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     RESUMO 
 

MAZZUCATTO, F.  Potencial do treinamento físico para a prevenção de distúrbios 

metabólicos induzidos por dieta hipercalórica. 2013. X. f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos associado à 

reduzida prática de exercícios físicos pode ter como consequência o desenvolvimento da 

obesidade e de distúrbios metabólicos, tais como intolerância à glicose, resistência à insulina, 

diabetes tipo 2 e dislipidemias. O músculo esquelético contribui diretamente para o 

desenvolvimento e progressão dos distúrbios metabólicos, especialmente em decorrência da 

disfunção mitocondrial. Uma das ferramentas amplamente utilizada para o tratamento de 

distúrbios metabólicos é o treinamento físico, pois promove adaptações metabólicas no 

sentido oposto aos prejuízos metabólicos induzidos por dietas hipercalóricas. O presente 

estudo teve por objetivo avaliar se o treinamento físico aeróbio seria capaz de prevenir o 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos induzidos por dieta hipercalórica composta por 

ração de cafeteria mais frutose e sacarose diluídas em água de beber em camundongos, e se 

essa resposta seria mediada por adaptações no músculo esquelético. Os resultados obtidos 

revelaram que o treinamento físico aeróbio preveniu os distúrbios metabólicos induzidos por 

dieta hipercalórica, tais como deposição de gordura, hiperfagia, hiperglicemia e aumento de 

pressão arterial, bem como melhorou a capacidade aeróbia. Essas respostas foram associadas 

apenas ao aumento na capilarização do músculo esquelético, já que a capacidade oxidativa 

determinada pela citrato sintase e a expressão da proteína PGC-1α não modificaram. 

 

Palavras chaves: Treinamento físico, dieta hipercalórica, glicemia, capilarização, PGC-1α 
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ABSTRACT  

MAZZUCATTO, F.  Potential of physical training for the prevention of metabolic 

disorders induced by hypercaloric diet. 2013. X. f. Dissertação (Mestrado) – Escola  de 

Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The increased consumption of foods rich in fats and carbohydrates associated with 

reduced physical exercise may result in the development of obesity and metabolic disorders 

such as glucose intolerance, insulin resistance, type 2 diabetes and dyslipidemia. Skeletal 

muscle contributes directly to the development and progression of metabolic disorders, 

especially as a result of mitochondrial dysfunction. One of the tools widely used for the 

treatment of metabolic disorders is physical training, which promotes metabolic adaptations in 

the opposite direction to metabolic damage induced by hypercaloric diets. The present study 

aimed to evaluate whether physical training could prevent the development of metabolic 

disorders induced by hypercaloric diet consisting of cafeteria diet plus fructose and sucrose 

diluted in drinking water in mice, and if this response was mediated by adaptations in skeletal 

muscle. The results showed that physical training prevented metabolic disorders induced by 

hypercaloric diet, such as fat deposition, hyperphagia, hyperglycemia, increased blood 

pressure, and improved aerobic capacity. These responses were associated only with the 

increase in skeletal muscle capillarity, because oxidative capacity citrate synthase and protein 

expression of PGC-1α did not change. 

 

 

 

Keywords: Physical training, hypercaloric diet, glycemia, capillarity, PGC-1α 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A aquisição de hábitos cotidianos que resultam em redução do gasto energético e 

aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e carboidratos com alto índice 

glicêmico têm sido apontados como forte precursores do desenvolvimento de obesidade e de 

distúrbios metabólicos, tais como diabetes tipo 2 e dislipidemias (MISRA et al., 2010; 

GARBER, 2012). Evidências na literatura mostraram que uma dieta rica em lipídeos e 

carboidratos é capaz de proporcionar grande acúmulo de gordura em camundongos 

(KABANI-GALLOU  et al., 2007; HARIRI et al., 2010).  

Diferentes mecanismos celulares e moleculares estão associados ao desenvolvimento 

de resistência à insulina e de diabetes tipo 2, como, por exemplo,  maior secreção de 

adipocinas pró-inflamatórias interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral–α (TNF-α) 

decorrente do aumento do tecido adiposo (FONSECA-ALANIZ et al., 2006; 

WAJCHENBERG et al., 2009; KIM et al.,2011). Essas citocinas podem induzir a resistência 

à insulina em tecidos metabolicamente ativos (tecido adiposo, músculo esquelético e fígado) 

através da inativação do receptor de insulina, decorrente da fosforilação do resíduo serina 

(HIROSUMI et al., 2002), através da indução à supressão da proteína supressora da 

sinalização de citocinas 3 (SOCS3) (HOWARD &FLIER, 2006) e, ainda, através da produção 

de espécies reativas de oxigênio (HOUSTIS et al., 2006). 

Por ser um dos maiores responsáveis pela captação e metabolização de glicose, o 

músculo esquelético exerce grande protagonismo no desenvolvimento de resistência à 

insulina e de diabetes tipo 2. Prejuízos metabólicos, tais como a redução da capacidade 

oxidativa e a disfunção mitocondrial (MOOTHA et al. 2003; REZNICK & SHULMAN, 

2006; SCHRAUWEN, 2007), resultam em acúmulo de lipídios intramusculares que 

prejudicam a sinalização de insulina (SHULMAN, 2000) e, portanto, são precursores de 

resistência à insulina e de diabetes tipo 2 (SCHRAUWEN, 2007; RABOL et al., 2010). De 
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fato, alguns estudos na literatura demonstraram importante associação entre prejuízos no 

metabolismo de lipídios no músculo esquelético e o desenvolvimento e progressão de 

obesidade, diabetes tipo 2 e dislipidemias (BRANDT et al., 2010; MCGEE & 

HARGREAVES, 2010; ROSINI et al.,2012) 

Uma das ferramentas amplamente utilizada para prevenção e tratamento de distúrbios 

metabólicos é o treinamento físico, pois promove adaptações metabólicas no sentido oposto 

aos prejuízos observados no tecido adiposo e no músculo esquelético. O treinamento físico 

aeróbio promove a redução do peso corporal, a melhora da sensibilidade à insulina e do 

metabolismo oxidativo, e aumento de proteínas transportadoras e sinalizadoras do 

metabolismo glicídico e lipídico, tanto em humanos (RABOL et al., 2011) quanto em 

camundongos (DE GLISEZINSKI et al.,2001; DE FARIAS et al., 2013). Nesse contexto, 

MENSINK et al. (2003) observaram melhora da tolerância à glicose,  da massa corporal, do 

diâmetro abdominal sagital e da capacidade aeróbica em 50% dos participantes submetidos a 

um programa de treinamento físico e reeducação alimentar. 

O efeito terapêutico do treinamento físico para os distúrbios metabólicos como 

obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e dislipidemias está bem descrito na 

literatura; assim como os mecanismos responsáveis por tais respostas. No entanto, ainda não 

está bem claro o potencial do treinamento físico para a prevenção dos distúrbios metabólicos 

e a participação do músculo esquelético nessa resposta. Sendo assim, o presente estudo testou 

a hipótese de que o treinamento físico aeróbio previne o desenvolvimento de distúrbios 

metabólicos provocados por dieta hipercalórica em camundongos, e que essa resposta é 

mediada por adaptações na capacidade oxidativa do músculo esquelético. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Investigar o potencial do treinamento físico aeróbio para a prevenção de distúrbios 

metabólicos induzidos por dieta hipercalórica e a contribuição do músculo esquelético para 

essa resposta. 

 

2.2 Específicos 

 

Estudar o efeito da dieta hipercalórica e o efeito associado da dieta hipercalórica e 

treinamento físico aeróbio sobre: 

- a composição corporal através do peso corporal, índice de Lee, peso dos depósitos de 

gordura branca, peso de órgãos e peso de músculos esqueléticos; 

- o consumo alimentar e hídrico por 24 horas; 

- a temperatura corporal central e a perda de peso corporal induzida por jejum; 

- a pressão arterial e a frequência cardíaca de repouso; 

- a capacidade de esforço físico máximo; 

- o perfil metabólico através da glicemia de jejum, tolerância à glicose, concentração 

de triglicerídeos, colesterol total e frações; 

            - a atividade da enzima oxidativa citrato sintase e a capilarização no músculo 

esquelético; 

          - o conteúdo da proteína PGC-1α no músculo esquelético. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1. Metabolismo energético do músculo esquelético 

 

O músculo esquelético corresponde a aproximadamente quarenta por cento da massa 

corporal de humanos e de outras espécies de mamíferos, contribuindo em grande magnitude 

para o metabolismo de glicose e lipídeos. A massa muscular, juntamente com os tipos de 

fibras que a compõe, é fundamental para o metabolismo de substratos (HENRIKESEN, 2002). 

No músculo esquelético as fibras musculares do tipo I possuem alta densidade mitocondrial, 

capacidade oxidativa e sensibilidade à insulina (LIAO & XU, 2011). Já as fibras do tipo II são 

caracterizadas por serem fibras de contração rápida, com predominância do metabolismo 

glicolítico (NAGATOMO et al., 2009). 

A insulina é um hormônio secretado pelas células β-pancreáticas e tem função 

importante no metabolismo de diversos tecidos periféricos; entre eles: o músculo esquelético, 

o tecido adiposo e o fígado (BENITO, 2011). Sua ação imediata causa uma maior captação de 

glicose tanto no músculo esquelético quanto no tecido adiposo, o aumento da síntese de 

proteínas, ácidos graxos, a síntese de glicogênio, e o bloqueio da produção hepática de 

glicose, da lipólise e da proteólise (SALTIEL & KAHN, 2001).  

