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RESUMO 

DOS SANTOS CUNHA, W.D. Influência do exercício físico sobre as respostas 
imunológicas de ratos desnutridos. 2009.  139 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

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

composição corporal e o sistema imunológico. O exercício físico, por sua vez, produz 

alterações no organismo para uma melhor capacidade de adaptação a situações de estresse. O 

desvio da situação de homeostase produzida pelo exercício físico induz uma reorganização de 

seus mecanismos funcionais, principalmente dos mecanismos endócrinos e imunológicos. 

Ainda é pouco conhecida a influência do exercício sobre a desnutrição e também as 

conseqüências sobre o sistema imunológico quando as duas variáveis são combinadas. Assim, 

esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do exercício físico de endurance sobre 

ratos submetidos a um protocolo de desnutrição crônica. Avaliamos ratos Wistar machos, 

desnutridos por 16 semanas, divididos em 4 grupos: eutrófico sedentário (ES), eutrófico 

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

realizado em esteira, por 10 semanas, 5 vezes por semana, com intensidade aproximada de 60-

65% do consumo máximo de oxigênio. Avaliou-se a composição corporal, através da aferição 

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

gordura e proteína na carcaça, e a concentração de leptina, ACTH, glicose, insulina, e 

glutamina no plasma. Avaliamos também, através de citometria de fluxo, os marcadores de 

superfície celular CD3 e CD4, bem como a celularidade no timo. O consumo máximo de 

oxigênio e o desempenho através de um teste até a exaustão também foram analisados. A 

análise estatística utilizada foi o teste de variância ANOVA two-way com pós teste de 

Bonferroni e, nível de significância adotado de p<0,05. Os resultados encontrados 

demonstraram que o treinamento de endurance em ratos submetidos à desnutrição crônica 

promoveu uma acentuada redução do peso e da adiposidade corporal; um aumento da massa 

muscular relativa ao peso corporal; um restabelecimento da glicemia aos valores normais; 

uma melhor relação da concentração insulina/glicose, sugerindo uma sensibilidade à insulina 

aumentada; um aumento dos estoques de glicogênio muscular; um maior consumo máximo de 

oxigênio; e uma recuperação na morfologia e fisiologia tímica, uma maior resposta 

proliferativa do baço e linfonodos estimulados com IL2. Concluímos desta forma que o 

exercício foi capaz de recuperar a morfologia, como também a maturação timócitos CD3 e 



CD4 e sua celuraridade em ratos desnutridos. A resposta proliferativa à estimulação da IL2 

também foi recuperada. 

 

Palavras-chave: Desnutrição; Treinamento Físico de Intensidade Moderada; Sistema 

Imunológico; Timo e IL2. 

 



ABSTRACT 

DOS SANTOS CUNHA, W.D. Influence of moderate intensity physical training exercise 
on the immune response of malnourished rats. 2009. 139 p. Thesis - Institute of 
Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Malnutrition is capable of inducing diverse metabolic alterations, markedly affecting body 

composition and the immune system. Physical exercise, on the other hand, induces a renders  

the organism more capable of adaptation to stress. Still, little is known about the influence of 

exercise training upon malnutrition-related alterations and its consequences on the immune 

system. Our aim was to evaluate the effect of moderate intensity exercise training in rats 

submitted to a protocol (16wk) of chronic malnutrition. Male Wistar rats were divided in to 4 

groups: sedentary, fed ad libitum (SF); trained fed ad libitum (TF); sedentary energy restricted 

(RES); and trained energy restricted (TER). Training was carried out on a treadmill for 10 

weeks, 5 time wk, under an intensity of 60-65% of the maximal oxygen consumption. We 

evaluated the Corporal composition, the variation of body weight, and the weight of the 

skeletal muscle, adipose tissues, and liver; as well as fat and protein content in the carcass; 

and also plasma leptin, ACTH, glucose, insulin and glutamine concentration. We also 

examined through flow cytometry CD3 and CD4, as well as the celularity in the thymus. The 

maximum consumption of oxygen and the performance were also assessed. The  results  

demonstrate that  endurance training  in rats submitted to the chronic malnutrition protocol 

promoted  reduction of body weight and of corporal adiposity; an increase in the relative 

contribution of  muscle to body weight; the  reestablishment of glicemia; improval of 

insulin/glucose reason, suggesting increased sensitivy to insulin; an increase of muscle 

glycogen content; enhanced oxygen consumption; are recovery of the morphology and  

physiology of the thymus, together with a proliferative response of the spleen and lymph 

nodes stimulated with IL2. We conclude in such a way that moderate intensity training 

restored thymus morphology and the capacity of maturation of CD3 and CD4 and also 

timocyte number and the of proliferative response to IL2 stimulation. 

