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RESUMO 

 

PROENÇA, A. R. G. Efeitos de uma sessão aguda de exercício e do treinamento 

sobre a atividade metabólica de diferentes territórios adiposos de ratos wistar. 

2010 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; São Paulo, 2010. 

 

Existe uma forte relação entre inatividade física e a presença de fatores de 

risco cardiovascular como hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, 

dislipidemia e obesidade. Sabe-se que a prática regular de exercícios físicos é 

recomendada na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, seus fatores 

de risco e outras doenças crônicas. Uma única sessão de exercício físico melhora a 

sensibilidade à insulina, mas o ganho proporcionado pelo treinamento regride após 

poucos dias de inatividade, ressaltando assim o papel agudo do exercício físico 

sobre a sensibilidade à insulina. Além de reduzir a insulinemia, o exercício é ainda 

responsável por outras alterações hormonais, como por exemplo, elevação nas 

concentrações de catecolaminas, hormônio de crescimento (GH) e cortisol, assim 

como, aumento na produção de interleucina-6 (IL-6). Assim, o presente estudo 

procurou averiguar como o treinamento físico modifica a resposta metabólica do 

tecido adiposo frente a uma sessão aguda de exercício em animais previamente 

treinados ou sedentários. Foram analisados consumo de água e ração, peso e 

estado de condicionamento físico de modo a caracterizar as diferenças entre 

treinados e sedentários. Ao final do período de treinamento, os animais foram 

divididos em 4 grupos, TA e SA (treinados e sedentários submetidos a sessão 

aguda) TR e SR (treinados e sedentários não submetidos a sessão aguda). Após a 

realização da sessão aguda, os animais foram sacrificados. Em adipócitos isolados 

de gorduras epididimal e subcutânea foram realizados testes biológicos (captação 

de [³H]-2-desoxiglicose [³H-2DG] estimulada pela insulina, incorporação de D-[U-

14C]-glicose e 14C-acetato em lipídeos, incorporação de D-[U-14C]-glicose em AG de 

TAG, oxidação de D-[U-14C]-glicose e [14C]-acetato até 14CO2, e resposta lipolítica 

frente a um agente beta-adrenérgico, o isoproterenol). Amostras de soro foram 

coletadas para determinação de glicemia, insulinemia, AGL, TAG, Colesterol Total e 

HDL-c, e amostras de tecido adiposo (PE e SC) foram utilizadas para estudo das 

expressões gênicas de receptores adrenérgicos (β-2, β-3 e α-2a) e das enzimas 
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HSL (lipolítica) e FAS (lipogênica). Observamos que o treinamento (mais do que a 

sessão aguda de exercício) induziu aumento da taxa lipolítica basal e uma menor 

incorporação de glicose em AG de TAG, causando assim uma redução nos 

depósitos de gordura. Esta redução na massa dos coxins adiposos ocorreu por uma 

hipotrofia dos adipócitos e não por uma redução no seu número. A sessão aguda de 

exercício promoveu um aumento da taxa lipolítica nos animais, embora não tenha 

causado alterações nas adaptações cronicamente estabelecidas pelo treinamento. 

Adicionalmente, a sessão aguda de exercício promoveu um aumento na 

concentração sérica de AGL, ao passo que o treinamento foi responsável por uma 

redução da concentração sérica de TAG, Colesterol Total e de insulina, sem alterar 

a glicemia. O treinamento e a sessão aguda foram responsáveis também pelo 

aumento da expressão do receptor adrenérgico β-2, corroborando os resultados 

obtidos na lipólise. Em contrapartida, as expressões de genes de proteínas anti-

lipolíticas e pró-lipogênicas (receptor adrenérgico α-2a e a enzima lipogênica FAS) 

também estavam aumentadas frente ao treinamento ou à sessão aguda de 

exercício. 

 

Palavras-chave: Tecido adiposo. Treinamento físico. Efeitos agudos. Metabolismo. 

Expressão gênica. 
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ABSTRACT 

 
PROENÇA, A. R. G. Effects of an acute session of exercise and of the exercise 

training on the metabolic activity of different adipose territories of wistar rats. 