A sinalização da insulina no músculo esquelético inicia-se com uma ligação específica 

em seu receptor de membrana seguida pela fosforilação/ativação dos substratos do receptor da 

insulina 1 e 2 (IRS1/2). A fosforilação da IRS1/2 desencadeia a ativação da fosfatidil inositol 

3 quinase (PI3K), que promove a interação entre a proteína quinase dependente de 

fosfoinositídeos (PDK) e proteína quinase B (Akt). Essa interação desencadeia a 

fosforilação/ativação da Akt, promovendo a translocação das vesículas contendo GLUT4 para 

a membrana celular, e posterior captação de glicose (SALTIE & KAHN, 2001; HUANG & 

CZECH, 2007). O hormônio não só aumenta a captação da glicose, mas também estimula a 
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síntese de glicogênio e inibe a glicogenólise no músculo esquelético (DIMITRIADIS et al, 

2011). 

Além da insulina, a proteína ativada por AMP (AMPK) também participa da 

sinalização para a captação da glicose, pois promove a translocação do GLUT4 para a 

membrana do músculo esquelético via fosforilação da Akt (LIM et al., 2010). É sabido que a 

ativação da AMPK é induzida pelo aumento da relação AMP-ATP no músculo esquelético 

(SANDERS et al.,2007; TOWLER & HARDIE, 2007). 

Por ser um dos centros metabólicos mais importantes do organismo, o músculo 

esquelético contribui significativamente para a captação e a oxidação de ácidos graxos para a 

ressíntese de ATP. A enzima citrato sintase é a responsável pela primeira reação do ciclo de 

Krebs, onde ocorre a catalisação do Acetil-CoA com o oxaloacetato para formar citrato e 

coenzima (CoA). Com a continuidade do ciclo há formação de NADH+ e FADH+, que são 

direcionados aos carreadores mitocondriais na cadeia de transporte de elétrons. A citrato 

sintase é uma importante marcadora do metabolismo aeróbio no músculo esquelético e um 

passo limitante na velocidade de todo o ciclo de Krebs e da formação de energia (NELSON & 

COX, 1991). 

Através da β-oxidação de ácidos graxos provenientes da dieta, dos depósitos 

intramiocelulares ou do tecido adiposo, ocorre o fornecimento de Acetil CoA para o ciclo de 

Krebs. Este processo consiste em remoção sucessiva de pares de carbonos e formação de um 

determinado número de moléculas de acetil-CoA proporcional ao de carbonos do ácido graxo 

original (BROUNS & VAN DER VUSSE, 1998). Durante a β-oxidação a atividade da enzima 

β- hidroxiacil-CoA desidrogenase (β-HAD) é fundamental, pois ela catalisa a oxidação das 

cadeias médias de 3-hidroxiacil-CoA dentro da mitocôndria, sendo, portanto, uma enzima 

marcadora do nível de β-oxidação de ácidos graxos (YANG et al., 2005). 
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A ativação da AMPK também favorece o metabolismo de ácidos graxos, pois ela 

fosforila a acetil-CoA carboxilase (ACC) no resíduo serina 79, forma na qual a atividade é 

inibida (KAHN et al., 2005). Por catalisar a reação de formação do malonil CoA,  a inativação 

da ACC reduz a concentração de malonil CoA. O resultado é uma diminuição da inibição da 

carnitina palmitoil transferase 1 (CPT-1), importante proteína transportadora de ácido graxo 

para dentro da mitocôndria (PÁDUA et al., 2009; MUNDAY , 2002). Dessa forma, a AMPK 

ativa vias que aumentam a síntese de ATP, disponibilizando mais glicose e ácido graxo para a 

oxidação e inativando as vias que consomem ATP (LIM et al., 2010). Interessante observar 

que, tanto em animais (BRANDT et al., 2010) quanto em humanos (SRIWIJITKAMOL et al., 

2007) obesos e diabéticos, observa-se redução da atividade da AMPK no músculo esquelético 

(FUJII et al., 2008), participando diretamente dos prejuízos metabólicos teciduais. 

 

3.2 Danos metabólicos no músculo esquelético e disfunções metabólicas 

 

Evidências na literatura demonstraram que prejuízos metabólicos ocorridos no 

músculo esquelético estão diretamente associados ao desenvolvimento de resistência à 

insulina, de diabetes tipo 2 e de dislipidemia (SCHRAUWEN, 2007; RABOL et al., 2010; 

SHULMAN, 2000; CONSITT et al., 2009, SAMUEL et al., 2011; JOSEPH et al., 2012). 

Tanto o acúmulo de lipídios intramusculares quanto a secreção de adipocinas pelo tecido 

adiposo são protagonistas importantes na mudança da dinâmica metabólica do músculo 

esquelético associada ao desenvolvimento e progressão das doenças metabólicas. 

O excesso de lipídios intramusculares interfere de forma negativa na sinalização da 

insulina através de mecanismos intracelulares que levam à redução da habilidade da insulina 

em fosforilar seus receptores específicos de membrana IRS1 e IRS2 no músculo esquelético 

(SCHMITZ-PEIFFER et al., 2000; YU et al., 2002; HAJDUCH et al., 2011). Além disso, o 
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aumento de secreção de adipocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo, tais como o fator de 

necrose tumoral–α (TNF-α) e a interleucina-6 (IL-6) (BASTARD et al., 2006; FONSECA-

ALANIZ et al., 2006; WAJCHENBERG et al., 2009), a redução da secreção de adiponectina 

(XITA & TSAYSOULIS, 2012), o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(HOUSTIS et al., 2006) e o aumento da expressão da proteína supressora de sinalização de 

citocina 3 (SOCS3) (YANG et al., 2012) também contribuem diretamente para o 

desenvolvimento de resistência à insulina no músculo esquelético, revelando possíveis 

mecanismos de ligação entre  a obesidade e o diabetes tipo 2. 

Considerando as evidências encontradas na literatura, o acúmulo de lipídios 

intramusculares parece ser um dos principais precursores dos distúrbios metabólicos do 

organismo com um todo. Os mecanismos pelos quais o excesso de lipídios desencadeia danos 

metabólicos também são bem conhecidos; no entanto, os que levam a um maior depósito de 

lipídios no músculo esquelético ainda estão em plena investigação. 

Embora o conteúdo de ácidos graxos disponíveis para a oxidação seja maior nas 

situações de aumento de suprimento energético na dieta ou de liberação do tecido adiposo via 

lipólise, danos na capacidade oxidativa do músculo esquelético podem favorecer o acúmulo 

de lipídios intramusculares. De fato, estudos na literatura demonstraram que processos 

lipogênicos (biossíntese e incorporação de triglicerídeos nas gotículas de gordura), resultantes 

tanto da maior oferta de ácido graxo quanto do aumento da atividade de enzimas específicas, 

tais como a glicose 6-fosfato desidrogenase (G6PDH) e a ácido graxo sintase (FAS), estão 

associados com o aumento dos depósitos de lipídios musculares e resistência à insulina 

(GOMES, 2012; STADELLA et al., 2004). 

Paralelamente ao aumento de vias lipogênicas observa-se: redução significativa de 

enzimas chaves para β-oxidação como a citrato sintase e a β-HAD, prejuízo no conteúdo de 

proteínas transportadoras de ácido graxo (MCGEE & HARGREAVES, 2010) e alterações na 



24

função mitocondrial (RABOL et al., 2006), contribuindo para a redução da capacidade 

oxidativa e disfunção mitocondrial (MOOTHA et al. 2003; REZNICK & SHULMAN, 2006; 

SCHRAUWEN, 2007). De fato, as disfunções metabólicas observadas no diabetes tipo 2 são 

centradas na mitocôndria em função de um maior direcionamento de ácidos graxos para a 

esterificação do que para a oxidação (KELLEY & GOODPASTER, 2001). 

Mecanismos celulares e moleculares envolvidos no prejuízo do metabolismo oxidativo 

mitocondrial, tais como a redução da proteína AMPK e do PGC1-α (coativador 1α do 

PPARg) (BRANDT et al., 2010), foram identificados em animais obesos e diabéticos.  

Evidências na literatura confirmaram que a ação moduladora da AMPK se faz através da 

regulação de genes metabólicos importantes, entre eles o PGC-1α e o VEGF (fator de 

crescimento endotelial vascular) (MCGEE & HARGREAVES, 2010; REZNICK & 

SHULMAN, 2006). De fato, a redução do PGC-1α na presença de elevado conteúdo de 

ácidos graxos revela o comprometimento das funções mitocondriais (HIRABARA et al., 

2010; SOOKAIAN et al., 2005).  

Interessante o que SPARKS et al. (2005) observaram que o consumo de dieta 

hipercalórica durante 3 semanas por camundongos resultou em 40% de redução do conteúdo 

de PGC-1α. Esse efeito do PGC-1α é esperado, já que essa proteína é uma grande reguladora 

do metabolismo através de sua habilidade em co-ativar fatores de transcrição envolvidos no 

controle do metabolismo oxidativo e na manutenção da massa e funcionalidade mitocondrial 

(MCGEE & HARGREAVES, 2010; VEGA et al.,2000). Além disso, a PGC-1α regula as 

atividades de transportadores de lipídeos como a CPT-1 e a atividade da β-oxidação (ZHANG 

et al.,2004). 