 

Keywords: Malnutrition; Moderate intensy exercise training; Immune System; Thymus and 

IL2. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

           A desnutrição ainda é o maior flagelo das populações de países em 

desenvolvimento, pelo fato de grande parte deles encontrarem assolados por catástrofes ou em 

guerras internas, ocasionando diversos problemas, principalmente de saúde publica (CAMPANA, 

1985; WHR, 1997). 

         Chegamos ao século XXI ainda enfrentando esse problema, que influencia em muito 

a qualidade de vida de uma quantidade considerável de indivíduos em todo planeta (WHR, 1997; 

WHR, 2007). Dez anos se passaram entre o relato da Organização Mundial de Saúde em 1997 e a 

atual preocupação não somente focada na expectativa de vida do individuo, mas na expectativa 

de saúde, ou seja, expectativa de vida com boa saúde ou uma média de quantos anos um 

indivíduo vive em boas condições de saúde e higiene (WHR, 1997). 

 Relatos sobre desnutrição não são recentes, um exemplo é que a caquexia foi descrita há 

pelo menos 2000 anos (SEELAENDER, 1994). Contudo, tais relatos ligam, a partir do início do 

século XX (TRUE, 1915), o estado de desnutrição a algumas doenças,muitas vezes a  guerras e 

escassez de chuvas (RUTHERFURD, 1921; PETERS et al., 1927) entre outros fatores.  

       Até 1930 só se tinha conhecimento da forma marasmática de desnutrição, na qual o 

indivíduo fica muito magro e desidratado, suscetível a doenças e sem disposição para realizar 

qualquer atividade; quando em 1948 foi feito o primeiro relato de uma forma edematosa como a 

síndrome de Kwashiorkor (ALTMANN, 1948), voltou-se a atenção aos aspectos clínicos e 

laboratoriais (CAMPANA, 1985). O relato de Kwashiorkor foi reconhecido como uma forma 

mais severa de desnutrição protéico-calórica, induzindo, além dos sintomas da desnutrição 

marasmática, despigmentação da pele e a distensão do abdômen (HEIMBURGUER e MORGAN, 

2003). 

         A desnutrição protéico-calórica é reconhecida como causa importante de 

imunodepressão e imunossupressão, acometendo grande número de indivíduos, 

principalmente crianças em países subdesenvolvidos, onde é responsável por mais de 50% das 

mortes em crianças com menos de 5 anos (MACCARTER et al., 1998). Em países 

industrializados também são descritos casos de desnutrição, porém com maior acometimento 

de idosos (REDMOND et al., 1991b, REDMOND et al., 1991c). A relação entre estado 

nutricional e incidência de infecções do trato respiratório superior foi e ainda é demonstrada 
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em inúmeros estudos epidemiológicos (ZAMAN et al., 1996), sendo mesmo aceito que, apesar 

do advento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, a desnutrição protéico-calórica ainda 

seja a principal causa de imunossupressão e imunodepressão no mundo (REDMOND et al., 

1995).  

Uma das formas de expressão da relação desnutrição e sistema imunológico 

amplamente descrita se baseia em alterações observadas em componentes estruturais do 

sistema imunológico, como o timo (MCMURRAY, 1984, BARONE et al., 1993). Embora as 

relações entre desnutrição e timo datem de 1810, quando Menkel detectou ser o timo 

responsivo à desnutrição, a ponto do órgão ser considerado um “barômetro” da condição, por 

Simon, em 1845 (PRENTICE, 1999), somente há pouco mais de 4 décadas foi descoberta sua 

função imunológica , e só mais recentemente estudos relacionando estrutura e função tímica 

foram conduzidas (BARONE et al., 1993; LYRA et al., 1993; HOWARD et al., 1999; 

MCDADE et al., 2001). 

