da esteira foi gradativamente aumentada a cada semana até 23m/min nas duas 

últimas semanas de treinamento (DOS SANTOS CUNHA et al, 2004), conforme descrito na 

tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1. Protocolo de treinamento em esteira ergométrica. 

 

  2a. feira 3a. feira 4a. feira 5a. feira 6a. feira     
  Tempo  Tempo  Tempo  Tempo  Tempo  Vel. Teste 
  (min) (min) (min) (min) (min) (m/min)   

1a. semana 30 35 40 45 50 5 Exaustão/VO2máx 

2a. semana 30 35 40 50 60 10   

3a. Semana 30 35 40 50 60 13  

4a. semana 30 35 40 50 60 15   

5a. semana 30 35 40 50 60 18  

6a. semana 30 35 40 50 60 20   

7a. semana 30 35 40 50 60 21  

8a. semana 30 35 40 50 60 22   

9a. semana 50 50 60 60 60 23  

10a. semana 50 50 60 60 60 23 Exaustão/VO2máx 

 

 

 

 

3.4. Grupos experimentais 

 
1. Eutrófico Sedentário (ES): ratos alimentados ad libitum; 

2. Eutrófico Treinado (ET): ratos alimentados ad libitum submetidos a 10 semanas de 

treinamento;  

3. Desnutrido Sedentário (DS): ratos que ingeriram 50% da ração que o eutrófico 

consumia; 



4. Desnutrido Treinado (DT): ratos que ingeriram 50% da ração que o eutrófico 

consumia e submetidos a 10 semanas de treinamento. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organograma representando a divisão dos grupos experimentais. 

 

 

3.5. Teste de desempenho e de consumo máximo de oxigênio (VO2máx) 

 O teste que avaliou o desempenho e o VO2máx foi realizado no início e ao término do 

período de treinamento. No dia da realização do teste não houve treinamento. O protocolo do 

teste está descrito na tabela 2. 

 

Tabela 2. Protocolo de teste de desempenho e de VO2máx. 

  Tempo do Estágio (min) Velocidade (m/min)   
  3 10   
  3 15   
  5 20   
  5 25   
  5 30   
  5 35   
  5 40   
  5 45   
  Sucessivamente até a exaustão   

 

Com a realização deste teste obtivemos, então, os resultados de desempenho através 

do tempo decorrido até a exaustão e da velocidade atingida no momento da fadiga, assim 

como, ao término do teste, também obtivemos os resultados de VO2máx. 

As amostras de ar coletadas para avaliação do VO2máx foram coletadas em um sistema 

de calorimetria de circuito aberto Columbus Instrument, através do monitoramento da fração 

de oxigênio e gás carbônico na entrada e saída em uma câmara com fluxo de ar constante de 

1ml/min. Após um período de 10-20min, para estabilização do aparelho, os ratos foram 

submetidos a 3 minutos de aquecimento a uma velocidade de 10m/min e mais 3 minutos a 

Ratos

Eutróficos Desnutridos 

Sedentário (ES) Treinado (ET) Sedentário (DS) Treinado (DT)



15m/min. A partir daí, cada estágio tinha duração de 5 minutos com incrementos de 5m/min 

até a exaustão do animal.  

A exaustão foi determinada após os ratos permanecerem por 5 segundos no local de 

estimulação elétrica.  

O aparelho utilizado foi o Oximax Columbus System (Columbus Instruments, 

Columbus, OH). 

 

 

3.5. Controle do peso corporal 

 

 Durante o período experimental, os animais foram pesados uma vez por semana, no 

mesmo dia da semana e no mesmo período, em balança manual (Ohaus, USA). O peso final 

dos animais corresponde àquele aferido horas antes do momento do sacrifício (16ª. semana).  

 

 

3.6. Controle da ingestão alimentar 

 

 Para o grupo de animais eutróficos, era oferecido 150g de ração por semana. Uma vez 

por semana, sempre no mesmo dia, era retirado a ração restante e calculado o ingerido na 

semana. Dividia-se, então, por 7 (dias da semana) e era obtido o resultado da ingestão diária 

dos grupos eutróficos. A partir daí, era calculado 50% e oferecido, diariamente, em horários 

aleatórios, aos animais dos grupos desnutridos. A ração era pesada em balança digital 

Adventurer TM  Ohaus ® (USA) com precisão de 4 casas decimais. O desvio padrão da ração 

oferecida aos desnutridos foi padronizado em ± 0,1g. 

 

 

3.7. Sacrifício 

  

 Os animais foram sacrificados por decapitação com guilhotina, sem anestesia, um dia 

após a última sessão de treinamento e, sempre, com início no mesmo horário (8:00) para 

evitar a discrepância dos resultados decorrentes da variação circadiana e aqueles da última 

sessão de treinamento. Além disso, o sacrifício entre os animais de cada grupo foi realizado 

alternadamente, ou seja, primeiro um animal do grupo ES, depois do grupo ET, depois DS, e 

então, DT, e assim, seguia-se nessa seqüência até o final do sacrifício. 



3.8. Pesagem dos tecidos 

 

 Logo após o sacrifício, os tecidos musculares (sóleo, extensor digitório longo (EDL) e 

gastrocnêmio (gastro)), o fígado e os tecidos adiposos (retroperitoneal (TARP), epididimal 

(TAE) e mesentérico (TAME)) foram retirados do animal e pesados em balança digital 

AdventurerTM  Ohaus®  com precisão de quatro casas decimais. O peso foi expresso em 

valores absolutos (g) e relativos ao peso corporal (% = (peso do tecido/peso corporal)*100). 

 

 

3.9. Composição corporal 

 

 Foi realizada uma pesagem semanal de cada rato para acompanhar a progressão de 

peso e confirmação do estado de desnutrição dos animais privados de alimento (CUNHA et 

al, 2003; DOS SANTOS CUNHA et al, 2004).  

 O conteúdo de lipídios foi medido a partir da carcaça utilizando-se o método adaptado 

de STANSBIE et al (1976). 

 O conteúdo de proteína foi medido a partir da carcaça utilizando o método adaptado de 

LOWRY et al (1951). 

A avaliação do conteúdo de massa gorda relativo ao peso corporal foi realizado a 

partir do seguinte cálculo:  % gordura = (quantidade de gordura (g) / peso carcaça (g))*100. 

O conteúdo de massa magra foi avaliado a partir do seguinte cálculo: %massa magra = 

100  -  %gordura. 

 

 

3.10. Obtenção do plasma e do soro 

 

 Após o sacrifício dos animais o sangue total foi coletado e armazenado em tubos 

plásticos (tubos Falcon de 15ml) contendo 100µl de heparina, para a extração do plasma, ou 

seco, para obtenção do soro, que se deram após a centrifugação a 1500rpm durante 15 

minutos à temperatura de 4o C. Após o final da centrifugação, o plasma foi aliquotado em 

tubos do tipo eppendorf (2ml) e armazenado em freezer -80oC para posteriores dosagens. 

 

 

 



3.11. Dosagem da glicose plasmática 

  

 Foi determinada através de kit enzimático comercial Glicose HK Labtest® Diagnóstica 

que consiste no seguinte princípio: a ATP promove a fosforilação da glicose em uma reação 

catalisada pela hexoquinase (HK). A glicose-6-fosfato produzida na reação é oxidada a 6-

fosfogluconato na presença de NAD, em reação catalisada especificamente pela glicose-6-

fosfato desidrogenase (G-6-PDH). Ocorre a produção de um mol de NADH para cada mol de 

glicse-6-fosfato que é oxidado. A absorbância resultante, medida em 340nm, é diretamente 

proporcional à concentração da glicose na amostra. 

 

 

3.12. Dosagem de insulina sérica 

  

 Foi determinada através do kit comercial da COAT-A-COUNT® Insulin por 

radioimunoensaio que consiste no princípio da competição entre a insulina porcina marcada 

com radioisótopo 125I e a insulina fria (não marcada) pelo anticorpo anti-insulina produzido no 

animal. Mantendo-se constante a quantidade de hormônio radioativo e do anticorpo, a 

formação do complexo insulina marcada-anticorpo depende da quantidade de insulina fria 

presente na solução padrão. A concentração do hormônio na amostra foi determinada pela 

quantificação de radiação gama (em contagem por minuto). 

 

 

3.13. Índice I/G (insulina/glicose) 

  

 A determinação do índice I/G foi realizada através da razão entre as concentrações de 

insulina e glicose. 

 

 

3.14. Determinação da concentração de proteína no soro 

 

 O conteúdo de proteínas séricas foi determinado pelo método descrito por LOWRY et 

al (1951), usando-se albumina bovina como padrão. O princípio consiste na hidrólise alcalina 

das proteínas celulares, com posterior reação de hidroxilas fenólicas com reagente 

colorimétrico de Folin, que pode ser acompanhada espectrofotometricamente a 750nm. 