Tendo em vista que o acúmulo de lipídios intramusculares possa ser o gatilho para o 

desenvolvimento e progressão de distúrbios metabólicos, aplicar ferramentas que impeçam o 



25

desequilíbrio na dinâmica metabólica do músculo esquelético pode ser uma boa estratégia 

para a prevenção de doenças metabólicas. 

 

3.3 Adaptações metabólicas ao treinamento físico aeróbio 

 

Adaptações musculares promovidas pelo treinamento físico aeróbio podem contribuir 

diretamente para reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes e obesidade (FALLUCCA & 

POZZILLI, 2009), especialmente por modular os aspectos morfológicos e funcionais do 

musculo esquelético, tais como a maior biogênese mitocondrial e o aumento da capacidade 

oxidativa de glicose e lipídeos (LITTLE et al., 2010). 

Estudos mostraram que o treinamento físico aeróbio melhora a captação de glicose e a 

sensibilidade dos receptores IRS1 e IRS2 à ação da insulina no músculo esquelético 

(KIVELA et al., 2006), aumenta a expressão do transportador de glicose GLUT4 (KELLEY 

et al., 2001; KIM et al., 2004), bem como proporciona melhoras de enzimas musculares 

oxidativas como a citrato sintase (LEICK et al., 2009; EVANGELISTA et al., 2006) e a β-

HAD (LEICK et al., 2010), favorecendo a oxidação de substratos energéticos. No mais, 

resulta em diminuição da gordura corporal e melhora da resposta glicêmica (SANZ et al., 

2010; BLÜHER & ZIMMER, 2010). 

Outras adaptações promovidas pelo treinamento físico aeróbio que podem maximizar 

a oxidação de lipídios são conhecidas, como o aumento da taxa de lipólise via aumento da 

sensibilidade dos receptores β-adrenérgicos às catecolaminas, o que desencadeia uma reação 

em cascata, ativando a enzima lipase HSL (LIMA-SILVA, 2006). Além disso, aumenta a 

síntese da FAT/CD36, uma importante proteína transportadora de ácidos graxos através da 

membrana celular (MCGEE & HARGREAVES, 2010, FU et al., 2011), aumenta a atividade 

da CPT-1, com consequente redução dos níveis de Malonil-CoA (REIHILL et al., 2011), 
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aumenta a angiogênese devido a maior ativação do VEGF, e aumenta o predomínio de fibras 

musculares oxidativas tipo 1 (DASTMALCHI et al., 2007). 

Diferentes mecanismos celulares foram elucidados como precursores das adaptações 

musculares aeróbias do músculo esquelético, dentre os quais, o aumento da ativação da 

AMPK através da fosforilação do resíduo de tirosina 172, localizada na subunidade α, parece 

ter papel chave nessa resposta (SANDERS et al.,2007; TOWLER; HARDIE, 2007). Isso 

porque durante o treinamento físico, devido à necessidade de síntese de ATP, a AMPK atua 

nas vias de captação de glicose e oxidação de ácidos graxos, além de acionar os mecanismos 

celulares que levam à biogênese mitocondrial, à ação antioxidante e ao aumento da 

capilarização (MUSI et al., 2005; STEPHENS et al., 2002). Dados prévios obtidos pelo nosso 

grupo encontraram aumento significativo da AMPK no músculo de animais treinados 

submetidos à dieta hipercalórica, revelando importante papel na prevenção do diabetes tipo 2 

nesse modelo (SPINOLA et al., 2011). 

Evidências na literatura confirmaram que a ação moduladora da AMPK se faz através 

da regulação de genes metabólicos importantes, entre eles a PGC-1α (MCGEE & 

HARGREAVES, 2010). De fato, o aumento da PGC1-α está diretamente envolvido em 

importantes respostas adaptativas ao treinamento físico (BAAR et al., 2002; PILEGAARD & 

RITCHER, 2008), e uma maior expressão dessa proteína tem como consequência o aumento 

da atividade de enzimas oxidativas envolvidas no metabolismo oxidativo (CALVO et al., 

2008; LIN et al., 2002). WENZ et al. (2009) mostraram alterações importantes da atividade e 

expressão do PGC-1α através do treinamento físico aeróbio, contribuindo diretamente para a 

manutenção da massa mitocondrial e da preservação da capacidade da fosforilação oxidativa 

muscular. 

O efeito benéfico do treinamento físico para o tratamento dos distúrbios metabólicos 

como obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e dislipidemias está bem descrito na 
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literatura, assim como parte dos mecanismos responsáveis por essas respostas. No entanto, 

novos estudos são necessários para o entendimento do papel preventivo do treinamento físico 

aeróbio relacionado aos distúrbios metabólicos. Nesse sentido, no presente estudo avaliamos o 

efeito protetor do treinamento físico contra o desenvolvimento de distúrbios metabólicos 

induzidos por dieta hipercalórica em camundongos, e o papel do músculo esquelético para 

essa resposta. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Amostra 

Foram utilizados camundongos machos adultos C57BL/6 provenientes do Biotério 

Central da Faculdade de Medicina da USP, separados aleatoriamente em grupos sedentário 

alimentado com dieta normocalórica (SEDN, n=18), sedentário alimentado com dieta 

hipercalórica (SEDH, n=16) e treinado alimentado com dieta hipercalórica (TFH, n=17). 

Todos os animais foram mantidos em local com temperatura ambiente entre 22- 24°C. Água e 

ração foram administradas ad libitum. Todos os procedimentos experimentais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da USP, protocolo número 2012/02. 

 

4.2. Dietas alimentares 

A ração normocalórica controle utilizada no projeto foi a industrializada padrão 

(Nuvilab, Paraná, Brasil). Para o preparo da dieta hipercalórica, foram  utilizados 75g de 

ração industrializada (Nuvilab) triturada, 50g de amendoim moído, 25g de bolacha de 

maisena em pó, 50g de chocolate ao leite derretido e 25g de açúcar  (SPINOLA et al., 2010). 

Combinado à ração hipercalórica, foram acrescentados carboidratos diluídos em água de 
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beber (42 g/L) na proporção de 55% de frutose e 45% de sacarose (KOHLI et al., 2010). A 

dieta e o treinamento físico iniciaram simultaneamente. 

 

4.3. Desenho Experimental 

Antes do início do protocolo experimental, os animais foram submetidos às análises in 

vivo, tais como verificação do peso corporal, teste de esforço físico máximo para cálculo da 

intensidade de treinamento, aferição da temperatura central em jejum e aferição caudal da 

pressão arterial e frequência cardíaca. Em seguida, o treinamento físico foi iniciado 

simultaneamente com a administração da dieta hipercalórica. Ao longo de todo o protocolo 

experimental, foi registrado semanalmente o peso corporal, o consumo de ração e hídrico. 

Para reajuste da intensidade de treinamento físico, foi realizado na quarta semana de 

protocolo experimental um novo teste de esforço físico máximo no grupo treinado. Na sétima 

semana, os animais foram avaliados em gaiola metabólica. Ao final da oitava semana de 

protocolo experimental, todos os grupos foram submetidos novamente às análises in vivo. 

Também foi realizado o teste de tolerância à glicose intraperitoneal (TTGI) e a verificação da 

perda de peso corporal induzida por jejum. Quarenta e oito horas após a última sessão de 

treinamento físico, sendo as últimas 12 horas finais em jejum, os animais foram sacrificados, 

e  foram coletados tecidos e sangue destinados às análises in vitro (dosagens séricas, atividade 

enzimática, Western Blotting e histologia). Para melhor compreensão da realização dos 

procedimentos experimentais, a Figura 1 ilustra de forma resumida a sequência experimental 

do projeto.  
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Figura1. Sequência cronológica dos procedimentos experimentais do projeto. 

 

4.4. Treinamento físico 

O protocolo de treinamento físico foi realizado em esteira rolante, 5 vezes por semana, 

durante 8 semanas. As sessões de treinamento físico tiveram intensidade de 60% da 

velocidade máxima obtida durante o teste de esforço físico máximo. A duração foi 

progressivamente aumentada, iniciando com 30 minutos na primeira semana e atingindo 60 

minutos na quarta semana, conforme descrito por FERREIRA et al. (2007). Essa duração de 

treinamento físico foi mantida até o término do protocolo. Os camundongos sedentários foram 

submetidos à caminhada na esteira, 3 vezes por semana, durante 5 minutos. Esse 

procedimento se faz necessário para evitar qualquer interferência do estresse gerado pela 

esteira. O treinamento físico e as dietas foram iniciados simultaneamente. 
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4.5. Teste de esforço físico máximo 

A capacidade máxima de exercício físico foi  avaliada através de um teste progressivo 

até a exaustão em esteira rolante. A velocidade inicial da esteira foi de 6 m/min sem haver 

inclinação da mesma.  A cada três minutos, a velocidade da esteira foi aumentada em 3 m/min 

até atingir a exaustão do animal. O teste foi encerrado quando o camundongo entrou em 

fadiga, ou seja, não conseguiu manter o padrão da corrida. Foi aferido o tempo máximo de 

execução do teste (FERREIRA et al., 2007). 

 

4.6. Peso corporal 

O peso corporal individual de cada animal foi avaliado semanalmente em balança 

digital marca Gehaka, modelo BG4001. Os valores obtidos semanalmente foram utilizados 

para determinar a evolução do peso corporal durante o período experimental e o peso inicial e 

final foram utilizados para determinar o ganho de peso corporal ao final do protocolo 

experimental. 