          Está bem estabelecido que a deficiência nutricional é comumente associada à 

redução das respostas imunológicas, particularmente da imunidade celular, sendo a 

desnutrição aceita amplamente como uma causa de imunodeficiência (CHANDRA, 1999). 

 

   Recentemente surgiram estudos tentando esclarecer como o exercício poderia atuar 

de forma preventiva e terapêutica no tratamento de varias condições patofisiológicas como 

doenças cardiovasculares e câncer (LANGESTEIN e NORTON, 1991; LANGHANS, 2002), 

ocasionando uma importante abertura de novos campos de estudos em outras condições 

patológicas como diabetes, patologias neurais e nutricionais como anorexia e desnutrição 

(COSTA ROSA, 2004). 

     Nosso grupo mostrou que o exercício pode reverter alguns aspectos que levam a 

imunossupressão relacionada à desnutrição crônica. Dessa forma, levando-se em conta que 

exercício físico tem reflexos em todos os tecidos e sistemas do corpo humano, sua prática abre 

a possibilidade de uma estratégia complementar de tratamento com melhora da qualidade de 

vida e de custos reduzidos em saúde pública (COSTA ROSA, 2004). 
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1.1 Justificativa 

 

A desnutrição é reconhecida como um problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento (WHR, 1997, 2007). Sabe-se, que a desnutrição resulta em uma diminuição 

da atividade do sistema imunológico causando imunossupressão e imunodepressão, os quais 

acometem crianças e adultos. 

Nosso grupo mostrou uma recuperação em parâmetros funcionais do sistema 

imunológico, como a estrutura tímica e a produção de citocinas de respostas tipo Th1(T 

Helper1) em animais desnutridos por 10 semanas sob um programa de exercício moderado 

(CUNHA et al., 2004). Poucas informações existem sobre os efeitos do exercício sobre a 

fisiologia tímica na desnutrição e sua atuação no povoamento nos órgãos linfóides periféricos 

através da responsividade à IL2. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

Avaliar a influência do exercício físico, de intensidade moderada, sobre a estrutura e 

funcionalidade tímica, parâmetros metabólicos e de funcionais de células do sistema 

imunológico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 A desnutrição 

 

O quadro de desnutrição é um estado fisiológico que aparece quando as necessidades 

orgânicas de proteínas e energia, ou ambas, não são satisfeitas pela dieta, ocasionando amplas 

manifestações, como perda de peso e atraso no crescimento, primeiras alterações detectáveis em 

crianças e em animais durante a fase de vida pré-amadurecimento sexual. Além disso, a 

associação do déficit calórico-protéico com menor ingestão de nutrientes específicos induz 

quadro de imunoincompetência, com aumento significativo das doenças infecciosas (HOFFER, 

1994). 

      Em termos populacionais, a desnutrição protéico-calórica pode afetar todos os grupos 

etários, mas sua ocorrência é maior e mais facilmente detectável em crianças e jovens. Nestas 

populações a ocorrência de desnutrição está associada à dificuldade de obtenção de alimento por 

seus próprios meios, associada com à pouca higiene, o que aumenta a incidência de diarréia e 

outras infecções. Em função dos altos custos relacionados ao tratamento das infecções 

secundárias ao quadro de desnutrição, existe, por parte de pesquisadores dos países 

desenvolvidos, grande interesse em se desenvolver fórmulas nutricionais baratas, acessíveis e 

eficientes para se reduzir a desnutrição infantil (CAMPANA, 1985).  

Os primeiros relatos de “síndromes” associadas à desnutrição protéico-calórica datam 

da década de 30, quando foi descrita a KWASHIORKOR, uma forma edematosa da doença mais 

freqüente depois de 18 meses de idade, uma vez que até então só se conhecia a forma 

marasmática da desnutrição (CAMPANA, 1985). 