2010. 109 p. Master thesis (Phisiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

There is a strong link between physical inactivity and presence of cardiovascular risk 

factors like hypertension, insulin resistance, diabetes, dyslipidemia and obesity. It is 

known that regular physical exercise is recommended for the prevention and 

treatment of cardiovascular disease, its risk factors and other chronic diseases. A 

single session of exercise improves insulin sensitivity, but the improvement provided 

by training decreases after a few days of inactivity, thus underscoring the role of 

acute exercise on insulin sensitivity. In addition to reducing insulin, exercise is also 

responsible for other hormonal changes, such as elevated concentrations of 

catecholamines, growth hormone (GH) and cortisol, as well as increased production 

of  interleucine 6 (IL-6). Thus, this study sought to determine how exercise training 

alters the metabolic response of adipose tissue compared to an acute session of 

exercise in trained or sedentary animals. We analyzed water and food consumption, 

weight and aerobic fitness in order to characterize the differences between trained 

and sedentary. At the end of the training period, the animals were divided into 4 

groups, TA and SA (trained and sedentary animals submitted to acute session) TR 

and SR (trained and sedentary animals not submitted to acute session). After 

completed the acute session, the animals were sacrificed. In isolated adipocytes from 

epididymal and subcutaneous fat, biological tests were done ([³H]-2-deoxyglucose 

uptake [³H-2DG] stimulated by insulin, D-[U-14C]-glucose and [14C]-acetate 

incorporation into lipids, D-[U-14C]-glucose incorporation into fatty acids (FA) of TAG,  

D-[U-14C]-glucose and [14C]-acetate oxidation to 14CO2, and lipolytic response to a 

beta-adrenergic agent, isoproterenol). Serum samples were collected for 

determination of glucose, insulin, FFA, TAG, total cholesterol and HDL-C, and  

adipose tissue samples (SC and EP) were used to study the gene expression of 

adrenergic receptors (β-2, β-3 and α-2a) and HSL (lipolytic) and FAS (lipogenic) 

enzymes. We observed that the training (rather than the acute exercise session) 

induced increase in basal lipolytic rate and lowered glucose incorporation into FA to 
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TAG, causing reduction in fat deposits. This reduction in the fatty pads masses 

occurred by hypotrophy of adipocytes and not by a reduction in their number. The 

acute exercise session promoted an increase in lipolytic rate in animals, although it 

has not caused changes in chronical adjustments established by training. 

Additionally, the acute exercise session promoted an increase in serum FFA, 

whereas training was responsible for a reduction in serum TAG, total cholesterol and 

insulin, without altering blood glucose. Training and acute session were also 

responsible for the increased expression of β-2 adrenergic receptor, corroborating 

the results in lipolysis. In contrast, the expression of genes for proteins anti-lipolytic 

and pro-lipogenic (α-2a adrenergic receptor and the lipogenic enzyme FAS) were 

also higher after training or acute exercise session. 

 

Keywords: Adipose tissue. Physical training. Acute effects. Metabolism. Gene 

expression. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Inatividade física e suas consequências 

 

Inúmeros estudos epidemiológicos evidenciam forte relação entre inatividade 

física e a presença de fatores de risco cardiovascular como hipertensão arterial, 

resistência à insulina, diabetes, dislipidemia e obesidade1,2. A tendência ao 

desenvolvimento de obesidade ocorre principalmente pela combinação de hábitos 

alimentares com dietas ricas em gorduras e açucares e aumento do sedentarismo3.  

O hábito da prática de exercícios físicos é influenciado na criança pelos pais e, 

quando desenvolvidos nesta fase, tendem a se manter do mesmo modo até a fase 

adulta4. Além disso, uma redução natural no gasto energético é observada com a 

modernização, ocasionando um estilo de vida mais sedentário5. No mundo 

contemporâneo, são vários os fatores que favorecem um estilo de vida mais 

sedentário. A grande parte dos trabalhadores realiza suas funções em seus 

empregos sem muito gasto de energia, os avanços tecnológicos possibilitam para 

atividades do dia-a-dia maior conforto com menor gasto energético (carro com 

direção hidráulica, controle remoto, elevadores, computadores, e outros). O estresse 

psicológico ou físico da vida moderna devido ao acúmulo de tarefas a serem 

cumpridas em um só dia reflete-se em falta de tempo para prática de exercício físico 

regular que, somada à ingestão de alimentos, com elevado teor calórico e baixo 

valor nutritivo, permite que cada vez mais adultos jovens e crianças tornem-se 

obesos.  