 

4.7. Consumo de ração e líquido 

O consumo de ração e a ingestão de líquido foram avaliados em grupos de animais 

mantidos na mesma gaiola ao longo de todo o período do protocolo experimental, durante 

períodos de 24 horas, por 3 dias consecutivos de cada semana. Ambas as variáveis foram 

determinadas através da média dos 3 dias avaliados. Além disso, foi avaliado o consumo 

acumulado durante os 3 dias. 
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4.8. Gaiola metabólica 

As avaliações metabólicas também foram realizadas individualmente em gaiolas 

metabólicas. Durante 24 horas, parte dos animais correspondente aos grupos experimentais foi 

mantida em gaiolas metabólicas para coleta de urina e verificação do consumo hídrico. Este 

procedimento foi repetido por 3 dias consecutivos, e os valores apresentados foram obtidos à 

partir da média dos valores registrados durante o período. 

 

4.9. Perda de peso induzida por jejum 

O metabolismo energético de repouso foi avaliado indiretamente através da perda de 

peso corporal induzida por jejum de 12 horas (HARADA et al., 2003). Para isso, o peso 

corporal dos animais foi mensurado antes e após o período de 12 horas de jejum. Esse tipo de 

avaliação oferece uma simples aproximação do gasto energético em função da eliminação da 

ingestão calórica.  

 

4.10. Temperatura corporal central 

A temperatura corporal central foi determinada através de probe inserido no reto. Para 

esta análise, os animais permaneceram em jejum por um período de 4 horas, em uma sala 

escura com temperatura e umidade do ar controlada. Foram realizados 2 registros no mesmo 

dia e, a temperatura corporal foi determinada à partir da média dos valores obtidos.   

 

 4.11. Registro de pressão arterial e frequência cardíaca de repouso  

A frequência cardíaca e a pressão arterial (sistólica, diastólica e média) de repouso 

foram mensuradas através de pletismografia de cauda após os protocolos experimentais, 

usando o equipamento BP-2000 Blood Pressure Analysis System™ (Visitech Systems, 

Carolina do Norte, USA). Antes das mensurações propriamente ditas, os camundongos 
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passaram por um período de adaptação de 3 dias. A temperatura da plataforma foi mantida em 

37°C para todos os animais. Foram realizados 10 registros para cada variável, sendo que o 

valor final foi obtido a partir da média dos registros.  

 

4.12. Teste de tolerância à glicose intraperitoneal (TTGI) 

Para a determinação da curva glicêmica após sobrecarga intraperitoneal de glicose, os 

animais receberam uma dose de glicose (2 g/kg p.c.) após jejum de 8 horas. A glicemia foi 

determinada por meio de glicosímetro (Accu-Chek Advantage Roche Diagnostics) em 

amostras de sangue retiradas da cauda nos tempos 0 (basal), 15, 30, 60, 90 e 120 min após a 

administração de glicose. A partir dos valores das curvas glicêmicas de cada animal, foi 

calculado a área sob a curva (AUC) utilizando-se o software GraphPad Prism versão 5.0 para 

Windows. 

 

4.13. Eutanásia e coleta dos tecidos e sangue 

 Ao final do protocolo experimental, após 12 horas de jejum, os animais foram 

anestesiados por injeção i.p. de pentobarbital (4mg / 100g de peso corporal). No momento em 

que o animal não mais demonstrou sinais de reflexo nas patas traseiras, foi feita a pesagem em 

balança digital, a aferição do comprimento naso-anal para cálculo do índice de Lee ([
3

Peso 

(g)/CNA(cm)]) e em seguida, iniciada a coleta do sangue através de punção na veia cava 

inferior. Finalmente, foram coletados e pesados os depósitos de gordura branca 

(periepididimal e retroperitoneal), os músculos esqueléticos das patas (gastrocnêmio, sóleo e 

plantar) e os órgãos (coração, pulmões, rins, fígado, glândulas adrenais e baço). O sangue foi 

centrifugado a 4
º
C, 12000 rpm por 15 minutos, e o plasma armazenado em freezer a -20

º
C 

para as dosagens bioquímicas. 
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4.14. Dosagem do perfil lipídico 

Para a determinação das concentrações séricas de triacilglicerol, colesterol total 

e frações HDL-Colesterol, VLDL-Colesterol e LDL-Colesterol foram utilizados kits 

comerciais (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil), conforme as instruções do fabricante. A 

dosagem do colesterol total e do triacilglicerol foram realizadas por meio de reações 

enzimáticas específicas e leitura em espectrofotômetro a 510nm e 520nm, respectivamente. O 

HDL-Colesterol foi dosado pelo método de precipitação seletiva de lipoproteínas de baixa e 

muito baixa densidade, e leitura em espectrofotômetro a 540nm. O VLDL-Colesterol e LDL-

Colesterol foram calculados utilizando a equação de Friedewald: VLDL = Triacilglicerol / 5; 

LDL = Colesterol total - (HDL+VLDL). Os resultados foram expressos em mg/dL. 

 

4.15. Dosagem da Atividade da Enzima Citrato Sintase  

Amostra do músculo sóleo foi suspensa em tampão de extração (300 µL), contendo 

Tris Base (50mM), EDTA (1mM), pH 7,4. O material mantido em gelo foi homogeneizado 

em Polytron (PT 3100, Kinematica AG, Littau-Lucene, Suíça) por 10 segundos, em 

velocidade máxima, centrifugado (3000 rpm, 15 minutos, 4 ºC em Centrífuga 5417 C/R- 

Eppendorf) e um volume de 15 µL do sobrenadante dessa centrifugação foi  utilizado para 

determinação da atividade da enzima citrato sintase, segundo ALP et al. (1976).  

A mistura de ensaio utilizada teve Tris Base (100mM), 5,5´ditio-bis– (2–nitrobenzoic 

acid (DTNB, 0,2 mM), Triton 0,1%, acetil-CoA 1mg, e pH 8,1 . Para análise da cinética 

enzimática, foram  utilizados 15 uL do homogenato das amostras e 270 uL de mistura de 

ensaio. Após estabilização por 5 min, a reação foi  iniciada com a adição de 15 µL de ácido 

oxaloacético(0,5 mM) ao extrato enzimático, e acompanhada por 10 minutos (25 ºC). A 

absorbância foi  monitorada a 412 nm, sendo o coeficiente de extinção para este comprimento 

de onda igual a 13,6. As proteínas foram quantificadas pelo método BCA (PIERCE 
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Biotechnology, Rockford, IL, USA). Os resultados foram expressos em nmol.min
-1

.mg
-1

 de 

proteína presente no extrato. 

 

4.16. Quantificação da proteína PGC-1α 

Amostras do músculo esquelético gastrocnêmio foram pesadas e conservadas em 

nitrogênio líquido para a quantificação da proteína PGC-1α. Para este ensaio, as amostras do 

foram homogeneizadas em tampão contendo 1mM EGTA, 1mM EDTA, 5Mm KCL, 2mM 

MgCl2, 25mM HEPES no Polytron (PT 3100, Kinematica AG, Littau-Lucene, Suíça) na 

proporção de 100mg em 1mL de tampão de extração, após a homegeinização foi  adicionado 

1% de TRITON X-100 (100µL TRITON 10% para cada 1mL de homogenato). Em seguida, 

as amostras foram incubadas por 30 minutos a 37°C e depois centrifugadas a 14000 rpm por 

30 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e parte foi utilizada para determinar a 

concentração de proteína e outra  parte  armazenada a -80°C para posteriores análises por 

Western Blot. A concentração proteica dos homogenatos foram mensuradas pelo método BCA 

(PIERCE Biotechnology, Rockford, IL, USA). 

O anticorpo primário utilizado foi anti-PGC-1α (Abcam.Cambridge, Massachusetts, 

USA). Além disso, foi utilizado o anticorpo secundário goat anti-rabbit marcado com HRP 

(Invitrogen, New York, USA) (1:3000 em solução de leite desnatado a 5%), e como 

normalizador foi utilizado anticorpo para beta-actina (Abcam, Cambridge, USA). O sinal na 

membrana foi detectado através da reação da peroxidase na solução de ECL durante 

exposição no equipamento Image Quant LAS 4000 mini (GE Healthcare Lifescience®). A 

intensidade das bandas foi quantificada no programa Image J (versão 1.43 para Windows). 
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4.17. Quantificação de capilares  

Após processamento em paraplast, as amostras de músculo esquelético gastrocnêmio 

foram colocadas em blocos de parafina, e posteriormente, cortadas em micrótomo com 

espessura de 5 µm e colocadas em lâminas. Após 24 horas de permanência na estufa, as 

lâminas foram submetidas à coloração com Ácido Periódico de Schiff (PAS). Para essa 

coloração, as lâminas foram desparafinizadas em uma sequência de Xilol por 5 minutos. Após 

esse procedimento, foram hidratadas em sequência de álcool decrescente 99%, 95%, e 70%, e 

depois lavadas em água corrente. Posteriormente, foi colocado nas lâminas o reagente Ácido 

Periódico deixando reagir por 10 minutos, seguida de lavagem por 3 minutos. Em seguida, foi 

colocado o reagente de Schiff permanecendo por 15 minutos, com posterior lavagem por 10 

minutos. Por último, a lâmina foi colocada em Hematoxilina por 4 minutos com lavagem de 3 

minutos e em seguida, as secções foram cobertas por lamínula, e destinadas para análises no 

microscópio (SCHAART et al., 2004). 