O desenvolvimento gradual do quadro de desnutrição pode ocorrer em semanas ou 

meses, período no qual ocorrem ajustes metabólicos e comportamentais que resultam numa 

adequação do metabolismo basal à nova demanda energética. Estas alterações incluem ajustes na 

secreção de hormônios, assim como na fisiologia celular (LONGSTREET e KEYS, 1950; 

YOUNG e SCRIMSHAW, 1971; HOFFER, 2001). 



 
 

25 

Uma queda na ingestão de energia é rapidamente seguida por uma queda no gasto 

energético, alcançado, inclusive, por um aumento significativo nos períodos de repouso/baixa 

atividade e redução considerável do período de atividade, podendo comprometer o aprendizado e 

as atividades sociais da criança (MONTEIRO 1984; ANJOS, 1988). 

     Com a manutenção do estado de privação alimentar ou de desnutrição, só a redução no 

gasto energético não é mais suficiente para reequilibrar o metabolismo intermediário. Nesta fase 

têm início as alterações no metabolismo de gordura e proteínas, que levam a uma rápida perda de 

peso e degradação progressiva dos estoques protéicos (EMERY, 2005). A degradação protéica 

tem como objetivo primário suprir o fígado de substratos neoglicogênicos, para manutenção da 

glicemia. O alto custo energético do processo, no entanto, aumenta a necessidade de síntese de 

ATP a partir da oxidação de ácidos graxos, notadamente aqueles de cadeia longa, alimentando, 

positivamente, o ciclo de degradação de substratos e perda de massa. O catabolismo protéico leva 

a perda muscular, com comprometimento da função visceral e redução do consumo de O2 

(YOUNG e SCRIMSHAW, 1971, SHETTY, 1999; CARBONNEL, 2000; EMERY, 2005). 

 

2.2  Desnutrição e sistema imunológico 

 

   O sistema imunológico é constituído por células isoladas ou organizadas em 

estruturas que se distribuem por todo o corpo; este sistema defende o organismo contra 

microrganismos e moléculas estranhas, como as toxinas produzidas por microrganismos 

invasores. Suas células são capazes de distinguir moléculas que são próprias do corpo das 

moléculas estranhas, quer estejam isoladas ou associadas à outra estrutura, como vírus, 

bactérias, fungos ou células malignas. 

O sistema imunológico é formado por estruturas individualizadas, que incluem os 

órgãos linfóides primários como a medula óssea e o timo, os quais produzem os componentes 

celulares do sistema imunológicos como linfócitos, macrófagos e órgãos linfóides secundários 

onde encontramos os linfonodos, baço, tonsilas e placas de Peyer (GLEESON, 2000; 

NIEMAN; 2000; CHINEN e SHEARER, 2004). 
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Entre os órgãos linfóides, o timo tem um papel importante na diferenciação dos 

precursores de células T, levando à migração de timócitos positivamente selecionados aos 

órgãos linfóides periféricos (COOPER et al., 1967; NEZELOF, 1992; HAYNE et al., 2000; 

SAVINO e DARDENE, 2000). 

 

2.3   O timo 

 

O timo é um órgão linfóide primário, no qual células precursoras derivadas da medula 

óssea passam por um complexo processo de diferenciação envolvendo a expressão seqüencial de 

várias proteínas de membrana e o rearranjo dos genes que codificam os chamados receptores de 

célula T (TCR), cujo produto final interage com proteínas codificadas pelos genes do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC), expressos em células do microambiente tímico 

(CHINEN e SHEARER, 2004; VIRTS et al., 2006).  

O órgão, localizado no mediastino anterior, é dividido em dois lobos, parcialmente 

subdividido em lóbulos por septos que contém vasos e inervação. Cada lóbulo apresenta regiões 

claramente distintas: o córtex, região densamente povoada por linfócitos em contato íntimo com 

prolongamentos de células do microambiente, e a medula, menos densa em linfócitos, onde a 

concentração de elementos microambientais é proporcionalmente maior que no córtex revisão de 

Savino e Dardene, 2000. 

O microambiente tímico, crucial na diferenciação intratímica dos linfócitos T, é uma 

rede tridimensional composta de células epiteliais (TEC), células dendríticas, fagócitos, e 

fibroblastos, além de componentes da matriz extracelular. Como resultado de tais interações, o 

microambiente tímico fornece sinais para o desenvolvimento dos timócitos, os quais podem 

proliferar sofrer diferenciação ou apoptose (BARNARD et al., 2008).  