3.15. Quantificação da concentração de glicogênio no músculo esquelético 

 

 A dosagem do glicogênio no músculo esquelético foi determinada a partir do método 

descrito por SJÖRGREEN et al (1938) e por HASSID & ABRAHAMS (1957). 

 As amostras de 250mg do tecido muscular esquelético gastrocnêmio foram digeridas 

em tubos de vidro contendo 1ml de KOH (0,053mol/l) em banho fervente por 40 a 60 

minutos. Após este período foram acrescentados 100µl de Na2SO4 saturado e 3,5ml de etanol 

(1mol/l), mantido em banho fervente até o início da ebulição das amostras.  

 Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 2000rpm durante 20 minutos. O 

sobrenadante foi removido, sendo adicionado 1ml de água quente para ressuspender o 

precipitado. As amostras foram agitadas no vórtex e acrescentado 3,5ml de etanol (1mol/l). 

Este processo foi repetido 2 vezes. 

 Para a leitura, foram utilizados tubos de vidro de 5ml contendo 50µl de amostra mais 

950µl de água e 2ml de antrona. Para a leitura do branco, 1000µl de água mais 2ml de 

antrona. Para a cuva, 2ml de antrona mais 1000µl da solução padrão. As amostras 

permaneceram por 15 minutos em banho fervente antes da leitura. 

 As leituras das absorbâncias foram realizadas em espectrofotômetro com comprimento 

de onda de 650nm. 

 

 

3.16. Análise da expressão gênica da PFK, LDH, CS, CPT I e CPT II 

 

 Para reduzir a presença de RNAses, foram adotados os seguintes cuidados em todos os 

procedimentos: utilização de material esterilizado e descartável; esterilização da vidraria (em 

forno a 250o C por 3 horas); manipulação de amostras e materiais com luvas; utilização de 

água com dietil-pirocarbonato (água Sigma-DEPC 0,01% vol/vol em 3 vezes de 200ml, sob 

agitação magnética), por 12 horas e autoclavada (SAMBROOK et al, 1989). 

 

3.16.1. Extração de RNA 

 

 Para isolar o RNA total do músculo esquelético sóleo, EDL e gastrocnêmio, as 

amostras pesando entre 0,2 e 0,6g foram homogeneizadas em Trizol® Reagent em aparelho 

Politron.  As amostras foram precipitadas com 200µl de clorofórmio e centrifugadas por 



15minutos a 12000 · g a 4oC para a obtenção do RNA total (fase superior). Este foi 

precipitado com 500µl de álcool isopropílico e incubado por 10 minutos à temperatura 

ambiente. Os pellets foram lavados com etanol 75% e as amostras centrifugadas por 5 

minutos a 7500 · g, a 4oC. O álcool foi removido e os pellets secos à temperatura ambiente. 

As amostras foram solubilizadas em água – DEPC. Para avaliação da concentração e pureza 

do RNA total foram realizados ensaios espectrofotométricos sob comprimento de onda de 

260nm (correspondente ao pico de absorção de RNA) e 280nm (correspondente ao pico de 

absorção de proteínas).  

 

3.16.2. Seleção dos primers 

 

 Os primers foram sintetizados pela Integrated DNA Technologies (Prodimol 

Biotecnologia S/A). A seqüência foi determinada usando o software Primer 3, disponível on-

line no site http://www.genome.wi.mit.edu, selecionados sempre de acordo com os seguintes 

parâmetros: comprimento entre 18 e 24 pares de base (bp), com comprimento ótimo de 20-22 

bases, Tm entre 58 e 62oC, com temperatura ótima de 60oC e comprimento do produto 

amplificado entre 100 e 150 bp. O conteúdo de C + G foi entre 40 e 60%, com conteúdo 

ótimo acima de 50%, e neste caso, seqüências e bases repetidas (> 3 bases idênticas) foram 

evitadas. Para determinar a especificidade, todas as seqüências foram comparadas com o 

Genebank usando o programa Blast disponível no site da National Center for Biotechnology 

Information (www.ncbi.nlm.gov). Quando ambas as seqüências dos primers demonstraram 

homologia para o mesmo gene, diferente daquele de interesse, essas foram descartadas. Todos 

os primers selecionados para o PCR foram configurados de maneira que o produto 

amplificado fosse sintetizado em exons diferentes, evitando desta forma, a contaminação do 

DNA genômico. 

Tabela 3. Seqüência dos primers do RT-PCR. 

 

Gene Primer sense Primer antisense Genebank 

PFK ATGGGTGTGGAAGCAGTG GTGTGCAACCCGCCCTTAGA NM031715 (Pubmed) 

LDH GGAAGTGGTTGCAATCTGGA ATCCTTCCACTGCTCCTTGT NM017025 (Pubmed) 

CS GGGCTTATTTTGGCTGCTGG CCGGGCGAAGTTGCTTTC NM130755 (Pubmed) 

CPT I    

CPT II    

 



3.16.3. Ensaio por RT-PCR 

 

3.16.3.1. Geração de cDNA por transcrição reversa 

  

 O DNA complementar (cDNA) foi gerado pela incubação de 3µg de RNAtot na 

presença de 2µl de OligoDTs (0,05µg/µl) e 2µl de M-MLV Reverse Transcriptase Gibco 

(20U), completando com água-DEPC para 20µl de volume total de reação, por 10 minutos a 

21oC, 30 minutos a 42oC e 10 minutos a 99oC em termociclador. 

 O cDNA foi fracionado em gel de agarose 1% sob voltagem de 85V e corado com 

brometo de etídio para visualização de imagem no transiluminador. Um marcador para 

número de pares de base foi aplicado ao mesmo gel (DNA ladder, Gibco). 

 

 

3.16.3.2. PCR do cDNA 

 

 O cDNA foi amplificado  utilizando-se 0,5µl da enzima Taq DNA polimerase (2,5U), 

MgCl2 (1,25mM), dNTPs Mix (0,2mM), e os primers específicos descritos anteriormente na 

tabela 3 para a PFK, LDH, CS, CPT I e CPT II do músculo esquelético de rato (Rattus 

norvegicus). 

 O cDNA foi amplificado por x ciclos (PFK), x ciclos (LDH), x ciclos (CS), x ciclos 

(CPT I), e x ciclos (CPT II). O número de ciclos considerado ótimo foi aquele que resultou 

em maior amplificação sem que houvesse saturação. Cada ciclo consistiu na incubação das 

amostras por 35 segundos a 94oC (abertura); uma segunda incubação por 45 segundos a 

temperaturas variadas para cada primer (anelamento):  xoC para a PFK, LDH, CS, CPT I e 

CPT II. Finalmente, foi realizada uma terceira incubação durante 60 segundos a 72oC 

(anelamento). O gene da RPL19  foi co-amplificado como controle interno da reação. 

 O produto obtido pela amplificação do PCR foi fracionado em gel de agarose a 1%, 

utilizando um marcador de peso molecular, para confirmação do tamanho dos amplificados 

obtidos. O gel de agarose foi corado com brometo de etídio para a visualização da imagem em 

aparelho Typhoon System (Molecular Dynamics). As imagens obtidas foram quantificadas 

através do programa Image Quant TM® (Molecular Dynamics). Para cada amostra foi 

calculada a relação de fluorescência das bandas dos genes estudados em relação ao controle 

RPL19. 



4. RESULTADOS 

 

4.1. Ingestão alimentar 

 

 A ingestão alimentar de animais eutróficos sedentários (ES) (156,6 + 9,9g de 

ração/semana) e de eutróficos treinados (ET) (138,25 + 3,8g de ração/semana) não apresentou 

diferença estatística, como mostrado na figura 2. 

 

 
Figura 2. Acompanhamento da ingestão alimentar dos animais eutróficos (sedentários e treinados, ES (n=48) e 
ET (n=32), respectivamente) durante 16 semanas. Resultados representados em média e erro padrão. p<0,05. 
 

 

4.2. Peso corporal 

 

 A progressão do peso corporal dos animais está demonstrada na figura 3, e evidencia 

que, a partir da 2ª. semana, os animais desnutridos, tanto sedentários (DS) quanto treinados 

(DT) apresentaram um peso corporal significativamente menor do que os animais eutróficos, 

tanto sedentários (ES) quanto treinados (ET).  
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Figura 3. Progressão do peso corporal dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=48), eutrófico treinado (ET – 
n=32), desnutrido sedentário (DS – n=48) e desnutrido treinado (DT – n=32) avaliado durante 16 semanas. 
Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; † p<0,05 em relação ao 
grupo ET. 
 