Para a análise, foi utilizado microscópio óptico de marca Leica DMLS com câmera 

acoplada Leica DFC295, no programa de quantificação Leica QWIN, com lente de aumento 

40x.  Os dados de capilares e razão capilar/fibra de cada animal foram obtidos à partir da 

média de 5 campos analisados por animal. 

 

4.18. Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como média e erro padrão da média. A análise de 

variância de (ANOVA) dois caminhos para medidas repetidas foi utilizada para a comparação 

da evolução do peso corporal entre os grupos. Para as demais comparações, foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA) de um caminho. Na presença de diferença estatística, foi 

utilizado o pós-teste de Bonferroni. Em todos os casos foi adotado nível de significância de 
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5% (p<0,05). As análises foram realizadas através do programa Statistica, versão 10 para 

Windows (StatSoft Inc., Tulsa, EUA ). 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. Composição corporal  

 

O peso corporal dos animais foi avaliado durante as semanas de protocolo 

experimental e conforme demonstrado na Figura 2, não houve diferença estatística entre os 

grupos no início do protocolo experimental (pré-treino). Quando comparamos o peso corporal 

dos grupos na semana 1 com a semana 8, observamos que o SEDN, SEDH e TFH 

apresentaram valores de pesos corporais finais maiores em relação aos seus respectivos pesos 

corporais na semana inicial de protocolo. Foi observado também que o grupo TFH apresentou 

menor peso corporal em relação aos grupos SEDN e SEDH nas semanas 6, 7 e 8. 

 

 

Figura 2. Evolução do peso corporal dos animais ao longo do protocolo experimental. 

SEDN= sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= 

treinado hipercalórico (n=17). *p<0,05 SEDN, SEDH e TFH sem8 vs. sem1; 
#
p<0,05 TFH vs. 

SEDN e SEDH.  
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A Figura 3 ilustra o ganho de peso corporal apresentado pelos animais durante o 

protocolo experimental. Pode-se observar que o grupo TFH (2,21±0,48 g) apresentou menor 

ganho de peso corporal comparado aos grupos SEDN (3,82±0,50 g) e SEDH (4,63±0,50 g). 

Esses dados mostram que o treinamento físico foi eficaz para a manutenção do peso corporal 

dos camundongos durante o protocolo experimental mesmo com a dieta hipercalórica. 

               

Figura 3. Ganho de peso corporal dos animais submetidos ao protocolo experimental.  

SEDN= sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= 

treinado hipercalórico (n=17). *p<0,05 TFH vs. SEDN, SEDH. 

 

 

Para caracterizar de forma mais específica a composição corporal dos animais, 

realizamos a medida indireta do índice de massa corporal dos animais através do Índice de 

Lee. Conforme demonstrado na Figura 4, não houve diferença estatística entre os grupos 

SEDN (31,1±0,28 g/cm-3), SEDH (31,74±0,36 g/cm-3) e TFH (31,15±0,24 g/cm-3).  

 

 

*  
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Figura 4. Índice de Lee dos animais submetidos ao protocolo experimental. SEDN= 

sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado 

hipercalórico (n=17). 

 

 

Na Tabela 1 estão ilustrados os valores absolutos de peso corporal, tecidos e órgãos 

obtidos no momento do sacrifício. Foram observados maiores pesos absolutos dos tecidos 

adiposos epididimal (EP) e retroperitoneal (RP) no grupo SEDH comparados com o grupo 

SEDN. Já nos outros tecidos não foram observadas diferenças entres os grupos experimentais. 
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Tabela 1. Peso corporal (PC), peso dos depósitos de gordura epididimal (EP) e retroperitoneal 

(RP), e peso dos órgãos dos animais submetidos ao protocolo experimental.  

 

SEDN= sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= 

treinado hipercalórico (n=17).*p<0,05 SEDH vs. SEDN 

 

Para o cálculo relativo do peso dos depósitos de gordura, bem como para o de peso de 

músculos esqueléticos que serão apresentados a seguir, foram utilizados os valores de peso 

corporal obtidos no momento do sacrifício. Conforme pode ser observado na Figura 5, o 

grupo SEDH apresentou maiores pesos de gorduras EP (20,86±2,54 mg/g) e RP (6,65±1,07 

mg/g) comparados ao grupo SEDN (13,87±1,17 e 3,34±0,44 mg/g).  Além disso, o peso do 

depósito de gordura RP do grupo TFH (5,72±0,55 mg/g) foi maior comparado ao grupo 

SEDN. Isso indica que a dieta foi eficaz para aumentar os depósitos de gordura, no entanto, o 

treinamento físico preveniu apenas o ganho de massa adiposa no depósito EP. 

 SEDN SEDH TFH 

PC 26,04±0,17 26,62±0,03 26,55±0,06 

EP 0,363±0,03 0,609±0,10
*
 0,514±0,03 

RP 0,089±0,01 0,191±0,04
*
 0,158±0,01 

FÍGADO 1,100±0,05 1,028±0,07 1,017±0,03 

SÓLEO 0,019±0,01 0,018±0,01 0,017±0,01 

PLANTAR 0,034±0,01 0,033±0,01 0,028±0,01 

GASTRO 0,267±0,09 0,254±0,06 0,241±0,06 

VE 0,087±0,03 0,086±0,02 0,080±0,03 

CORAÇÃO 0,115±0,01 0,112±0,01 0,106±0,01 
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Figura 5. Peso do tecido adiposo epididimal (EP) e retroperitoneal (RP) corrigido pelo peso 

corporal dos animais submetidos ao protocolo experimental. SEDN= sedentário 

normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado hipercalórico 

(n=17). *p<0,05 SEDH vs. SEDN; 
#
p<0,05 TFH vs. SEDN.  

 

 

De acordo com as Figuras 6A, 6B e 6C, representando os músculos gastrocnêmio, 

sóleo e plantar respectivamente, não foram observadas diferenças entre os grupos 

experimentais, mostrando que a dieta e o treinamento físico não alteraram o peso relativo 

desses tecidos. 
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Figura 6. Peso dos músculos gastrocnêmio (A), sóleo (B) e plantar (C) dos animais 

submetidos ao protocolo experimental. SEDN= sedentário normocalórico (n=18), SEDH= 

sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado hipercalórico (n=17). 

 

A 

B 

C 
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5.2 Fatores determinantes do balanço energético 

 

Para entender os mecanismos que estão envolvidos na evolução do peso corporal dos 

animais, estudamos alguns dos fatores que participaram dessa resposta, tais como a ingestão 

alimentar e o metabolismo energético de repouso (indiretamente). 

Conforme pode ser observado na Figura 7A, o consumo de ração médio em gramas 

por animal foi maior no grupo SEDH (4,45±00,15 g/animal) comparado ao SEDN (3,91±0,08 

g/animal) e TFH (3,93±0,05 g/animal). No consumo acumulado de ração por animal durante o 

protocolo experimental, o qual foi calculado a partir da soma das médias do consumo de ração 

por semana, observamos que o grupo SEDH (8,7±0,26 g/animal) também apresentou maior 

valor comparado aos grupos SEDN (7,8±0,17 g/animal) e TFH (7,5±0,27 g/animal) (Figura 

7B).  
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Figura 7. Consumo médio de ração diária dos animais submetidos ao protocolo experimental 

(A) e consumo de ração acumulado semanal (B). SEDN= sedentário normocalórico (n=18), 

SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado hipercalórico (n=17). *p<0,05 SEDH 

vs. SEDN e TFH.  

 

 

Na figura 8 estão apresentados os dados da média do consumo hídrico diário (8A) dos 

animais e o consumo hídrico acumulado por animal durante o protocolo experimental, 

calculado a partir da soma das médias do consumo hídrico diário na semana (8B). Conforme 

demonstrado, não houve diferença estatística entre os grupos no consumo hídrico diário por 

animal e no consumo acumulado.  

* 

A 

* 
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Figura 8. Consumo médio hídrico diário (A) e consumo hídrico acumulado (B) dos animais 

submetidos ao protocolo experimental. SEDN= sedentário normocalórico (n=18), SEDH= 

sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado hipercalórico (n=17). 

 

Verificamos o consumo médio diário em quilocalorias/animal proveniente da dieta, e 

observamos que os grupos SEDH (19,53±0,23kcal) e TFH (17,76±0,08 kcal) apresentaram 

maior ingestão calórica comparada ao grupo SEDN (14,78±0,11 kcal). Além disso, o grupo 

SEDH apresentou maior consumo calórico comparado ao TFH (Figura 9).  
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Figura 9. Consumo médio diário em quilocalorias por animal. SEDN= sedentário 

normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=16), TFH= treinado hipercalórico 

(n=17). *p<0,05 SEDH e TFH vs SEDN; #p<0,05 SEDH vs TFH 

 

Avaliamos individualmente o consumo hídrico em parte dos animais em gaiolas 

metabólicas, os quais foram selecionados aleatoriamente. Não foram observadas diferenças 

estatísticas no consumo hídrico (Figura 10).  

 

                   

Figura 10. Consumo hídrico médio dos animais submetidos a gaiola metabólica. SEDN= 

sedentário normocalórico (n=3), SEDH= sedentário hipercalórico (n=3), TFH= treinado 

hipercalórico (n=3). 

 

*# * 



46

Além disso, foi avaliado o volume de urina excretado pelos animais, e pode-se 

observar que o volume do grupo SEDH (1,1±0,21 mL) foi significativamente maior 

comparado aos grupos SEDN (0,5±0,05 mL) e TFH (1,0±0,01 mL) (Figura 11). 