O epitélio tímico é o principal componente do microambiente tímico e tem uma 

influência pleiotrópica nos eventos iniciais de diferenciação das células T, incluindo as interações 

envolvendo os produtos dos genes do MHC de classe I e classe II (expressos pelas células do 

microambiente tímico) com o TCR existente nas membranas positiva dos timócitos em 

diferenciação.  
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Esta interação determina o tipo de seleção, positiva ou negativa nos timócitos, seleção 

esta que está relacionada aos rearranjos gênicos do TCR e à afinidade deste TCR aos peptídeos 

apresentados pelo MHC. Timócitos com rearranjo gênico de TCR não-produtivo (isto é, cuja 

molécula formada não alcança a membrana plasmática) morrem por apoptose. Aqueles que 

apresentam interação TCR/MHC com alta afinidade/avidez também morrerão por apoptose, no 

fenômeno denominado seleção negativa, e mediado principalmente por células dendríticas 

(LYRA et al., 1993; HADDEN, 1992; SAVINO, 2007)  

Por outro lado, os timócitos positivamente selecionados irão migrar do timo, indo 

colonizar regiões específicas nos órgãos linfóides periféricos. Nestes locais, os linfócitos T 

maduros poderão proliferar em resposta a um determinado estímulo antigênico, e em seguida 

migrar para sítios onde irão exercer sua atividade efetora revisão Savino, 2007. 

As TEC também são capazes de influenciar a proliferação, seleção e migração 

intratímica de células T, através da produção de substâncias solúveis como interleucinas (IL) tais 

como IL-1, IL-3, IL-6 e IL-7 entre outras, várias quimiocinas, como, por exemplo, CXCL12, 

CCL21 e CCL25, e hormônios tímicos como a timulina, e ainda por contato célula-célula, 

mediados por moléculas de adesão, assim como moléculas de ECM e seus receptores (TAUB e 

LONGO, 2005). 

Cabe ainda comentar que o epitélio tímico é um tecido heterogêneo, com células 

morfológica e fenotipicamente diferentes no córtex e medula dos lóbulos tímicos. Em particular, 

destacamos as chamadas células nurse do timo (TNC), complexos linfoepiteliais localizados na 

região mais externa do córtex, e nos quais uma célula epitelial é capaz de albergar um número 

variado de timócitos (principalmente imaturos), que proliferam, morrem, e transitam nestes 

complexos. Nesse sentido, as TNCs podem ser usadas como modelos ex-vivo para o estudo da 

diferenciação e migração de timócitos no contexto de uma célula epitelial (VILLA-VERDE et al., 

1993; VIRTS et al., 2006). 

O processo de diferenciação intratímica ocorre à medida que os timócitos migram do 

córtex para a medula dos lóbulos tímicos, através de interações com o microambiente tímico. As 

células mais imaturas, localizadas no córtex mais externo do lóbulo tímico, são denominadas 

células duplo-negativas por não expressarem as moléculas CD4 e CD8 em sua superfície. Essas 

células migram para o córtex onde passam por vários ciclos de proliferação na região 
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subcapsular. À medida que migram pelo córtex as células CD4-CD8- passam a expressar 

simultaneamente as moléculas CD4 e CD8, sendo então denominadas duplo-positivas CD4+CD8+ 

(CHINEN e SHEARER; 2004). Estas ocupam praticamente todo o córtex e constituem a maioria 

dos timócitos presentes no órgão, cerca de 80%. É neste estágio que termina o rearranjo dos 

genes de TCR, que na membrana plasmática, estará acoplado a um complexo macromolecular 

denominado CD3. Os timócitos CD4+CD8+ selecionados positivamente passam a expressar 

somente um dos marcadores, CD4 ou CD8 em suas membranas, tornando-se assim células 

maduras, simples positivas, e que correspondem a 15% dos timócitos totais, localizados na 

medula dos lóbulos tímicos, e que poderão deixar o órgão, gerando praticamente todo o chamado 

repertório de células T da periferia do sistema imune (LYRA et al. 1993; SAVINO e DARDENE, 

2000; CHINEN et al., 2006).                                              

A migração intratímica de linfócitos T parece ocorrer de forma ordenada da região 

cortical para a região medular do timo, sendo que este tráfego celular depende diretamente da 

expressão de moléculas ligantes e receptores de matriz extracelular, e também de substâncias 

quimiotáticas, que estariam, em conjunto, gerando um vetor resultante de migração orientada 

(SAVINO et al., 2000, 2002).  