Um estilo de vida sedentário ou com nível de atividade mais baixo do que o 

habitual é responsável por grande parte dos casos de sobrepeso e obesidade em 

adultos. Se uma pessoa diminui em cerca de 300 kcal seu gasto energético diário, 

isso irá gerar um balanço positivo de energia, que se traduzirá em um excesso de 

calorias consumidas de mais de 100.000 em um ano. Isso levará a um ganho de 

peso de cerca de 6 a 8 kg, em um ano6. O ganho de peso seria progressivamente 

menor, pois haveria um aumento gradativo da taxa metabólica em repouso e em 

movimento, causado pelo aumento da massa corporal. 

De fato, a obesidade tem sido identificada como a doença que tem sua 

incidência ampliada mais rapidamente não só em países industrializados, mas pelo 

mundo todo7. 
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A obesidade é comumente associada a um conjunto de doenças metabólicas, 

como hipertensão, arteriosclerose, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2 e que 

levam o nome de Síndrome Metabólica (SM)8. De acordo com a I Diretriz Brasileira 

de Diagnóstico e Tratamento da SM9, a SM é um transtorno complexo representado 

por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares onde a resistência à insulina é 

um importante componente no seu diagnóstico. Estudos demonstraram que há a 

ocorrência de resistência à insulina e hiperinsulinemia antes de outras 

manifestações da SM, podendo ser o fator determinante e desencadeador desta 

síndrome8,10.  

A insulina tem como uma de suas principais funções, senão a principal, a de 

auxiliar na regulação do metabolismo e balanço energético, promovendo a captação 

da glicose do sangue por células de tecidos dependentes de insulina11. Os principais 

tecidos alvos da insulina no organismo são o fígado, o músculo esquelético e o 

tecido adiposo11. 

A ingestão de alimentos refinados provoca no período pós-prandial, um 

aumento da glicose no sangue, a qual é responsável pela produção exagerada de 

insulina: a hiperinsulinemia. Em conseqüência da menor captação de glicose, torna-

se necessário uma maior produção de insulina pelo pâncreas para a manutenção 

dos níveis glicêmicos normais, aumentando-se desta forma os níveis circulantes de 

insulina12. Com o passar do tempo, a persistência da hiperinsulinemia acarreta a 

diminuição da sensibilidade dos receptores de membrana à insulina e surge a 

resistência à insulina, a qual aumenta ainda mais a glicemia em um verdadeiro ciclo 

vicioso13. A resistência à insulina é uma condição, genética e/ou adquirida, na qual 

concentrações fisiológicas de insulina causam uma resposta subnormal na captação 

de glicose pelas células, especialmente nas musculares e adiposas14. Naturalmente, 

polimorfismos genéticos podem facilitar o efeito da obesidade, da inatividade física e 

do envelhecimento na regulação negativa da ação da insulina tanto no receptor 

quanto em moléculas pós-receptor, justificando desta maneira a base poligênica e 

ambiental da resistência insulínica15. 

No músculo, a insulina estimula a captação de glicose pelas células, sendo que 

este substrato pode sofrer oxidação, assim como, ser armazenado na forma de 

glicogênio. Este hormônio estimula também enzimas envolvidas nestes dois 

processos: a piruvato desidrogenase (oxidação), a glicogênio sintetase (síntese de 
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glicogênio) e sobre a degradação de proteínas e do triacilglicerol dos depósitos 

musculares16.  

No tecido adiposo, a insulina, um hormônio de natureza anabólica, estimula a 

lipogênese por meio do aumento da captação de glicose, via recrutamento dos 

transportadores de glicose (GLUT-4) para a membrana plasmática e da 

disponibilidade de ácidos graxos livres (AGL). A glicose fornece substrato para a 

síntese de triacilgliceróis (TAG) pelo tecido adiposo, podendo ser convertida, no 

interior do adipócito, em glicerol-3-fosfato, utilizado na esterificação de ácidos 

graxos, ou diretamente em ácidos graxos pela via da lipogênese de novo16.  

Podemos perceber que o sedentarismo contribui com o desbalanço energético, 

fazendo com que o indivíduo passe a ter armazenamento maior do que a 

mobilização energética, tendo assim um aumento no peso corporal representado 

principalmente pelo tecido adiposo. Além disso, o indivíduo sedentário deixa de 

contar com algumas contribuições fisiológicas que são promovidas pelo exercício, 

como por exemplo, captação de glicose independente da insulina, a qual envolve 

mecanismos que culminam em um aumento da translocação de GLUT-4 para a 

membrana plasmática17. 