 

 Nas últimas 3 semanas de tratamento, além dos grupos desnutridos sedentário (DS) e 

treinado (DT), os eutróficos treinados (ET), também apresentaram um peso corporal 

significativamente menor do que os animais eutróficos sedentários (ES). A figura 4 mostra a 

16ª. semana de tratamento, a mesma do sacrifício dos animais. 
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Figura 4. Peso corporal dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=48), eutrófico treinado (ET – n=32), desnutrido 
sedentário (DS – n=48), desnutrido treinado (DT – n=32) na 16ª. semana de tratamento. Resultados 
representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET.  
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4.3. Peso dos tecidos 

 

 O peso absoluto e relativo (porcentagem do peso corporal total) do sóleo, exetensor 

digitório longo (EDL), gastrocnêmio (gastro) e fígado estão descritos na tabela 4 e 5, 

respectivamente. O peso absoluto dos tecidos avaliados apresentou-se significativamente 

diminuído nos desnutridos (DS e DT), em relação aos eutróficos (ES e ET), porém em relação 

ao peso corporal, nem todos mostraram tal redução. O peso absoluto do EDL, gastrocnêmio e 

fígado do ET também diminuiu significativamente em relação ao ES. Já as alterações 

apresentadas no valor de peso relativo foram diferentes das alterações no peso absoluto. O 

peso do músculo sóleo sofreu alteração apenas no DT, aumentando em relação ao ES, ET e 

DS. A massa do músculo EDL do ET diminuiu significativamente em relação ao ES, porém, a 

do mesmo músculo do DT não diminuiu em relação ao DS.  O peso relativo do músculo 

gastrocnêmio diminuiu no DS em relação ao ES e, mostrou-se reduzido no DT em relação ao 

ES e ET. Já o fígado não sofreu alterações no peso relativo em função da desnutrição, do 

exercício, ou da associação dos protocolos. 

 

 

 

Tabela 4. Peso absoluto (g) dos músculos esqueléticos e do fígado. 

 
 ES ET DS DT 

Sóleo 0,12 ± 0,004 0,11 ± 0,006 0,061 ± 0,004* † 0,065 ± 0,003*†‡ 

     

EDL 0,15 ± 0,005 0,12 ± 0,006 * 0,079 ± 0,003* † 0,071 ± 0,001* † 

     

Gastro 1,53 ± 0,063 1,36 ± 0,066* 0,805 ± 0,046* † 0,74 ± 0,007* † 

     

Fígado 10,46 ± 1,35 9,04 ± 1,16* 5,06 ± 0,54* † 4,50 ± 0,72* † 

Peso absoluto (g) dos músculos sóleo, extensor digitório longo (EDL), gastrocnêmio (gastro) e do fígado dos 
grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=12), 
desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo 
ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
 

 

 



Tabela 5. Peso relativo (%) dos músculos esqueléticos e do fígado. 

 
 ES ET DS DT 

Sóleo 0,032 ± 0,003 0,035 ± 0,004 0,035 ± 0,006 0,042 ± 0,004*†‡ 

     

EDL 0,041 ± 0,005 0,036 ± 0,006* 0,045 ± 0,003* † 0,046 ± 0,004* † 

     

Gastro 0,468 ± 0,61 0,46 ± 0,068 0,515 ± 0,039* 0,551 ± 0,054* † 

     

Fígado 2,89 ± 0,33 2,75 ± 0,26 2,91 ± 0,31 2,91 ± 0,37 

Peso relativo (% - porcentagem do peso corporal total) dos músculos sóleo, extensor digitório longo (EDL), 
gastrocnêmio (gastro) e do fígado dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), 
desnutrido sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro 
padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
 

 A avaliação do peso absoluto e relativo dos tecidos adiposos está descrita nas tabelas 6 

e 7, respectivamente. O peso absoluto dos depósitos de tecido adiposo retroperitoneal 

(TARP), epididimal (TAE) e mesentérico (TAME) foi reduzido significativamente nos 

animais desnutridos sedentários (DS) e treinados (DT) em relação, tanto aos eutróficos 

sedentários (ES) quanto aos treinados (ET). O peso relativo do TARP e do TAE também 

apresentou o mesmo comportamento, com uma redução significativa nos animais desnutridos 

sedentários (DS) e treinados (DT) em relação, tanto aos eutróficos sedentários (ES) quanto 

aos treinados (ET). O peso relativo do TAME não apresentou o mesmo resultado, havendo 

uma redução significativa desse depósito de gordura nos animais desnutridos sedentários (DS) 

e treinados (DT) apenas em relação aos eutróficos sedentários (ES). 

 

Tabela 6. Peso absoluto (g) dos tecidos adiposos. 
 

ES ET DS DT 
   

  

TARP 3,52  ± 0,31 2,57 ± 0,31* 0,53  ± 0,09 * † 0,38  ± 0,07* † 

     
TAE 3,87  ± 0,25 3,41  ± 0,37 1,16  ± 0,15 * † 1,01  ± 0,10 * † 

     
TAME 3,49  ± 0,30 2,98  ± 0,40 1,14  ± 0,13* † 1,09  ± 0,05* † 

Peso absoluto (g) dos depósitos de tecido adiposo retroperitoneal (TARP), epididimal (TAE) e 
mesentérico (TAME) dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – 
n=8), desnutrido sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados 
representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; †p<0,05 em relação ao 
ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 



 

Tabela 7. Peso relativo (%) dos tecidos adiposos. 

 
 

ES ET DS DT 
   

  

TARP 1,00  ± 0,10 0,82  ± 0,10 0,31  ± 0,06* † 0,24  ± 0,04* † 

     
TAE 1,09  ± 0,08 1,09  ± 0,12 0,68  ± 0,10* † 0,64  ± 0,07* † 

     
TAME 0,99  ± 0,10 0,95  ± 0,13 0,65  ± 0,07* 0,69  ± 0,05* 

Peso relativo (% - porcentagem do peso corporal total) dos depósitos de tecido adiposo 
retroperitoneal (TARP), epididimal (TAE) e mesentérico (TAME) dos grupos eutrófico 
sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=12), 
desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em 
relação ao grupo ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 

 

 

 

4.4. Conteúdo de gordura e proteína na carcaça 

 

 O conteúdo total de gordura dos animais, assim como o conteúdo de proteínas estão 

descritos na tabela 8 e, ilustrados nas figuras 5 e 6, respectivamente. O grupo DS apresentou 

significativa diminuição, de 63,1%, no conteúdo de gordura corporal total em relação ao ES, 

assim como, no DT houve redução de 81% e 84,46% em relação ao ES e ET, 

respectivamente. Já o conteúdo total de proteína corporal diminuiu significativamente no 

grupo DT em relação ao ES, ET e DS. 

 

 

Tabela 8. Conteúdo de gordura (g) e proteínas (mg/ml) na carcaça. 

 

 ES ET DS DT 

Gordura (g) 23,12 ±  4,12 28,31 ± 5,37 7,61 ± 0,88 * † 4,40 ± 0,26 * † ‡ 

Proteína (mg/ml) 56,36 ± 2,44 45,64 ± 4,79 55,29 ± 3,65 25,08 ± 7,15 * † ‡ 

Conteúdo total de gordura na carcaça (g) e de proteínas (mg/ml) dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), 
eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados 
representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 
em relação ao DS. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 5. Conteúdo total de gordura na carcaça (g) dos grupos eutrófico sedentário (ES – 
n=8), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado 
(DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao 
grupo ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
 
 
 

 
Figura 6. Conteúdo total de proteínas na carcaça (mg/ml) dos grupos eutrófico sedentário 
(ES – n=8), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido 
treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em 
relação ao grupo ES; †p<0,05 em relação ao ET; ‡ p<0,05 em relação ao DS. 

 

 

 

 A quantidade de massa gorda e de massa magra corporal está demonstrada 

graficamente nas figuras 7 e 8, respectivamente. O percentual de gordura corporal foi 

significativamente reduzido no DS (-41,7%) em relação ao ES e, no DT, em relação ao ES (-
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63,8%) e ET (-71,3%). O percentual de massa magra corporal aumentou significativamente 

no grupo DS em relação ao ES e, no grupo DT em relação ao ES e ET.  
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Figura 7. Gordura corporal percentual dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico 
treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). 
Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 
em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
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Figura 8. Massa magra percentual dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico 
treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). 
Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 
em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 

 

 

 

4.5. Proteína sérica 

 

 A figura 9 ilustra graficamente a concentração de proteína no soro nos grupos 

eutrófico sedentário (ES), 73,62 ± 1,6mg/ml, eutrófico treinado (ET), 75,91± 1,3mg/ml, 

desnutrido sedentário (DS), 72,95 ± 2,1mg/ml,  e desnutrido treinado (DT), 69,94 ± 1,8mg/ml. 

Não houve diferença significativa entre os grupos. 
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Figura 9. Concentração de proteína no soro dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), 
eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT 
– n=8). Resultados representados em média e erro padrão. p<0,05. 