 

            

Figura 11. Volume de urina dos animais submetidos a gaiola metabólica. SEDN=sedentário 

normocalórico (n=3), SEDH= sedentário hipercalórico (n=3), TFH= treinado hipercalórico 

(n=3).*p<0,05 SEDH vs. SEDN e TFH. 

 

 

Para avaliar o metabolismo energético de repouso dos animais, estudamos a 

temperatura central após 4 horas de jejum. Conforme pode ser visto na Figura 12, não houve 

diferença estatística na temperatura corporal dos grupos tanto antes quanto após o período de 

protocolo experimental. De forma semelhante, analisamos a perda de peso induzida por jejum 

como um indicador indireto de metabolismo energético de repouso, e conforme pode ser 

observado na Figura 13, não houve diferença estatística entre os grupos. 

 

 

 

 

* 
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Figura 12. Temperatura central pré-protocolo e pós-protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=14), TFH= 

treinado hipercalórico (n=16). 

 

 

                 

Figura 13. Perda de peso corporal induzida por jejum nos grupos submetidos ao protocolo 

experimental. SEDN=Sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico 

(n=16), TFH= treinado hipercalórico (n=16). 
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5.3. Capacidade de esforço físico máximo 

 

A Figura 14 mostra os dados obtidos no teste de esforço físico máximo realizado pelos 

animais pré e pós o protocolo de treinamento físico. Verificamos maior capacidade de esforço 

máximo no grupo TFH (28±0,94 min) comparado aos grupos SEDN (10±1,93 min) e SEDH 

(14±0,68 min), mostrando que o treinamento físico foi eficaz para promover melhora na 

capacidade de realizar exercício aeróbio. 

                

 

Figura 14. Capacidade de esforço máximo em esteira dos animais submetidos ao protocolo 

experimental. SEDN=Sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico 

(n=16), TFH= treinado hipercalórico (n=16). *p<0,05 TFH vs. SEDN e SEDH.  

 

 

5.4. Pressão Arterial e Frequência cardíaca  

 

A pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) foram maiores no 

grupo SEDH (94±2,4 e 101±2,3 mmHg) comparadas ao grupo SEDN (79±1,9 e 89±1,8 

* 
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mmHg) (Figura 15). Não houve diferença estatística na pressão arterial sistólica entre os 

grupos. 

                 

Figura 15. Pressão arterial sistólica, diastólica e media pós-protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=17), SEDH= sedentário hipercalórico (n=14), TFH= 

treinado hipercalórico (n=12). *p<0,05 SEDH vs. SEDN.  

 

 

Os dados de frequência cardíaca pós-protocolo demonstrados na Figura 16 não foram 

diferentes entre os grupos. Esse dado mostra que os animais que treinaram e consumiram a 

dieta de hipercalórica não apresentaram bradicardia de repouso, sendo esta uma adaptação 

clássica ao treinamento físico aeróbio. 

 

 

 

* * 
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Figura 16. Frequência cardíaca de repouso pós-protocolo experimental. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=17), SEDH= sedentário hipercalórico (n=14), TFH= treinado hipercalórico 

(n=12). 

 

 

5.5. Avaliações sanguíneas 

 

Ao final do protocolo experimental, o grupo SEDH (141 ± 7,62 mg/dL) apresentou 

glicemia de jejum significativamente maior comparada aos grupos SEDN (119 ± 2,52 mg/dL) 

e TFH (123 ± 2,79 mg/dL), mostrando que a dieta hipercalórica promoveu hiperglicemia e 

que o treinamento físico foi eficaz para a prevenção dessa resposta (Figura 17).  
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Figura 17. Glicemia de jejum dos grupos submetidos ao protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=18), SEDH= sedentário hipercalórico (n=14), TFH= 

treinado hipercalórico (n=16).*p<0,05 SEDH vs. SEDN e TFH.  

 

 

 

No teste de tolerância à glicose realizado após o período de protocolo experimental, 

observamos que não houve diferença significante nos valores de área sobre a curva dos 

grupos SEDN (28518±1683 mg/dL.120min
-1

), SEDH (28410±1123 mg/dL.120min
-1

) e TFH 

(26112±1592 mg/dL.120min
-1

) (Figura 18). Esses dados demonstraram que tanto a dieta 

quanto o treinamento físico não alteraram a tolerância à glicose.                                                  
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Figura 18. Curva glicêmica e área sob  a curva (AUC) obtidas no teste de tolerância a glicose 

intraperitonial dos animais submetidos ao protocolo experimental. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=9), SEDH= sedentário hipercalórico (n=8), TFH= treinado hipercalórico 

(n=8). 

 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 19, não observamos diferença estatística no 

colesterol total dos grupos SEDN (93,81±4,03 mg/dL), SEDH (92,60±60 mg/dL) e TFH 

(112,60±11,45 mg/dL). O HDL-colesterol, ilustrado na Figura 20, foi maior no grupo TFH 

(56,40±3,53 mg/dL) comparado aos grupos SEDN (39,89±4,06 mg/dL) e SEDH (36,61±6,58 

mg/dL). Para o LDL-colesterol, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 

SEDN (35,70±3,88 mg/dL), SEDH (41,11±5,31 mg/dL) e TFH (40,90±9,12 mg/dL). (Figura 

21). Na dosagem do VLDL-colesterol, foram observados menores valores nos grupos SEDH 

(14,88±0,59 mg/dL) e TFH (15,30±0,72 mg/dL) em relação ao grupo SEDN (18,23±0,67 

mg/dL) (Figura 22). 
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Figura 19. Colesterol total dos animais submetidos ao protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico (n=9), TFH= 

treinado hipercalórico (n=9). 

 

               

Figura 20.  Dosagem do HDL-colesterol dos animais submetidos ao protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico (n=9), TFH= 

treinado hipercalórico (n=9).*p<0,05 TFH vs. SEDN e SEDH.  
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Figura 21. Dosagem do LDL-colesterol dos animais submetidos ao protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico (n=9), TFH= 

treinado hipercalórico (n=9). 

 

 

                    

Figura 22. Dosagem do VLDL-colesterol dos animais submetidos ao protocolo experimental. 

SEDN=Sedentário normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico (n=9), TFH= 

treinado hipercalórico (n=9). *p<0,05 SEDH e TFH vs. SEDN  
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Na dosagem do TAG, foram observados menores valores nos grupos SEDH 

(91,15±3,39 mg/dL) e TFH (76,50±3,61 mg/dL) em relação ao grupo SEDN (91,15±3,39 

mg/dL) (Figura 23). 

 

                 

 

Figura 23. Dosagem de triacilglicerol (TAG) dos animais submetidos ao protocolo 

experimental. SEDN=Sedentário normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico 

(n=9), TFH= treinado hipercalórico (n=9).*p<0,05 SEDH e TFH vs. SEDN. 

 

 

 

 

5.5. Avaliações musculares 

 

 Realizamos a quantificação do número de capilares no músculo gastrocnêmio, e 

conforme pode ser observado na Figura 24, observamos maiores valores no grupo TFH 

(82,40±5,53 capilares/campo) comparado ao grupo SEDN (54,61±2,03 capilares/campo). 

Porém não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos na razão capilar por fibra 

muscular (Figura 25).  
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FIGURA 24. Média de capilar por campo no músculo gastrocnêmio. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=7), SEDH= sedentário hipercalórico (n=6), TFH= treinado hipercalórico 

(n=4). *p<0,05  TFH vs. SEDN. 

 

 

 

                

FIGURA 25. Razão capilar/fibra no músculo gastrocnêmio. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=7), SEDH= sedentário hipercalórico (n=6), TFH= treinado hipercalórico 

(n=4). 

 

* 
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Não foram observadas diferenças estatísticas na atividade da enzima citrato sintase 

entre os grupos SEDN (68,98±5,26 nmol\min\proteína), SEDH (48,05±12,43 

nmol\min\proteína) e TFH (53,83±8,70 nmol\min\proteína) (Figura 26).  

 

       

Figura 26. Atividade da enzima citrato sintase no músculo sóleos. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=10), SEDH= sedentário hipercalórico (n=10), TFH= treinado hipercalórico 

(n=10). 

  

 

Também foi quantificada a expressão da proteína PGC-1α no músculo gastrocnêmio, e 

conforme demonstrado na Figura 27, não foi observado diferença estatística entre os grupos 

experimentais. 
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Figura 27. Quantificação da proteína PGC-1α no músculo gastrocnêmio. SEDN=Sedentário 

normocalórico (n=4), SEDH= sedentário hipercalórico (n=4), TFH= treinado hipercalórico 

(n=4).  

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo investigar o potencial do treinamento físico 

aeróbio na prevenção de distúrbios metabólicos induzidos por dieta hipercalórica, e a 

contribuição do músculo esquelético para essa resposta. Entre os principais achados, 

observamos que a dieta utilizada promoveu aumento significativo de peso corporal, aumento 

de depósitos de gordura, hiperfagia, hiperglicemia de jejum, aumento de pressão arterial 

diastólica e média. No entanto, a dieta não gerou prejuízos no que diz respeito a tolerância à 

glicose, perfil lipídico e metabolismo muscular esquelético. O treinamento físico, por sua vez, 
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possibilitou menor ganho de peso corporal, menor ganho de massa adiposa EP, maior 

capacidade de esforço físico, preveniu a hiperglicemia de jejum, reduziu o TAG e aumentou o 

HDL-colesterol. Porém, não alterou a tolerância à glicose e a frequência cardíaca de repouso.  