 

1.2 O papel do tecido adiposo branco 

 

O tecido adiposo branco (TAB) apresenta várias funções. Por ser difuso e estar 

presente infiltrado em órgãos e estruturas internas, ele oferece proteção mecânica 

contra choques e traumatismos externos, possibilita um adequado deslizamento 

entre vísceras e feixes musculares, sem causar um comprometimento da 

funcionalidade e da integridade dos mesmos. Além disso, é um excelente isolante 

térmico que, somado a sua morfologia e distribuição pelo organismo incluindo derme 

e região subcutânea, contribui de forma importante para a manutenção da 

temperatura corporal18.   

O TAB é o principal reservatório energético do organismo. Os adipócitos são as 

únicas células especializadas no armazenamento de lipídios na forma de TAG em 

seu citoplasma, sem que isso prejudique sua integridade funcional. Ele armazena 

energia com necessidade de pouca água e seu conteúdo fornece mais calorias por 

gramas em comparação ao carboidrato (9 kcal.g-1 vs. 4 kcal.g-1), o que lhe garante o 

status de importante sistema tamponante para o balanço energético18. 
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Além das funções descritas anteriormente, o TAB é um órgão ativo, uma 

glândula endócrina que, além de receber sinalizações hormonais, como a realizada 

pela insulina, produz substâncias biologicamente ativas, denominadas de 

adipocinas19. Estas compreendem uma diversidade de moléculas altamente ativas 

liberadas abundantemente pelos adipócitos, como leptina, adiponectina, resistina, 

apelina ou visfatina, assim como, moléculas um pouco mais clássicas, como o fator-

α de necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina-6 (IL-6)20. A leptina e a adiponectina 

são associadas com a regulação do equilíbrio de energia e ação da insulina21. A 

leptina sinaliza o SNC sobre os estoques corporais de energia desempenhando 

papel importante na homeotase energética, já a adiponectina possui como uma de 

suas ações, a de aumentar a sensibilidade à insulina18. 

O TAB possui intensa atividade metabólica, que contribui de maneira 

importante para o controle homeostático energético do organismo. Essa função 

importante juntamente com a sua projeção nos últimos tempos fez com que o TAB 

passasse a ser considerado órgão central do controle metabólico. Muitos hormônios 

atuam modulando o metabolismo do TAB (insulina, leptina, adiponectina, 

catecolaminas, glicocorticóides, IL-6, dentre outros). 

As ações metabólicas principais do TAB são divididas em armazenamento 

(lipogênese) e mobilização (lipólise), que são funções fundamentais do adipócito. 

Ambos são regulados pela integração dos mecanismos endócrino e neural, que 

cooperam para manter a massa adiposa relativamente constante frente às 

condições habituais. Isto é alcançado, por exemplo, através da habilidade do 

adipócito em sinalizar o tamanho dos estoques de TAG ao cérebro, através da 

leptina22.  

Na lipogênese em humanos, quase todos os TAGs armazenados nos 

adipócitos são derivados da captação na corrente sanguínea de AGL. Os AGL 

podem estar ligados e serem transportados pela albumina ou podem ser liberados 

pela hidrólise de TAG (incorporados em lipoproteínas) circulante sob ação da lipase 

de lipoproteína (LPL) presente nas superfícies endoteliais dos capilares, esta enzima 

é expressa no tecido adiposo e em vários outros tecidos. No TAB, a LPL é 

fortemente supra-regulada através da ação da insulina. Isto dá ao TAB um papel 

especial na remoção e armazenamento dos TAG em circulação depois das 

refeições. A LPL é sintetizada nos adipócitos e depois exportada para os capilares 

onde se liga à parede luminal das células endoteliais através de uma interação com 
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a superfície celular. As lipoproteínas são muito grandes para penetrar o endotélio, 

logo, a LPL atua liberando AGL, que cruzam o endotélio chegando ao adipócito22. A 

entrada dos AGL no adipócito exige processos específicos que envolvem 

transportadores que facilitam a entrada dos ácidos graxos (FAT/CD36, FATP, 

FABP)23. 

A outra ação metabólica importante realizada pelo TAB é a lipólise de TAG. 