 

 

 

4.6. Concentração sangüínea de glicose e insulina 

 

 Na figura 10 está ilustrada a glicemia dos grupos eutrófico sedentário (ES), 129,12 ± 

14,93mg/dl, eutrófico treinado (ET), 120,71 ± 15,94mg/dl, desnutrido sedentário (DS), 92,37 

± 12,95mg/dl e, desnutrido treinado (DT), 117,18 ± 38,40mg/dl. Nota-se uma significativa 

menor concentração de glicose plasmática no grupo DT em relação aos grupos ES e ET e, 

uma maior glicemia significativa em relação no grupo DT em relação ao DS. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Glicemia (mg/dl) nos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico treinado 
(ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados 
representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em 
relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
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 Na figura 11 está representada graficamente a insulinemia dos grupos eutrófico 

sedentário (ES), 37,32 ± 9,73µUI/ml, eutrófico treinado (ET), 26,53 ± 7,47µUI/ml, 

desnutrido sedentário (DS), 32,6 ± 9,32µUI/ml e, desnutrido treinado (DT), 10,42 ± 

4,37µUI/ml. Estatisticamente, não houve diferença entre os grupos apesar da 

diminuição notada no grupo DT. 
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Figura 11. Insulinemia (µUI/ml) nos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico 
treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). 
Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. 
†p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. p<0,05. 

 

  

 A figura 12 demonstra a relação insulina/glicose na qual percebe-se uma 

redução significativa no grupo desnutrido treinado (DT) em relação a todos os outros 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Relação insulina/glicose ( [insulina] (µUI/ml)/ [glicose] (mg/dl) ) dos grupos 
eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – 
n=8), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. 
*p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
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4.7. Concentração de glicogênio muscular 

  

 Os resultados da concentração de glicogênio avaliado no músculo 

gastrocnêmio, em suas porções branca e vermelha, estão demonstrados nas figuras 13 e 

14, respectivamente. 

  

 
Figura 13. Concentração de glicogênio (mg/100mg de tecido) na porção branca do músculo 
esquelético gastrocnêmio dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico treinado (ET – 
n=7), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=6). Resultados representados 
em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 
em relação ao DS. 

 

 
Figura 14. Concentração de glicogênio (mg/100mg de tecido) na porção vermelha do músculo 
esquelético gastrocnêmio dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=8), eutrófico treinado (ET – 
n=7), desnutrido sedentário (DS – n=8), desnutrido treinado (DT – n=6). Resultados representados 
em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 
em relação ao DS. 
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 Os valores da concentração de glicogênio na porção branca do gastrocnêmio 

encontraram-se significativamente maiores no grupo desnutrido treinado (DT), 0,743 ± 

0,215mg/100mg de tecido em relação aos grupos eutrófico sedentário (ES), 0,232 ± 0,113, 

eutrófico treinado (ET), 0,196 ± 0,063, e desnutrido sedentário (DS), 0,282 ± 0,082. Na porção 

vermelha do gastrocnêmio a concentração de glicogênio demonstrou o mesmo comportamento, 

com um significativo aumento no grupo desnutrido treinado (DT), 2,842 ± 0,522mg/100mg de 

tecido, em relação aos grupos eutrófico sedentário (ES), 0,442 ± 0,064, eutrófico treinado 

(ET), 0,540 ± 0,051, e desnutrido sedentário (DS), 1,313 ± 0,300. 

 

 

4.8. Teste de desempenho 

  

 O grupo desnutrido treinado (DT) apresentou um significativo melhor desempenho de 

corrida, tanto com um maior tempo até a exaustão quanto com uma maior velocidade atingida 

no momento da fadiga, do que os grupos eutróficos sedentário (ES) e treinado (ET) e 

desnutrido sedentário (DS). 

 

 

4.8.1. Tempo até a exaustão 

 

 O tempo até a exaustão está demonstrado na figura 15 que ilustra quanto tempo cada 

grupo, em média, levou até atingir a fadiga.  O grupo desnutrido treinado (DT) demorou 36,82 

± 2,03 minutos até entrar em exaustão, enquanto os grupos eutrófico sedentário (ES), 11,13 ± 

1,53min, eutrófico treinado (ET), 23,43 ± 3,15min e, desnutrido sedentário (DS), 10,27 ± 

1,18min, demoraram significativamente menos tempo para chegar à exaustão. 

 



 
Figura 15. Tempo até a exaustão, em minutos (min), dos grupos eutrófico sedentário (ES – 
n=16), eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), desnutrido treinado 
(DT – n=16).  Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo 
ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 

 

 

4.8.2. Velocidade atingida na exaustão 

 

 A velocidade no momento da exaustão está demonstrada na figura 16, que ilustra qual 

velocidade cada grupo atingiu até o exato momento que entrou em fadiga. O grupo desnutrido 

treinado (DT) atingiu a velocidade de 48,75 ± 2,39m/min até entrar em exaustão, enquanto os 

grupos eutrófico sedentário (ES), 22,50 ± 1,44m/min, eutrófico treinado (ET), 38,33 ± 

3,54m/min e, desnutrido sedentário (DS), 22,50 ± 1,44m/min, atingiram uma velocidade 

significativamente menor no momento em que entraram em fadiga. 

 

 
Figura 16. Velocidade de exaustão (m/min) dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=16), 
eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), desnutrido treinado (DT – 
n=16) Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. 
†p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 
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4.9. Consumo máximo de oxigênio (VO2máx) 

 

 O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) realizado antes do período de treinamento 

está ilustrado na figura 17. Os resultados demonstraram não haver diferença significativa entre 

os grupos eutrófico sedentário (ES), 27,05 ± 2,53ml/kg/min, eutrófico treinado (ET), 21,38 ± 

1,57, desnutrido sedentário (DS), 26,45 ± 1,43, e desnutrido treinado (DT), 26,85 ± 3,03. 
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Figura 17. VO2máx (ml/kg/min) realizado antes do período de treinamento dos grupos eutrófico 
sedentário (ES – n=16), eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), desnutrido 
treinado (DT – n=16) Resultados representados em média e erro padrão. p<0,05. 

 
 
 
 

 Já o VO2máx após o período de 10 semanas de treinamento apresentou resultado 

diferente e está ilustrado na figura 18. Os resultados demonstraram que o grupo desnutrido 

treinado (DT) apresentou um VO2máx significativamente maior, 41,90 ± 1,72ml/kg/min, do que 

os grupos eutrófico sedentário (ES), 34,59 ± 1,89, eutrófico treinado (ET), 32,45 ± 2,27, e 

desnutrido sedentário (DS), 34,31 ± 1,86. 
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Figura 18. VO2máx (ml/kg/min) realizado após o período de 10 semanas de treinamento dos grupos 
eutrófico sedentário (ES – n=16), eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), 
desnutrido treinado (DT – n=16). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em 
relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 em relação ao DS. 

 

 

 

4.10. Análise da expressão gênica de proteínas musculares por RT-PCR 

  

 Os resultados da expressão gênica de enzimas no músculo extensor digitório longo 

(EDL) estão apresentados na tabela 9. Observando a tabela, nota-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa na expressão gênica das enzimas  analisadas nesse músculo entre 

os grupos. 

 

Tabela 9. Análise da expressão gênica de proteínas no músculo EDL. 

 
 ES ET DS DT 

PFK 3,74 ± 1,32 2,08 ± 1,40 
 

4,78 ± 1,42 
 

5,65 ± 1,93 
 

LDH 3,20 ± 1,93 0,68 ± 1,02 3,74 ± 1,92 
 

1,08 ± 1,31 
 

CS 2,59 ± 0,82 
 

1,08 ± 0,90 
 

2,77 ± 0,90 
 

2,89 ± 1,16 
 

Análise da expressão gênica, por RT-PCR (razão gene/RPL 19), das enzimas fosfofrutocinase (PFK), 
lactato desidrogenase (LDH) e citrato sintase (CS), no músculo EDL dos grupos eutrófico sedentário (ES – 
n=5), eutrófico treinado (ET – n=5), desnutrido sedentário (DS – n=5), desnutrido treinado (DT – n=5). 
Resultados representados em média e erro padrão. p<0,05. 

 
 

*  †  ‡ 



 A tabela 10 descreve os resultados da expressão gênica de enzimas no músculo sóleo. 

Assim como no músculo EDL, é possível notar que não houve diferença estatisticamente 

significativa na expressão gênica das enzimas analisadas nesse músculo entre os grupos. 

 

Tabela 10. Análise da expressão gênica de proteínas no músculo sóleo. 

 
 ES ET DS DT 

PFK 1,01 ± 0,25 0,89 ± 0,29 
 

0,81 ± 0,33 
 

1,55 ± 0,38 

LDH 2,00 ± 0,34 
 

1,49 ± 0,43 
 

1,53 ± 0,48 
 

1,31 ± 0,55 
 

CS 1,40 ± 0,52 
 

0,86 ± 0,66 
 

0,42 ± 0,39 
 

1,46 ± 0,85 
 

Análise da expressão gênica, por RT-PCR (razão gene/RPL 19), das enzimas fosfofrutocinase (PFK), 
lactato desidrogenase (LDH) e citrato sintase (CS), no músculo EDL dos grupos eutrófico sedentário (ES 
– n=5), eutrófico treinado (ET – n=5), desnutrido sedentário (DS – n=5), desnutrido treinado (DT – n=5). 
Resultados representados em média e erro padrão. p<0,05. 
 