Já no músculo esquelético, o treinamento físico aumentou a capilarização, mas não modificou 

a atividade da enzima citrato sintase e a expressão da proteína PGC-1α.  

No estudo realizado, demonstramos que a dieta hipercalórica foi eficaz para o aumento 

do ganho de peso corporal e aumento dos depósitos de gordura EP e RP no grupo SEDH. O 

aumento da massa adiposa no grupo SEDH, induzido por dieta hipercalórica, pode ser 

consequência da lipogênese de novo, definida por processos metabólicos que resultam na 

biossíntese e incorporação do TAG na gotícula de gordura do adipócito, a partir de substratos 

diferentes de lipídeos (FONSECA-ALANIZ et al.,2006). Esse processo tem início na 

conversão do citrato em acetil-CoA, através da ação da ATP citrato liase (ACL). O acetil-

CoA formado é convertido em malonil-CoA através da Acetil-CoA carboxilase (ACC), que é 

utilizada como substrato para síntese de TAG no adipócito sob ação da enzima ácido graxo 

sintase (FAS) (WAKIL et al., 1983; FONSECA-ALANIZ et al.,2006). De fato, dietas 

hipercalóricas promovem aumento na atividade da enzima FAS e na massa adiposa de 

camundongos (MORGAN et al.,2008; BAI et al., 2007). 

O treinamento físico aeróbico tem sido constantemente recomendado para controle de 

peso corporal, prevenção e tratamento não farmacológico da obesidade, especialmente por 

promover aumento do gasto energético e, consequentemente, interferir diretamente no 

balanço energético (IRVING et al.,2008; HUNTER et al.,2009). Estudos publicados na 

literatura demonstraram que o treinamento físico favorece o uso de lipídios como fonte de 

energia, reduzindo, assim, a adiposidade e garantindo menor peso corporal (LIMA-SILVA et 

al., 2006; KEITH et al., 2006; GOLLISCH et al., 2009). O treinamento físico no grupo TFH 

foi eficaz para prevenir o aumento do peso corporal e dos depósitos EP e RP em valores 
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absolutos, e apenas do EP em valores relativos ao peso corporal. Esses dados corroboram 

estudos realizados por VAISY et al. (2011) e BRANDT et al. (2010), os quais, utilizando 

dieta de cafeteria, mostraram as mesmas respostas de menor ganho de peso corporal e menor 

aumento da massa adiposa em ratos treinados comparados aos sedentários.  

A lipólise, definida pela hidrólise do TAG no tecido adiposo, é estimulada através da 

ligação de catecolaminas nos receptores β-adrenérgicos do adipócito, ocorrendo assim o 

aumento dos níveis de AMP-c, a ativação da PKA, e em seguida a fosforilação e ativação da 

LHS e perilipinas (ARNER 1999; SZTALRYD et al.,2003). Além da LHS, a lipase de 

triacilglicerol do adipócito (ATGL) e a lipase de monoacilglicerol (MAGL) exercem papéis 

importantes na hidrólise de TAG, pois a ATGL atua na fase inicial da hidrólise do TAG no 

tecido adiposo, clivando o primeiro ácido graxo e a MAGL finaliza a hidrólise, clivando o 

último ácido graxo do diacilglicerol (ARNER, 2005; DUNCAN  et al., 2007).  DE FARIAS et 

al. (2013) observaram que camundongos alimentados com dieta hiperlípidica e submetidos ao 

treinamento físico aeróbio apresentaram aumento na expressão da proteína ATGL no tecido 

adiposo EP e menor ganho de peso corporal quando comparados aos animais sedentários. 

Esses dados revelam que o aumento na atividade de enzimas lipolíticas induzido pelo 

treinamento físico contribui para a redução da adiposidade.  

Células adiposas expressam ambos receptores β e α-adrenérgicos. Porém, receptores 

β-adrenérgicos são encontrados em maiores quantidades no tecido adiposo visceral, e, por 

serem mais sensíveis à ação de catecolaminas, promovem maior atividade lipolítica (JENSEN 

1997; DE GLISEZINSKI et al., 2001; RICHTEROVA et al., 2004; POLAK et al., 2005; 

MORO et al., 2007). Contudo, diferenças na atividade lipolítica entre os tecidos viscerais 

epididimal e retroperitoneal tanto em humanos (HARMELEN et al.,1997; LAFONTAN & 

BERLAN, 1995) quanto em animais (CHAPADOS et al., 2008) são descritas na literatura. 

Essas diferenças podem justificar os resultados de peso de depósitos de gordura epididimal e 
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retroperitoneal do grupo TFH, o qual apresentou menor massa adiposa apenas do depósito 

epididimal.  

De fato, CHAPADOS et al. (2008) observaram que ratos treinados e alimentados com 

dieta hiperlípidica apresentaram menor peso do depósito epididimal associado à maior 

atividade lipolítica comparado ao depósito retroperitoneal. LAFONTAN, (2013) descreve que 

o tecido adiposo epididimal possui maior capacidade lipolítica comparado ao tecido adiposo 

retroperitoneal, a qual também foi observada por OGASAWARA et al. (2012) em ratos 

treinados, e justificada pela maior atividade de enzimas como a ATGL e a LHS.  

Na tentativa de compreender os mecanismos envolvidos na resposta de peso corporal e 

de massa adiposa, estudamos alguns fatores que poderiam interferir em tais respostas. Para 

isso, avaliamos as variáveis determinantes do balanço energético, tais como o consumo 

calórico dos açúcares na água e na ração, e a determinação indireta do metabolismo de 

repouso, via perda de peso corporal induzida por jejum e temperatura corporal central.   

Na análise do consumo de ração médio e acumulado por animal, foram observados 

maiores valores nos grupos SEDH, quando comparados aos SEDN e TFH. Além disso, 

observamos a mesma diferença entre os grupos quando calculada a quantidade de 

quilocalorias totais ingeridas a partir da ração hipercalórica, mais frutose e sacarose diluídas 

em água. Esses dados revelaram que a combinação de dieta de cafeteria com açúcares diluídos 

em água provocou hiperfagia nos animais SEDH, e que o treinamento físico foi capaz de 

prevenir essa resposta.  

A hiperfagia produzida por dietas hipercalóricas é relatada na literatura, e contribui 

diretamente para o aumento da massa adiposa e do peso corporal (HEYNE et al., 2009; 

PANDIT et al., 2012). Embora os dados prévios do nosso grupo não tenham demonstrado 

diferenças no consumo calórico de animais sedentários alimentados com dieta de cafeteria 
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comparados com dieta normocalórica (HIGA, 2012), possivelmente a inclusão de açúcares em 

água de beber seja responsável por desencadear a hiperfagia nos animais sedentários. 

Alguns estudos na literatura reportaram que o treinamento físico induz ao aumento do 

consumo alimentar, possivelmente devido ao maior dispêndio energético (D’ANGELO et 

al.,2010; HIGA et al., 2012). No entanto, GUERRA et al. (2007) não mostraram diferenças no 

consumo de ração normocalórica entre ratos treinados e sedentários. Tais resultados 

contraditórios podem ser justificados por diferenças metodológicas no tipo de treinamento 

físico e na dieta administrada. 

O consumo hídrico médio e acumulado dos animais, tanto em grupo quanto 

individualmente em gaiola metabólica não foram diferentes entres os grupos. Esses dados 

contradizem o estudo de MACHI et al. (2013), que mostraram que o consumo de água com 

frutose é maior nos animais quando comparado à ingestão pura de água, possivelmente em 

função da ausência de estímulo da produção da insulina e da leptina pela frutose, as quais 

possuem funções importantes na regulação hipotalâmica da saciedade (WOODS et al.,1996; 

SCHWARTZ  et al.,2000; ELLIOT et al.,2002). No entanto, em função da divergência de 

dados, novos estudos são necessários para o melhor entendimento da ingestão de açúcares em 

água de beber associada ao consumo de ração de cafeteria. 

Na análise do gasto energético verificado de modo indireto pela perda de peso corporal 

induzida por jejum, a qual possibilita uma aproximação do gasto energético em função da 

eliminação da ingestão de calorias, não observamos alterações em nenhum dos três grupos. 

Resultados anteriores do nosso estudo também mostraram que os animais treinados e 

submetidos à dieta hipercalórica não apresentaram diferenças na perda de peso induzida por 

jejum comparado aos sedentários alimentados com dieta hipercalórica (HIGA, 2012).  

Através da análise da temperatura central, também não verificamos diferenças entre os 

grupos experimentais que pudessem indicar mudanças no metabolismo energético de repouso. 
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Autores descrevem que o aumento do consumo de ácidos graxos (BOUDINA et al., 2006), 

aumento da massa adiposa (MURRAY et al., 2005) e o treinamento físico (BOSTROM et al., 

2012) são capazes de aumentar a expressão das proteínas desacopladoras (UCPs), as quais 

aumentam a produção de calor.  TIAN et al. (2012) observaram em ratos alimentados com 

dieta hiperlípidica maior expressão das UCPs, e isso pode contribuir para combater o excesso 

de espécies reativas de oxigênio. Uma das possíveis justificativas para os nossos resultados 

foi o método de avaliação escolhido que pode não ter sido suficientemente sensível para 

detectar as mudanças na temperatura. 