Esta ação é responsável pela liberação de três moléculas de AGL e uma de glicerol. 

É um processo dependente da ativação da enzima lipase hormônio-sensível (HSL) 

por meio de uma fosforilação realizada pela cinase protéica A (PKA). Este processo 

é estimulado principalmente por catecolaminas e ocorre durante o jejum ou em 

condições de grande demanda energética, como o exercício físico e certas situações 

de stress, nas quais há intensa ação simpática. As catecolaminas se ligam em 

receptores Β-adrenérgico que estão acoplados a proteína G estimulatória 

promovendo uma cascata de sinalização, a qual culmina em um aumento dos níveis 

intracelulares de AMP cíclico (AMPc) e conseqüente ativação da PKA18. Esta por 

sua vez, ativa a HSL por fosforilação em serina e, de forma semelhante, as 

perilipinas. Estas são proteínas que envolvem a gota lipídica presente no adipócito e 

que, uma vez fosforiladas, se deslocam da superfície da gota de óleo, permitindo o 

acesso da HSL ao seu substrato (TAG) presente na gota de óleo18. Os AGL se ligam 

à FABP4 (proteína ligadora de ácidos graxos 4, também denominada aP2, ALBP) e 

são levados até a membrana celular onde são transportados ao meio extracelular 

pela FATP (proteína transportadora de ácidos graxos). O glicerol, também sofre 

difusão facilitada, realizada pela proteína de membrana AQP7 (aquaporina 7), 

membro da família das aquagliceroporinas24.    

Desta maneira o tecido adiposo disponibiliza substratos para suprir uma 

demanda energética, seja ela de repouso ou provocada por uma situação de 

estresse (exercício ou jejum). 
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1.3 Ação do exercício físico 

 

A prática regular de exercícios físicos é recomendada na prevenção e 

tratamento de doenças cardiovasculares e seus fatores de risco, bem como de 

outras doenças crônicas25. 

Em função da adaptação ao exercício, o metabolismo basal é alterado 

principalmente pela alteração hormonal resultante do esforço físico. As reservas do 

organismo são mobilizadas através de uma descarga simpática. Os principais 

hormônios liberados são a epinefrina, a norepinefrina e o cortisol que atuam sobre 

receptores específicos, induzindo a ativação ou inibição de enzimas, fazendo com 

que sejam estimuladas a glicogenólise hepática e muscular, a lipólise e a 

gliconeogênese, de forma a aumentar a oferta de substratos, para que o 

metabolismo possa liberar energia para a realização da atividade física 26.  

O principal substrato energético utilizado durante o exercício físico aeróbio é o 

lipídeo que está armazenado na forma de TAG no tecido adiposo, intramuscular e 

plasmático. Sua oxidação libera a energia requerida, contribuindo para manutenção 

e redução do peso corporal e prevenindo doenças crônicas degenerativas como a 

obesidade27. A associação entre um programa de exercícios físicos e a reeducação 

alimentar contribui positivamente para alterações tanto no perfil de lipoproteínas 

plasmáticas como na sensibilidade à insulina, reduzindo fatores de risco para 

doenças cardiovasculares
28

.  

Mesmo o exercício físico agudo é responsável por promover alterações 

fisiológicas e metabólicas que realizam ajustes orgânicos procurando manter a 

homeostasia do organismo. Ajustes da frequência e do débito cardíaco e das 

respostas hormonais são exemplos de ajustes fisiológicos para realização do 

exercício físico e manutenção do meio interno. Esses ajustes promovem uma maior 

disponibilidade de oxigênio aos órgãos e tecidos envolvidos no exercício, bem como 

a liberação de hormônios contra-reguladores como glucagon, epinefrina e cortisol, 

que direta ou indiretamente aumentam a glicemia e diminuem a secreção de insulina 

no exercício29. 

Durante e após sessões repetidas de exercício aeróbio em humanos, observou-

se, juntamente com o aumento da lipólise no tecido adiposo, que a insulinemia 

estava significativamente reduzida e havia um aumento de catecolaminas, hormônio 

de crescimento (GH) e cortisol30. A presença desses hormônios contra-reguladores é 
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responsável por aumentar a disponibilidade de ácidos graxos livres e glicerol e que, 

uma vez disponibilizados, passam a ser utilizados como substrato energético pela 

maioria das células, principalmente as musculares esqueléticas. No mesmo estudo, 

foi observado que, mesmo havendo uma redução na concentração plasmática de 

insulina, tal evento não prejudicou o controle da glicemia que se manteve inalterada 

na primeira e apresentou uma redução significativa na segunda sessão de 

exercícios.   