 

 

 A tabela 11 descreve os resultados da expressão gênica de enzimas no músculo 

gastrocnêmio. Diferentemente às enzimas anteriormente citadas, é possível notar que a enzima 

carnitina palmitoiltransferase 2 (CPT II), no grupo desnutrido treinado (DT), apresentou-se 

significativamente maior em relação a todos os outros grupos. 

 

 

Tabela 11. Análise da expressão gênica de proteínas no músculo gastrocnêmio. 

 
 ES ET DS DT 

CPT I 2,63 ± 0,63 1,24 ± 0,16 
 

2,11 ± 0,54 
 

1,91 ± 0,20 

CPT II 1,21 ± 0,38 
 

1,21 ± 0,21 
 

1,41 ± 0,17 
 

3,76 ± 1,29* † ‡ 
 

Análise da expressão gênica, por RT-PCR (razão gene/RPL 19), das enzimas carnitil palmitoiltransferase 1 e 2 
(CPT I e CPT II, respectivamente), no músculo gastrocnêmio dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=5), 
eutrófico treinado (ET – n=5), desnutrido sedentário (DS – n=5), desnutrido treinado (DT – n=5).  Resultados 
representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. †p<0,05 em relação ao ET. ‡ p<0,05 
em relação ao DS. 

 
 
 
 

 



5. DISCUSSÃO 

 

 A desnutrição protéico-calórica, que acomete cerca de 10,5% da população brasileira, 

é uma desordem nutricional caracterizada pela insuficiente ingestão de alimentos e, quando 

estabelecida de forma crônica, é capaz de produzir respostas adaptativas que, dependendo da 

gravidade, podem levar à morte (GOLDEN, 2002). De fato, cerca de 20 a 30% das pessoas 

desnutridas acabam morrendo devido à carência de ingestão de proteínas e/ou energia 

(SHOFIELD & ASHWORTH, 1996; IBGE, 2000).  

 Uma das repostas mais características da desnutrição, tanto aguda quanto crônica, é a 

significativa perda de peso corporal (HOLMES et al, 1956; BARAC-NIETO et al, 1978; 

SPURR et al, 1983). Assim como a literatura há muito já descreve, nosso modelo de 

desnutrição, com duração de 16 semanas, seguindo o esperado, provocou uma diminuição 

significativa no peso corporal dos animais. É possível perceber que, com o desenvolvimento 

do protocolo de desnutrição, os animais que foram submetidos à restrição de alimento 

apresentaram um significativo menor peso corporal do que os animais controles e, isso 

permaneceu até a última semana de privação de alimento. Além da redução de peso corporal, 

a desnutrição também promove um déficit de crescimento acentuado (BARAC-NIETO et al, 

1978; SPURR et al, 1983), ou seja, um indivíduo desnutrido, geralmente, apresenta estatura 

menor do que indivíduos normais, o que também contribui para a redução do peso corporal 

total. 

O treinamento físico também é considerado um clássico indutor de redução do peso 

corporal, por aumentar o gasto energético do indivíduo, proveniente de fontes armazenadas no 

corpo, como por exemplo, os depósitos de gordura do tecido adiposo, (ROSS et al, 2000; 

ROSS et al, 2004). Essa resposta também foi notada em nosso modelo, já que o treinamento 

foi capaz de promover uma redução de peso corporal do grupo eutrófico treinado (ET) em 

relação ao eutrófico sedentário (ES). Apesar do peso corporal do ET ser significativamente 

menor em relação ao ES, a ingestão alimentar não foi menor, demonstrando efetivo efeito do 

treinamento de endurance. Isso vem de acordo com um balanço energético negativo 

promovido pelo aumento do gasto energético pelo treinamento físico e uma manutenção da 

ingestão alimentar. Mas, contrariamente, o grupo desnutrido treinado DT não apresentou uma 

redução do peso corporal em relação ao desnutrido sedentário (DS), demonstrando que o 

treinamento associado à desnutrição não é capaz de acentuar, ainda mais, a redução do peso 

corporal, sugerindo um efeito preservador do treinamento frente à perda de peso promovida 

pela desnutrição. 



A desnutrição, geralmente, provoca atrofia muscular (GARLICK et al, 1975; 

WINICK, 1979), redução dos depósitos de gordura (SOARES & SHETTY, 1991; SHETTY, 

1984; FERRO-LUZZI et al, 1997), e também, uma redução no tamanho do fígado 

(GARLICK 1975; ELIA, 1997). Corroborando os dados descritos na literatura, o peso 

absoluto dos tecidos muscular e adiposo e do fígado diminuiu nos desnutridos (DS e DT) em 

relação aos eutróficos (ES e ET), o que pode ser atribuído ao fato da massa corporal 

apresentada por eles ser cerca de 50% inferior. 

Quando o animal está privado de alimento, além da perda de peso corporal, ocorre um 

balanço nitrogenado negativo, que pode levar a uma degradação protéica em diversos órgãos, 

com dimensões diferentes em órgãos distintos (GARLICK et al, 1975). O músculo 

esquelético pode ser um dos tecidos afetados pela diminuição da ingestão protéico-calórica 

(GOLDSPINK, 1964; GOLDSPINK, 1965; HENRRIKSSON 1990). Mas, contrariamente, 

nossos resultados demonstraram que houve uma preservação, ou mesmo, aumento do músculo 

sóleo, EDL e gastrocnêmio nos desnutridos em relação aos eutróficos. Entre as hipóteses para 

tal resultado estão o aumento de água intramuscular devido uma diminuição da albumina 

sérica com a desnutrição (BAERTL et al, 1974), aumento dos depósitos de gordura 

intramuscular induzido pelo treinamento (BELMONTE et al, 2004), ou ainda, uma 

supercompensação induzida pelo exercício gerando uma hipertrofia muscular miofibrilar e/ou 

citoplasmática (DIAZ-HERRERA et al, 2001).  

A diminuição de gordura corporal resultante de uma diminuição da ingestão calórica e 

do exercício físico parece ocorrer de forma diferente em depósitos de tecido adiposo distintos 

(HANSEN, 2007; OGURI, 2004). O tecido adiposo é um órgão metabólico heterogêneo e 

pode ser distinguido em diferentes depósitos, que refletem, inerentemente, funcionalidades 

diferentes (ABATE & GARG, 1995). O tecido adiposo subcutâneo está localizado mais 

perifericamente e, representa cerca de 80% dos estoques deste tecido no corpo (ARNER, 

2001). O tecido adiposo visceral, que inclui o retroperitoneal (TARP), o mesentérico (TAME) 

e o epididimal (TAE), constituem os outros 20% dos estoques. Esses últimos foram os 

depósitos de gordura avaliados em nosso estudo e os resultados demonstram que diminuíram 

significativamente nos animais desnutridos em relação aos eutróficos, resultados corroborados 

por diversos estudos (SHETTY, 1984; SOARES & SHETTY 1991; FERRO-LUZZI 1997). 

Isso ocorreu tanto em termos absolutos quanto relativamente ao peso corporal, demonstrando 

que nosso modelo de desnutrição é capaz de induzir grande depleção destes estoques. A 

redução da gordura corporal dos DT em relação aos DS pode ter ocorrido, também, pelo fato 



do exercício físico de endurance induzir diminuição da gordura corporal por um aumento do 

gasto energético (PHINNEY SD 1988; POEHLMAN ET 1991; DONNELLY JE 1991; 

WHATLEY 1994), como já descrito anteriormente. Nota-se ainda, que a diminuição da 

gordura corporal ocorreu de forma distinta nos diferentes depósitos de tecido adiposo, 

conforme descrito na tabela 2. O peso relativo do tecido adiposo retroperitoneal (TARP) e do 

epididimal (TAE) dos desnutridos (DS e DT) apresentaou-se menor do que dos eutróficos (ES 

e ET) e, o tecido adiposo mesentérico (TAME) dos desnutridos (DS e DT) apresentou-se 

diferente apenas dos ES. Porém, as maiores reduções ocorreram no peso relativo do TARP, 

em que o desnutrido sedentário (DS) apresentou redução de 69% e 62,2% em relação aos 

eutróficos sedentário e treinado (ES e ET), respectivamente, e, o desnutrido treinado (DT), 

redução de 76% e 71,8% em relação à ES e ET, respectivamente. Este efeito regional 

diferente nos depósitos de tecido adiposo pode ter sido causado pela diferença na resposta da 

lipólise induzida pelas catecolaminas e pela sensibilidade desses depósitos às propriedades 

anti-lipolíticas da insulina circulante (WAJCHENBERG, 2000; McCARTY, 2001), hormônio 

que regula, por exemplo, a atividade da lipase lipoprotéica de maneira heterogênea nos 

depósitos de tecido adiposo (BJORNTORP, 1996). Esse estoque de tecido adiposo possui um 

acesso direto ao fígado através da veia porta, que supre 80% do sangue que circula pelo 

fígado, e tem sido descrito como um tecido adiposo com a maior atividade metabólica 

(ARNER, 2001; LEWIS et al, 2002) e, talvez, por isso, sua redução mais significativa em 

relação aos outros depósitos.  