Analisando individualmente os animais em gaiola metabólica, verificamos que o 

volume de urina excretado foi maior no grupo SEDH comparado ao SEDN. Esse dado, 

quando associado ao quadro de hiperglicemia, constitui sintomas típicos do diabetes 

(GHARAEE-KERMANI et al., 2013). Interessante observar que o grupo SEDH apresentou 

hiperglicemia de jejum comparado ao SEDN e TFH, sugerindo que a dieta utilizada foi eficaz 

para induzir distúrbios metabólicos típicos do diabetes tipo 2 (poliúria e hiperglicemia de 

jejum) e que o treinamento físico preveniu essa resposta. De fato, nossos dados corroboram 

outro estudo na literatura que demonstrou que camundongos sedentários submetidos à dieta 

rica em carboidratos ou lipídeos desenvolveram hiperglicemia de jejum (WILLIAMS et al., 

2007). Quanto ao treinamento físico, nossos dados revelaram o efeito protetor contra o 

desenvolvimento de hiperglicemia, reforçando o papel profilático do treinamento físico, além 

do efeito terapêutico que já havia sido observado por VIERA et al. (2009).  

Dados prévios do nosso grupo (HIGA, 2012) e de outros (PANVELOSKI-COSTA et 

al., 2011; GOMES  et al., 2012; MUBARAK et al., 2013; HODGSON et al., 2013) mostraram 

que dietas hipercalóricas induzem intolerância à glicose e resistência à insulina em animais 

sedentários, e que o treinamento físico previne essa resposta. Entretanto, no presente estudo, 

tanto a dieta hipercalórica quanto o treinamento físico não modificaram as respostas de curva 
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glicêmica dos animais no teste de tolerância à glicose. Esses dados são contraditórios e ainda 

merecem ser novamente investigados através de outras metodologias mais sensíveis para esse 

propósito.  

O uso de uma dieta hipercalórica causa alterações no perfil lipídico de ratos 

(BOTEZELLI et al., 2010), como aumento do colesterol total e dos níveis de TAG 

(DASGUPTA et al., 2012). DE CASTRO CHIZONI et al. (2013) aplicando uma dieta 

hipercalórica, verificaram elevação nos níveis de TAG e maior acúmulo de gordura no fígado. 

De acordo com KOHLI et al. (2010), esses sintomas aumentam o risco para o 

desenvolvimento de esteatose e, consequentemente, perdas das funções hepáticas. No entanto, 

nossos dados revelaram que a dieta hipercalórica provocou uma redução de TAG e VLDL no 

grupo SEDH comparado ao grupo SEDN. MULLER (2007) verificou em camundongos 

sedentários alimentados com dieta hiperlípidica, menor nível sérico de TAG comparado aos 

grupos treinado e sedentário normocalóricos. De acordo com DESMARCHELIER et al. 

(2012), dietas com alto teor de lipídeos, além de proporcionar aumento da massa adiposa, 

geram prejuízos funcionais importantes no metabolismo hepático, tais como a incorporação e 

exportação de lipídeos pelo fígado via VLDL e acúmulo de TAG hepático. No entanto, é 

possível que o tempo de dieta administrada no presente estudo não tenha sido suficiente para 

gerar prejuízos no metabolismo de lipídeos. Quanto ao efeito do treinamento físico, este se 

mostrou eficaz para aumentar o HDL no grupo TFH comparado aos grupos SEDH e SEDN, 

corroborando os dados de TSUTSUMI et al. (2001), STADELLA  et al. (2004) e SPERETTA 

et al. (2012).  

O efeito de diferentes tipos de dietas sobre a pressão arterial está amplamente descrito 

na literatura. DE ANGELIS et al. (2012) mostraram aumento da atividade simpática e da 

pressão arterial sistólica em camundongos alimentados com frutose por apenas 15 dias. 

MOSTARDA et al. (2012) e ELLIOTT et al. (2002) encontraram aumento na pressão sistólica 
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e diastólica de animais alimentados com frutose. HIGA (2012) não encontrou diferenças 

pressóricas entre os grupos treinados e sedentários alimentados somente com a dieta 

hipercalórica. No presente estudo, a pressão arterial diastólica e a pressão arterial média 

estavam elevadas no grupo SEDH comparado ao SEDN, e o treinamento físico preveniu essa 

resposta. É possível que a inibição da síntese endotelial de óxido nítrico (eNOS) e a redução 

da produção do vasodilatador oxido nítrico (NO) induzidas pela frutose (JOHNSON et 

al.,2007) seja contraposta pelo efeito vasodilatador do treinamento físico, o que acabaria 

prevenindo o aumento da pressão arterial. 

 Um dos efeitos classicamente observados após o treinamento físico aeróbio é a 

redução da frequência cardíaca de repouso, isto é, a bradicardia de repouso (EVANGELISTA 

et al., 2003; EVANGELISTA et al., 2005; EVANGELISTA F.S. et al., 2006). No entanto, o 

grupo TFH não apresentou essa resposta após o treinamento físico. Considerando que o 

consumo de dieta hipercalórica, dieta hiperlípidica ou somente frutose podem induzir 

aumento na atividade nervosa simpática (MUNTZEL et al., 2012), o efeito modulador do 

treinamento físico sobre a frequência cardíaca, determinado pelo sistema nervoso 

parassimpático ou pela frequência cardíaca intrínseca (EVANGELISTA et al., 2005), pode ter 

sido parcialmente contraposto pela atividade nervosa simpática estimulada pela dieta 

hipercalórica. Embora a bradicardia de repouso não tenha sido observada, o fato de o grupo 

TFH apresentar aumento de desempenho no teste de esforço físico máximo confirma que o 

protocolo de treinamento físico utilizado foi eficaz para promover adaptações tipicamente 

aeróbias. 

Prejuízos metabólicos musculares são classicamente descritos em roedores 

alimentados com dietas hipercalórica ou hiperlípidica, tais como prejuízos mitocondriais, 

redução do consumo de oxigênio e da atividade da cadeia transportadora de elétrons 

(CORBALÁN et al., 1999; IOSSA et al., 2003; BONNARD et al., 2008; YOKOTA et al., 
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2009). Essas alterações geram profundos danos para o metabolismo energético corporal, 

contribuindo diretamente para o desenvolvimento e progressão de doenças metabólicas.  

No presente estudo, avaliamos a atividade da enzima citrato sintase e a capilarização 

como indicadoras de função (capacidade oxidativa) e estrutura do músculo esquelético, 

respectivamente. Observamos que a dieta hipercalórica induziu pequena redução da citrato 

sintase, no entanto, de forma não significativa, e não alterou a capilarização nos animais 

SEDH. Já o efeito do treinamento físico foi significativo apenas para a capilarização, pois o 

grupo TFH apresentou aumento na capilarização comparado ao SEDN. Nossos dados 

confirmam que o treinamento físico é capaz de ativar respostas angiogênicas (EGGINTON, 

2009; HUDLICKA et al., 1992) e corroboram o estudo de SILVENNOINEN et al. (2013) que 

observaram maior capilarização em camundongos treinados e alimentados com dieta 

hiperlípidica. 

Considerando que a expressão da proteína PGC-1α no músculo esquelético está 

envolvida na biogênese mitocondrial e no metabolismo oxidativo (WENZ et al., 2009), 

buscamos avaliar se alterações na expressão dessa proteína estariam envolvida nas respostas 

induzidas por dieta hipercalórica e treinamento físico. Interessante que ambos os tratamentos 

não modificaram a expressão de PGC-1α no músculo esquelético nos grupos SEDH e TFH, 

respectivamente. Esses dados corroboram os achados da atividade da citrato sintase, mas não 

o resultado da capilarização no grupo TFH. 

Estudos descrevem que a angiogênese é um processo complexo e orquestrado por 

angiopoetinas e vários outros inibidores (CARMELIET, 2003; JAIN, 2003). ZWETSLOOT et 

al. (2008) observaram que camundongos treinados, expressando ou não regiões α-catalíticas 

da AMPK, obtiveram maiores respostas angiogênicas associadas ao aumento expressão de 

VEGF, sugerindo que a angiogênese seja também mediada por outros fatores transcricionais 

além da AMPK e PGC-1α. 
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Considerando que a PGC-1α está associada com as adaptações metabólicas induzidas 

pelo treinamento físico, é possível que a escolha do músculo gastrocnêmio para a avaliação 

tenha influenciado nossos resultados. De fato, MATIELLO et al. (2010) e IKEDA et al. 

(2006) verificaram diferenças na expressão de PGC-1α no músculo plantar comparado com o 

músculo sóleo em ratos treinados. Além disso, sabendo que existem diversos mecanismos 

envolvidos na acetilação, fosforilação e/ou metilação da PGC-1α, os quais influenciam 

diretamente a atividade e função (WINDER et al., 2006; SUDGEN et al., 2010), é possível 

que outros mecanismos associados à dieta e ao treinamento físico sejam determinantes da 

expressão da PGC-1α, o que indica que novos estudos ainda são necessários para a 

compreensão da regulação da PGC-1α no músculo esquelético. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, o conjunto de dados obtidos no presente estudo permite afirmar que o 

treinamento físico aeróbio preveniu os distúrbios metabólicos induzidos por dieta 

hipercalórica, tais como deposição de gordura, hiperfagia, hiperglicemia e aumento de pressão 

arterial, bem como melhorou a capacidade aeróbia. Tais respostas foram associadas apenas ao 

aumento na capilarização do músculo esquelético, já que a capacidade oxidativa determinada 

pela citrato sintase e PGC-1α não se modificou. 
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