Estudos transversais e de intervenção têm demonstrado relação direta entre 

atividade física e sensibilidade à insulina2,31. Tais estudos demonstram menores 

níveis e maior sensibilidade à insulina em atletas, quando comparados a sujeitos 

sedentários32. Entretanto, há pesquisas que mostram que melhorias na sensibilidade 

à insulina resultante de um programa de exercícios deixam de ser observadas 

dentro de poucos dias e, muitas vezes, são indetectáveis 3 a 5 dias após a última 

sessão de exercício33,34. No entanto, a melhora pode ser recuperada por uma única 

sessão de exercício35. Isto sugere que as melhorias na sensibilidade à insulina 

observada com o exercício, podem refletir um efeito agudo da última sessão de 

exercício físico em vez de um efeito crônico do treinamento. 

Experimentos in vitro realizados por Stallknecht et al.36 apontaram que o 

exercício físico crônico promoveu um aumento na quantidade de GLUT-4 em 

adipócitos de ratos treinados assim como um aumento na captação de glicose 

estimulada pela insulina quando comparados com adipócitos de animais 

sedentários36. A favor desses resultados, estudo realizado em nosso laboratório 

demonstrou que o treinamento de endurance em ratos por 7 semanas, aumentou a 

resposta dos adipócitos à insulina, modulando a via IRS/PI3-kinase/Akt, via esta 

responsável pela translocação de GLUT-4 na membrana plasmática37.  

Investigações adicionais apontaram que, após 4 dias de treinamento vigoroso 

em ratos, ocorreu uma duplicação tanto no conteúdo de GLUT-4 em células 

musculares esqueléticas como na taxa de transporte de glicose estimulada pela 

insulina38. Em um protocolo similar de treinamento, outro grupo de pesquisadores, 

analisando células adiposas epididimais de ratos Wistar, observou que 4 dias de 

treinamento foram suficientes para promover alterações no metabolismo tais como 

as observadas após programas de treinamento mais duradouros39. Além disso, as 

mudanças no ritmo de transporte de glicose estimulado pela insulina e na 

quantidade de GLUT-4 na superfície da célula foram maiores que as modificações 
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no tamanho dos adipócitos, evidenciando que tais alterações no metabolismo celular 

foram causadas por uma adaptação funcional ao exercício39.  

O papel da insulina sobre o aumento da captação de glicose ocorre 

principalmente nos tecidos muscular e adiposo. A insulina, ao se ligar ao seu 

receptor nas respectivas células, provoca uma fosforilação em tirosina da sua 

subunidade  e isto desencadeia uma cascata de eventos que culmina com o 

deslocamento dos transportadores de glicose, GLUT-4, do citoplasma para a 

membrana celular. Esta translocação é determinante para que o GLUT-4 facilite a 

captação de glicose pela célula. A translocação de um maior número de 

transportadores GLUT-4 leva a um aumento da eficiência da captação de glicose 

estimulada pela insulina11. 

Estudos demonstraram que uma única sessão de exercício físico foi suficiente 

para aumentar a captação de glicose mediada pela insulina em sujeitos normais, em 

obesos com resistência à insulina, bem como em diabéticos do tipo 2, e que o 

exercício físico crônico melhora a sensibilidade à insulina em indivíduos saudáveis, 

em obesos não-diabéticos e em diabéticos dos tipos 1 e 240,41,42. Além disso, o 

ganho proporcionado pelo treinamento regride após poucos dias de inatividade, 

ressaltando assim o papel agudo do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina. 