Além disso, a depleção da gordura corporal nos animais desnutridos em relação aos 

eutróficos, além de ser representada pela diminuição nos depósitos de tecido adiposo (TARP, 

TAME e TAE), também pode ser percebida pela redução do conteúdo de gordura na carcaça e 

pelo percentual de gordura corporal desses animais, em que o grupo desnutrido sedentário 

(DS) apresentou significativa diminuição, de 63,1%, no conteúdo de gordura corporal total em 

relação ao eutrófico sedentário (ES), assim como, o desnutrido treinado (DT) apresentou uma 

redução de 81% e 84,46% em relação ao ES e ET, respectivamente. O percentual de gordura 

corporal foi significativamente reduzido no DS em relação ao ES (-41,7%) e, também no DT, 

em relação ao ES (-63,8%) e ET (-71,3%). Essa significativa redução, dentre os fatores já 

anteriormente citados, em repouso também pode estar associada ao fornecimento de ácidos 

graxos para outros tecidos e, mais especificamente, para o fígado, para a formação de corpos 

cetônicos.  



Durante a desnutrição, uma vez que, a ingestão de alimentos ocorre em momentos 

aleatórios, podendo o indivíduo passar por períodos de jejum bastante prolongados, 

geralmente ocorre uma redução da glicemia e um, conseqüente, aumento da captação dos 

triglicerídeos no tecido adiposo, que transformados em ácidos graxos, serão precursores dos 

corpos cetônicos no fígado (SALWAY, 2004b). A concentração de corpos cetônicos no 

sangue de indivíduos saudáveis e alimentados é bastante baixa, mas pode aumentar para 2 a 3 

mM após 3 dias de jejum, e para 7 a 8 mM após 3 semanas sem a ingestão de alimentos 

(TURCOTTE et al, 1995). A taxa com que os corpos cetônicos são produzidos é aumentada 

para serem usados por tecidos como o músculo esquelético, músculo cardíaco, e 

principalmente, pelo tecido nervoso, para a geração de ATP (TURCOTTE et al, 1995). 

Conseqüentemente, a utilização da glicose como substrato energético pelo sistema nervoso 

será diminuída gradativamente com a prolongação do tempo de desnutrição, de 80g/dia para 

cerca de 35/g/dia (EMERY, 2005), apresentando assim, uma importante vantagem ao 

desnutrido, já que menos glicose precisa ser obtida pela gliconeogênese a partir de amino 

ácidos do músculo esquelético, permitindo uma maior preservação desse tecido. Além dessa 

importante adaptação ao estresse da desnutrição, a cetose também promove um importante 

efeito poupador de glicose, que por sua vez, pode produzir um efeito poupador das reservas de 

glicogênio (SALWAY, 2004b). 

O fígado e o músculo são os principais depósitos de glicogênio, sendo importantes 

reservas de energia para a geração de ATP (SALWAY, 2004a). A disponibilidade de 

glicogênio muscular é fundamental para a realização de exercícios físicos prolongados, fato 

demonstrado pela observação de que a fadiga é, freqüentemente, associada com a depleção 

desses estoques (COYLE et al, 1983; COGGAN & COYLE, 1987; HARGREAVES, 1995). 

A utilização do glicogênio muscular no exercício físico ocorre durante os primeiros minutos, 

sendo que a taxa de utilização e sua continuidade está exponencialmente relacionada com a 

intensidade do exercício (GOLLNICK et al, 1974; HARGREAVES, 1995), ou seja, quanto 

maior a intensidade, maior a utilização do glicogênio muscular para a ressíntese de ATP e 

vice-versa.  Com a prolongação do tempo de exercício, a taxa de utilização de glicogênio 

muscular diminui como resultado da diminuição da disponibilidade do mesmo e/ou do 

aumento da disponibilidade de substratos alternativos como os ácidos graxos 

(HARGREAVES, 1995). A proporção dos substratos utilizados durante o exercício físico 

também depende da intensidade e da duração do exercício, do nível de treinamento e do status 

nutricional do indivíduo, como dietas ricas em carboidratos ou em gorduras, ou, ao contrário, 



a inanição advinda da desnutrição. Por exemplo, aumentando a disponibilidade de lipídios 

durante o exercício, ocorre um aumento da oxidação dos ácidos graxos e uma redução da 

oxidação de carboidratos (DICK et al, 1993; HARGREAVES et al, 1991;).  COYLE & 

HODGKINSON (1999) descrevem que uma dieta rica em lípides induz adaptações no 

músculo esquelético que promovem a oxidação lipídica e poupa o glicogênio durante o 

exercício quando a concentração de glicogênio muscular pré-exercício é normal. Após um 

período de adaptação com uma dieta rica em lípides com uma ingestão aumentada de 

carboidratos, observa-se um aumento dos estoques de glicogênio pré-exercício sem 

proporcionalmente aumentar a taxa de utilização desse durante o exercício. Os autores 

descrevem ainda que, com isso, é esperado uma melhor capacidade em desempenhar 

exercícios de endurance. Isso foi demonstrado, por exemplo em um experimento em que após 

3 semanas ingerindo uma dieta pobre em carboidratos, seguida de 3 dias ingerindo uma dieta 

rica em carboidratos, os níveis de glicogênio muscular e hepático de ratos se tornou maior do 

que ratos alimentados com uma dieta constante com quantidade elevada de carboidratos 

(LAPACHET  et al, 1996; CONLEE et al, 1990; SAITOH et al ,1996). Além disso, a 

concentração de triglicerídio intramuscular se apresentou maior do que os animais 

alimentados com dieta constante rica em carboidratos (SAITOH et al ,1996). 

Conseqüentemente, o desempenho no tempo até a exaustão foi melhor nos animais com dieta 

rica em lipídios seguida de dieta rica em carboidratos do que os animais com dieta constante 

rica em carboidratos (LAPACHET  et al, 1996; CONLEE et al, 1990). Paralelamente, 

podemos dizer que nosso modelo de desnutrição e exercício apresenta resultados semelhantes, 

porém com uma manipulação antagônica, já que os animais desnutridos passam cerca de 18 a 

30 horas sem ingerir alimentos e, portanto, apresentam as adaptações inerentes a isso, como 

descrito anteriormente, com o aumento dos ácidos graxos para formação de corpos cetônicos 

e, conseqüente, redução da glicogenólise e preservação dos estoques de glicogênio. E, 

provavelmente, os desnutridos que se exercitam, da mesma forma, se adaptaram a poupar o 

carboidrato para a formação de glicogênio e a oxidar mais os lipídios quando ingerem o 

alimento. Isso pode ser percebido com os resultados obtidos em nosso estudo que 

demonstraram que a concentração de glicogênio muscular foi maior nos animais desnutridos 

treinados (DT) em relação a todos os outros grupos (ES, ET e DS).  

A formação do glicogênio muscular depende da concentração de glicose sangüínea e 

de sua captação para o interior desse tecido. Esse processo, em repouso, é facilitado pela 

insulina, hormônio regulador da captação de glicose para os tecidos (HARGREAVES, 1995), 



mas durante o exercício, sabe-se que a contração muscular por si só estimula o transporte de 

glicose para dentro desse tecido (CONSTABLE et al, 1988), apesar de estudos também terem 

demonstrado que existe um efeito aditivo da contração muscular e da insulina, significando 

que a insulina e o exercício ativam o transporte de glicose por mecanismos diferentes 

(NESHER et al, 1985; PLOUG et al, 1987; WALLBERG-HENRIKSSON et al, 1988; 

PLOUG et al, 1992). Já em 1972, BJORNTORP e colaboradores (1972), foram os primeiros a 

sugerir que o treinamento físico podia aumentar a sensibilidade do músculo esquelético à 

insulina, o que foi confirmado por estudos subseqüentes que demonstraram que indivíduos 

treinados necessitavam de uma menor concentração de insulina no plasma em resposta a uma 

carga de glicose do que indivíduos sedentários e, a despeito da menor resposta à insulina, 

apresentaram uma maior tolerância à glicose (JOHANSEN & MUNCH, 1979; LOHMAN et 

al, 1978; LeBLANC et al, 1979; LeBLANC et al, 1981; SEALS et al, 1984). Os resultados 

obtidos em nosso estudo demonstraram que a glicemia dos animais desnutridos sedentários 