Como complemento, outros trabalhos mostraram que indivíduos com 

resistência à insulina apresentaram melhora na sensibilidade à insulina após a 

primeira sessão de exercício e que após seis semanas de treinamento essa melhora 

na sensibilidade à insulina se intensificou, evidenciando que o exercício físico é 

responsável não somente por um efeito agudo como também por um efeito crônico 

sobre a sensibilidade à insulina43. No que diz respeito aos mecanismos moleculares 

responsáveis por uma melhora da sensibilidade a insulina, uma única sessão de 

exercício aumenta tanto a atividade dependente de insulina como o número de 

transportadores de glicose GLUT-4 na membrana plasmática44, bem como o 

conteúdo e a atividade do RNA mensageiro da hexocinase II45. Os efeitos do 

treinamento físico poderiam ser explicados em parte pelo efeito residual da última 

sessão de exercício, mas também poderiam ser explicados pelo efeito crônico 

induzido pelo treinamento, no número de transportadores de glicose; na proliferação 

capilar e no número de fibras IIa (oxidativas) que, por sua vez, possuem maior teor 

de GLUT-446. 
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Como já evidenciado, além da captação de glicose, o exercício físico também 

causa lipólise no tecido adiposo. O primeiro fator responsável pela lipólise durante o 

exercício físico é o aumento da concentração plasmática de catecolaminas que 

ativam os receptores β-adrenérgicos dos adipócitos47. Os receptores β- adrenérgicos 

se ligam a proteínas GS (estimulatórias) que ativam a adenilil ciclase, com 

consequente aumento da geração de AMPc que, por sua vez, ativa a cinase protéica 

dependente de AMPc (PKA). Esta fosforila e ativa a enzima lipase hormônio-

sensível (HSL)51. Esta, uma vez ativada, causa hidrólise de triacilgliceróis em ácidos 

graxos livres (AGL) e glicerol que são liberados na corrente sanguínea onde servem 

diretamente como fonte de energia para os tecidos (no caso do AGL) ou como um 

precursor da gliconeogênese (no caso do glicerol)11. Diferentemente, a inibição da 

lipólise ocorre por ativação de receptores alfa-2a adrenérgicos, também via 

catecolaminas, que são ligados à proteína GI (inibitória), ou ainda, por interação da 

insulina com seu receptor, também na membrana do adipócito, ativando a 

fosfodiesterase, enzima que degrada AMPc, resultando em redução do processo51. 

Mesmo durante o exercício de baixa-intensidade (consumo máximo do oxigênio 

de 25%; VO2max), a lipólise no tecido adiposo (medida como a taxa de 

aparecimento do glicerol na circulação) aumenta cinco vezes mais que no 

repouso48,49. Ao mesmo tempo, a taxa de re-esterificação do ácido graxo diminui, 

tendo por resultado uma proporção maior de ácidos graxos liberados que estão 

sendo transportados ao músculo esquelético para a oxidação
50

. A taxa lipolítica 

permanece relativamente estável com o aumento da intensidade do exercício, mas 

aumenta progressivamente durante o exercício prolongado de baixa ou moderada 

intensidade52. Embora a taxa lipolítica permaneça relativamente elevada com o 

aumento da intensidade do exercício, a liberação de AGL na circulação declina52. 

Isto pode parecer ineficaz, reduzindo a disponibilidade de uma fonte rica de 

energia usada como combustível no momento em que as demandas de energia 

estão alcançando o seu máximo, mas durante exercícios de alta intensidade, os 

músculos utilizam predominantemente estoques intramusculares de carboidrato e 

gordura. De fato, mesmo quando os lipídeos são infundidos intravenosamente 

durante exercícios de alta intensidade, aumentando assim as concentrações de 

ácidos graxos no plasma, a taxa de oxidação é ainda menor do que aquela 

encontrada em exercícios de baixa intensidade53. 
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Enevoldsen, et al. (2001)55, examinando o efeito do exercício crônico sobre a 

HSL em tecido adiposo retro-peritoneal e mesentérico de ratos, observaram que o 

treinamento aumentou o conteúdo e também a sensibilidade de HSL à 

epinefrina54,55. 

Outros autores atentam também para a influência do exercício na produção da 

interleucina-6 (IL-6) e da cinase protéica ativada por AMP (AMPK). A IL-6 é um 

hormônio que possui ações pró- e anti- inflamatórias e é sintetizado e secretado em 

grandes quantidades por fibras musculares esqueléticas durante o exercício. Em 

roedores, o aumento de IL-6 está correlacionado ao aumento da atividade de AMPK 

em vários tecidos, principalmente tecido muscular e adiposo, comprovados por 

estudos, tanto in vivo quanto em in vitro. AMPK é uma enzima que, entre outras 

ações, responde à diminuição intracelular de energia, estimulando processos que 

geram e inibindo outros que consomem ATP e que não são muito necessários para 

a sobrevivência56,57. Aumentos na IL-6 e na atividade da AMPK causados pelo 

exercício físico podem contribuir para a redução da prevalência de diabetes tipo 2, 

infarto do miocárdio e outras desordens associadas à síndrome metabólica56.  

AMPK desempenha papel importante na regulação do metabolismo lipídico. Os 

efeitos decorrentes da sua ativação são aumento na oxidação de ácidos graxos e 

redução da síntese de glicero-lipídeos57. Esses resultados são relevantes para a 

manutenção dos estoques de glicogênio muscular nos momentos de recuperação 

que se seguem ao exercício, assim como para a redução da adiposidade e ainda 

aumento da sensibilidade à insulina57. 

A investigação dos efeitos agudos no tecido adiposo promovidos pelo exercício 

contribui de maneira importante para o conhecimento de mecanismos envolvidos na 

captação de glicose decorrentes do aumento da sensibilidade à insulina e da 

responsividade a catecolaminas. As respostas biológicas de adipócitos isolados de 

animais adaptados ou não ao treinamento físico e a correlação destas respostas 

com o perfil hormonal e metabólico no período que sucede a uma sessão aguda de 

exercício ainda não foram satisfatoriamente documentadas. Ainda mais se levarmos 

em conta variáveis pouco discutidas em trabalhos anteriores como a 

heterogeneidade do tecido adiposo proveniente de diferentes regiões do animal e a 

participação deste tecido na regulação aguda do metabolismo de animais adaptados 

ou não ao exercício físico. Assim sendo, essas respostas são de grande interesse 

tanto para o conhecimento mais aprofundado da participação do tecido adiposo 
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dentro da Fisiologia do Esforço Físico, bem como para o acompanhamento clínico 

de pacientes obesos e diabéticos com alto risco cardiovascular ou portadores de 

síndrome metabólica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÃO 

 
 

A sessão aguda de exercício provocou um aumento da taxa lipolítica basal no 

tecido SC, promovendo uma mobilização de substratos energéticos, culminando no 

aumento de AGL séricos que, no entanto, não causou uma redução imediata e 

significativa nos depósitos de gordura. Esses resultados reproduzirem achados 

descritos na literatura. Além disso, este estudo mostrou que: 

 

 Apesar do aumento da taxa lipolítica, a sessão aguda não promove alterações 

nas adaptações cronicamente estabelecidas pelo treinamento; 
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 Altera a via lipogênica no tecido SC, privilegiando a via de incorporação em 

glicerol, visando possivelmente um aumento na reesterificação dos AGL, 

sendo esse um mecanismo de proteção contra a lipotoxicidade plasmática; 

 

 Promove uma adaptação metabólica, gerando um aumento da expressão 

gênica de receptores α-2a e β-2-adrenérgicos no tecido SC, sendo que estes 

poderiam exercer papel importante na mobilização de substratos energéticos 

em uma nova sessão de exercício; 

 

 Aparentemente promove, além de uma mobilização de substratos 

energéticos, adaptações metabólicas dos adipócitos, sendo mais evidenciado 

no tecido SC.  

 

O treinamento físico promoveu importante redução da adiposidade corporal, 

sendo que a atividade lipolítica basal aumentada poderia ter contribuído para tal 

redução. O treinamento melhorou também a resposta insulinêmica assim como uma 

melhora plasmática dos lipídios, reduzindo o colesterol total assim como o TAG. 

Além desses resultados igualmente mostrados pela literatura, este estudo mostrou 

que: 

 

 

 O treinamento altera a via lipogênica no tecido PE, privilegiando a via de 

incorporação em glicerol, visando possivelmente um aumento da 

reesterificação dos AGL, sendo esse mais um mecanismo que contribui para 

a proteção contra a lipotoxicidade; 

 

 Promove uma adaptação metabólica, gerando um aumento da expressão 

gênica de receptores α-2a e β-2-adrenérgico no tecido PE e de β-2 no tecido 

SC, exercendo assim papel importante na regulação lipolítica; 

 

 Diferentemente da sessão aguda de exercício, o treinamento aparentemente 

mobiliza substratos energéticos e causa adaptações nos adipócitos de ambos 

territórios estudados (PE e SC), sendo mais evidenciado nos adipócitos do 

território PE. 
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