(DS) apresentou-se reduzida em relação a todos os outros grupos (ES, ET e DT), fato já 

relatado na literatura, uma vez que, na desnutrição a ingestão de alimentos ocorre em 

momentos aleatórios, podendo o indivíduo passar por longos períodos de jejum, com então, 

uma redução da glicemia (GOLDSTEIN & CURNOW, 1978; TORUN & CHEW, 1999; 

SALWAY, 2004b). Apesar da glicemia reduzida, o grupo desnutrido sedentário apresentou 

insulinemia igual a todos os outros grupos que, por sua vez, não apresentaram diferenças entre 

si. Porém, a insulinemia do grupo desnutrido treinado (DT) demonstrou uma tendência em 

estar reduzida em relação a todos os outros grupos e, o índice insulina/glicose desse grupo 

apresentou significativa redução em relação aos ES, ET e DS. Com esse resultado, parece que 

a associação dos dois protocolos, a desnutrição e o treinamento, não só reverteu a glicemia 

aos valores normais, como aumentou a sensibilidade à insulina, já que menos insulina é 

necessária para a captação da mesma quantidade de glicose, proporcionado, provavelmente, 

em decorrência do treinamento físico, como já descrito anteriormente. Isso também pode 

sugerir que os animais desnutridos treinados (DT) podem estar captando melhor a glicose no 

músculo esquelético e, isso também pode estar levando ao maior acúmulo de glicogênio como 

também demonstrado somente no grupo DT. 

 Durante o exercício físico de endurance, as células musculares são abastecidas por 

substratos armazenados em seu interior como o glicogênio e o triacilglicerol e, circulatórios 

como a glicose e os ácidos graxos. As mitocôndrias, por sua vez, consomem mais 

rapidamente os substratos que estão armazenados no próprio músculo do que os circulatórios 



(HOPPELER & BILLETER, 1991). A concentração do glicogênio muscular possui uma 

relação direta com a intensidade do exercício e, desta forma, um indivíduo com maior estoque 

de glicogênio é capaz de realizar exercício em intensidades maiores (BERGSTROM et al, 

1967). Além disso, durante o exercício de endurance, quanto maior a capacidade do indivíduo 

em captar, transportar e consumir o oxigênio, ou seja, quanto melhor sua capacidade 

funcional cardiorrespiratória medida através do VO2máx, melhor será seu desempenho 

(BASSET & HOWLEY, 2000). Notamos que os animais do grupo desnutrido treinado (DT), 

além de apresentarem uma maior concentração de glicogênio muscular, apresentaram também 

um melhor VO2máx do que os eutrófico sedentário e treinado (ES e ET) e os desnutridos 

sedentários. O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) desse grupo, após 10 semanas de 

treinamento, foi significativamente maior do que seu grupo controle que também treinou, o 

eutrófico treinado (ET).  

 Diferentemente, em um estudo realizado por BARAC-NIETO e colaboradores (1978) 

com 49 indivíduos adultos desnutridos, demonstrou que o VO2máx desses indivíduos era 

menor comparado a indivíduos normais, porém, foi demonstrado posteriormente pelo mesmo 

grupo que essa redução do VO2máx estava relacionada à reduzida massa muscular apresentada 

pelos desnutridos, o que não ocorreu com os desnutridos treinados em nosso modelo 

experimental e, talvez, por isso o maior VO2máx apresentado por eles. Em outro estudo do 

grupo, foi demonstrado que com a renutrição com uma dieta rica em proteínas durante 45 

dias, houve um aumento da massa muscular e do VO2máx em indivíduos desnutridos, 

demonstrando a importância desse componente para um melhor consumo de oxigênio 

(BARAC-NIETO et al, 1980). Mais adiante, SPURR e colaboradores (1983), publicaram que 

crianças de 6 a 16 anos de idade desnutridas, apresentavam um menor VO2máx do que crianças 

consideradas normais. Por outro lado, em outro estudo publicado posteriormente por SPURR 

e colaboradores (1984) com crianças, demonstrou que as consideradas desnutridas 

apresentaram um melhor consumo de oxigênio em uma carga submáxima de exercício do que 

crianças normais. Parece então que, a massa muscular não diminuída do grupo desnutrido 

treinado (DT) em relação ao seu peso corporal, pode ser a responsável por seu maior VO2máx. 

  Além de um maior VO2máx, os animais DT apresentaram, curiosamente, um melhor 

desempenho de corrida na esteira do que todos os outros grupos. Isso ocorreu tanto em 

relação ao tempo até a exaustão, quanto à velocidade atingida no momento da fadiga. O grupo 

eutrófico treinado (ET) também apresentou o mesmo resultado em relação aos grupos 

sedentários (ES e DS), demonstrando um efeito positivo do treinamento de endurance de 10 



semanas aplicado. O grupo desnutrido treinado (DT) demorou 36,36% mais tempo para entrar 

em exaustão do que o eutrófico treinado (ET), ou seja, 13,4 minutos a mais para chegar à 

fadiga. Afora, demorou 69,8 e 72,11% mais tempo até a exaustão do que os grupos eutrófico e 

desnutrido sedentários (ES e DS), respectivamente. Também atingiu 20,4% maior velocidade 

de corrida no momento da exaustão do que o grupo ET, mais de 10m/min mais veloz. Além 

disso, também atingiu 53,8 e 53,3% maior velocidade do que os grupos ES e DS, 

respectivamente. De forma oposta, o estudo de BARAC-NIETO e colaboradores (1978) 

realizado com humanos, demonstrou que a capacidade de endurance, ou seja, a resistência à 

exaustão de desnutridos, a 80% do VO2máx, não foi diferente a indivíduos normais. Porém, 

diferentemente do nosso modelo, os indivíduos desnutridos eram sedentários e, portanto, 

assemelha-se aos resultados encontrados entre os grupos eutrófico sedentário (ES) e 

desnutrido sedentário (DS), que após 10 semanas sem treinamento, também não apresentaram 

diferenças em relação à resistência a exaustão. Não foram encontrados estudos em que 

desnutridos foram submetidos a um período de treinamento e depois avaliados quanto ao 

desempenho. 

Sabidamente um bom desempenho em exercícios de endurance é dependente de 

variáveis como a composição corporal, o conteúdo de glicogênio muscular, o VO2máx, e 

também depende da capacidade oxidativa do músculo esquelético de ressintetizar ATP para a 

continuação do exercício. Como já discutido anteriormente, sabe-se que além do glicogênio 

muscular e da glicose sangüínea, os ácidos graxos também são importantes substratos 

energéticos para a produção de ATP durante a realização de exercícios de endurance. Desta 

forma, as principais vias metabólicas de geração de ATP durante o exercício prolongado de 

intensidade moderada são a glicólise aeróbia no ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de 

elétrons, e a β-oxidação dos ácidos graxos. Essas reações que ocorrem para a geração do ATP 

são catalisadas por enzimas, dentre as quais avaliamos a expressão gênica de algumas delas. 

Além disso, sabe-se que tanto a desnutrição quanto o treinamento físico são capazes de 

promover uma série de adaptações fisiológicas e bioquímicas no músculo esquelético. 

O treinamento de endurance é capaz de promover um upregulation, ou seja, uma 

adaptação positiva na atividde de diversas enzimas metabólicas e essa adaptação bioquímica 

está associada com a melhor capacidade oxidativa do músculo esquelético (SPINA et al, 

1996; CARTER et al, 2001). Já a desnutrição, com um menor consenso, parece promover 

uma redução da atividade de enzimas metabólicas, principalmente, relacionadas ao 



metabolismo glicolítico (LAYMAN, et al, 1981; RUSSEL et al, 1984a; BISSONNETTE et al, 

1997). 

 O início do processo da glicólise é determinado por uma enzima chave, a 

fosfofrutocinase (PFK), que é regulada, principalmente, pelo estado energético da célula 

muscular com a quantidade de substrato que lhe é fornecida (STANLEY & CONNETT, 

1991). Conforme descrito por RUSSEL e colaboradores (1984a), a atividade da PFK 

demonstrou-se reduzida após um período de restrição calórica. No mesmo sentido, 

BISSONNETTE e colaboradores (1997) demonstraram haver um fluxo glicolítico diminuído 

no músculo sóleo de desnutridos, sugerindo uma redução da atividade dessa via. 

Diferentemente, com a realização de exercício físico de alta intensidade, por ser um exercício 

que exige um maior fornecimento de energia pela via glicolítica, ocorre um aumento da 

atividade dessa enzima no músculo esquelético (ENRIKSSON et al, 1973; GOLLNICK et al, 

1974). Porém, o mesmo não foi percebido com o treinamento físico de endurance 

(REITMAN & HENRIKSSON, 1976), que requer, predominantemente, a ressíntese de ATP a 

partir de vias oxidativas. Esse padrão foi percebido também em nosso modelo, já que o grupo 

eutrófico que realizou o treinamento de endurance (ET) não apresentou diferença na 

expressão gênica da PFK em relação ao seu controle sedentário (ES). Da mesma forma, o 

grupo desnutrido que treinou (DT) também não apresentou diferença em relação ao seu 

controle sedentário (DS). Além disso, a desnutrição per se não foi capaz de diminuir a 

expressão gênica dessa enzima em nosso modelo, diferentemente dos resultados encontrados 

por RUSSEL et al (1984a) e BIOSSONETTE et al (1997), já que o grupo desnutrido 

sedentário (DS) não apresentou diferença em relação ao eutrófico sedentário (ES). Porém, a 

não alteração na expressão gênica dessa enzima com a desnutrição não quer dizer, 

necessariamente, que a atividade dela não possa estar diminuída, como descreveram os 

últimos autores citados. Mas, se de fato essa diminuição da atividade ocorreu, isso não se 

refletiu em uma maior expressão dessa proteína no músculo sóleo e EDL dos animais em 

nosso modelo experimental. 

 Ainda com relação à glicólise, no final do seu processo, ocorre a formação de piruvato 

que pode ser metabolizado no citoplasma para se transformar em acetil-CoA, ou ainda, ser 

convertido em lactato com a oxidação de NADH em NAD em uma reação catalizada pela 

lactato desidrogenase (LDH) (HARGRAVES, 1995). Em outro estudo realizado por RUSSEL 

e colaboradores (1984b), foi demonstrado que a desnutrição provocou uma elevação da 

concentração de piruvato e de lactato, o que poderia então, aumentar a atividade da enzima 



lactato desidrogenase (LDH) que cataliza a conversão do piruvato em lactato pela oxidação de 

NADH em NAD. E, da mesma forma que a PFK, o exercício de alta intensidade provoca um 

aumento da LDH no músculo esquelético (HEIGENHAUSER & PAROLIN, 1999), mas 

diferentemente, o treinamento de endurance também é capaz de aumentar sua atividade 

(SPRIETT et al, 2000). Diferentemente, nossos resultados demonstraram não haver 

modificação na expressão gênica da LDH com a desnutrição, com o exercício físico, nem com 

a associação dos dois protocolos. Mas, isso não significa que a atividade dessa enzima não 

possa ter sido alterada. 

 Se ao invés do piruvato ser convertido em lactato, ele for transportado para o interior 

da mitocôndria e, convertido em acetato unindo-se à coenzima-A para formar acetil-CoA, ele 

pode se  combinar ao oxaloacetato formando citrato que, será então catalizada pela citrato 

sintase (CS) no ciclo de Krebs. Assim, o piruvato pode então, ser utilizado pelo metabolismo 

oxidativo, tendo a atividade da CS como ponto-chave da via HEIGENHAUSER & 

PAROLIN, 1999; SPRIET & HEIGENHAUSER, 2002). Um estudo realizado por MATECKI 

e colaboradores (2002) demonstrou uma significativa redução da atividade da enzima CS em 

ratos Wistar, desnutridos por 5 semanas com 40% da dieta de animais eutróficos. Além disso, 

um outro estudo realizado por LAYMAN e colaboradores (1981) demonstrou que desnutridos 

apresentavam uma redução da atividade da succinato desidrogenase (SDH) no músculo 

esquelético, outra enzima chave do metabolismo oxidativo no ciclo de Krebs. Contrariamente, 

o exercício físico de endurance aumenta a atividade dessas enzimas.  Há mais de 30 anos 

atrás, HOLLOSZY e colaboradores (1970) foram os primeiros a relatar que o treinamento de 

endurance aumenta a atividade dessas enzimas no músculo esquelético. Isso tornou-se 

consenso, posteriormente, com a publicação de inúmeros trabalhos demonstrando os efeitos 

do treinamento de endurance sobre a capacidade oxidativa e características metabólicas do 

músculo esquelético (HOLLOSZY & BOOTH, 1976; SANCHEZ et al, 1983; WILLIAMS et 

al, 1986; SPINA et al, 1996; NATIO et al , 2001). Apesar da tendência da expressão gênica da 

CS diminuir no músculo sóleo nos desnutridos sedentários (DS) em relação aos eutróficos 

sedentários (ES), a desnutrição não foi capaz de provocar alterações na expressão gênica 

dessa enzima. Da mesma forma, o treinamento de endurance não alterou a expressão dessa 

enzima, demonstrado pela ausência de diferença entre os grupos treinados (ET e DT) em 

relação aos sedentários (ES e DS), assim como, a associação dos protocolos de desnutrição e 

treinamento de endurance também não provocou alterações. 

  Os ácidos graxos também são importantes substratos para a produção de ATP durante 

a realização de exercícios de endurance. Um aumento da oxidação de ácidos graxos é 



facilitado pelo aumento da capacidade de captá-los para a célula muscular (IBRAHIMI et al, 

1999) e transportá-los para a mitocôndria para serem oxidados (HELGE & KIENS, 1997). 

Esse transporte para o interior da mitocôndria é regulado pelo complexo enzimático carnitina 

palmitoiltransferase I e II (CPT I e II). O exercício físico de endurance é capaz de promover 

um aumento da atividade e da expressão gênica da enzima CPT I no músculo esquelético 

(BERTHON et al, 1998; TUNSTALL et al, 2002). TUNSTALL e colaboradores (2002) ainda 

descrevem que uma única sessão de exercício com 1 hora de duração não foi capaz de 

aumentar a atividade ou a expressão dessa enzima, mas após a realização de várias sessões, ou 

seja, com o treinamento, houve um aumento significativo. Da mesma forma, foi demonstrado 

por de BARROS REIS e colaboradores (2007) que ocorre um aumento da atividade da CPT I 

nas ilhotas pancreáticas com a desnutrição, mas não um aumento da expressão gênica dessa 

enzima. RYU e colaboradores (2005) demonstraram que um período de 48 horas em jejum, 

provocou um aumento significativo da expressão gênica da CPT I no fígado de ratos. Um 

outro estudo conduzido por HOLNESS e colaboradores (1998) mostrou que a desnutrição 

materna não afetou a atividade da CPT I no músculo cardíaco dos fetos. Não foram 

encontrados estudos avaliando essa enzima em músculo esquelético de desnutridos. Nosso 

estudo, porém, avaliou a expressão gênica da CPT I e da CPT II no músculo gastrocnêmio e, 

observou que após o período de desnutrição, a CPT I não se modificou, mas a CPT II no 

grupo desnutrido treinado (DT), aumentou sua expressão gênica em relação a todos os outros 

grupos. Isso demonstra um efeito da desnutrição associada ao treinamento de endurance nos 

animais avaliados, enquanto somente o treinamento de endurance, contrariamente à literatura, 

não apresentou elevação da expressão dessa enzima. Esses resultados sugerem que a síntese 

aumentada da CPT II pode representar uma resposta adaptativa que leva o animal desnutrido 

treinado a possuir uma melhor capacidade oxidativa de lipídios durante a realização do 

exercício de endurance. 

 Assim, parece que quando um rato desnutrido é submetido ao treinamento de 

endurance, ele é capaz de apresentar uma melhor resposta adaptativa, demonstrando um 

melhor desempenho físico, demonstrado por uma maior velocidade e maior resistência para 

chegar à fadiga, um maior consumo máximo de oxigênio, maior concentração de glicogênio 

muscular, por uma provável melhor captação de glicose pelo músculo, e por uma composição 

corporal mais favorável, ou seja, com menos gordura corporal e uma massa muscular mantida 

em relação aos seus controles. Por fim, a habilidade de um animal se locomover com uma 

menor massa corporal e desempenhar tarefas consumindo menos oxigênio do que um animal 



maior, mostra-se claramente vantajoso se bem adaptado, como parece ter ocorrido com os 

animais desnutridos treinados (DT). 

 

 



6. CONCLUSÃO 

  

 Tendo em vista os resultados obtidos nesse estudo, podemos concluir que o 

treinamento de endurance em ratos submetidos à desnutrição crônica promoveu uma 

acentuada redução do peso e da adiposidade corporal; um aumento da massa muscular relativa 

ao peso corporal; um restabelecimento da glicemia aos valores normais; uma melhor relação 

da concentração insulina/glicose, sugerindo uma sensibilidade à insulina aumentada; um 

aumento dos estoques de glicogênio muscular; um maior consumo máximo de oxigênio; e um 

aumento da expressão gênica da enzima CPT II. 

 Todos esses resultados contribuíram para um, curioso e inesperado, melhor 

desempenho de endurance, e podem explicar, uma maior velocidade de corrida e uma maior 

resistência à fadiga apresentada pelos animais desnutridos submetidos ao treinamento aeróbio. 

Em suma, os animais desnutridos treinados apresentaram uma melhor resposta ao treinamento 

e uma maior capacidade de endurance. 
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