Por outro lado, cabe aqui frisar que o processo de diferenciação/migração intratímica de 

linfócitos T pode ser influenciado por substâncias endógenas, como por exemplo, hormônios e 

neuropeptídeos (BARNARD et al., 2008), e ainda por estímulos exógenos, tais como agentes 

infecciosos e desnutrição (SAVINO, 2002; SAVINO et al., 2004; BARNARD, 2008). 

 

2.3.1 O timo na desnutrição 

 

Conforme mencionado acima, uma das características mais marcantes de acometimento 

tímico na desnutrição é uma severa atrofia tímica, com depleção preferencial de timócitos 

corticais de fenótipos CD4+CD8+ (SAVINO, 2002). Tal fenômeno, não só é observado em 

desnutrição protéico-calórica, mas também em deficiências específicas de nutrientes tais como 

zinco, magnésio e ferro, ou vitaminas (KUVIBIDILA et al., 1990; DHUR et al., 1991; 

MALPUECH-BRUGERE et al., 1999; NODERA et al., 2001). 
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Além do aumento de morte, há também uma diminuição de proliferação nos timócitos 

de seres humanos (MITSUMORI et al., 1996), indicando que a depleção global de timócitos na 

desnutrição seja o somatório de aumento de morte celular e diminuição de proliferação. 

Por outro lado, é possível que a atrofia tímica observada em situações de malnutrição se 

deva a um desequilíbrio hormonal, com aumento de hormônios glicocorticóides e diminuição de 

leptina (HOWARD et al., 1999; QUAGLINO e RONCHETTI, 2001.). 

A desnutrição também afeta o compartimento microambiental do timo, com alterações 

estruturais no componente epitelial, diminuição de secreção hormonal por estas células e aumento 

de matriz extracelular (LYRA et al. 1993). No entanto, nada se sabe sobre alterações na produção 

de quimiocinas, assim como numa eventual alteração de capacidade migratória dos timócitos 

(SAVINO, 2007). Também não sabemos se há mudança nos níveis de expressão de receptores de 

membrana envolvidos na migração de timócitos.  

 

2.4  Desnutrição e órgãos linfóides secundários 

 

Conforme mencionamos acima, estudos referentes à imunidade celular em desnutridos 

constataram importantes atrofia tímica, com perda da diferenciação córtico-medular (WATTS, 

1969) e ainda alteração nas áreas timo-dependentes dos órgãos linfóides secundários 

(CHANDRA, 1992; FLÓ et al., 1996; BARNARD et al., 2008). Foi também relatada depressão 

da resposta imune cutânea em testes de hipersensibilidade tardia (CHANDRA, 1997; 

LANDGRAF et al., 2008), redução do número absoluto de linfócitos T no sangue periférico e 

diminuição da resposta proliferativa desta população de linfócitos em cultura (SCHAIBLE e 

KAUFFMAN, 2007). Além disso, a proporção de linfócitos T auxiliadores/indutores (CD4+) 

apresentou-se reduzida, com pouca alteração na subpopulação de células T 

supressoras/citotóxicas CD8+ (CHANDRA, 1997; CHATRAW et al., 2008). 

A diminuição na apresentação de antígenos para linfócitos T (MCCARTER, 1998; FOK 

et al., 2007) tem sido relacionada ao aumento na incidência de infecções, quando se observa, 

também, deficiência na função macrofágica (MCCARTER et al., 1998; CORTEZ-BARBARENA 
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et al. 2008), sendo relatadas várias alterações funcionais neste tipo celular, tais como diminuição 

de fagocitose (REDMOND et al., 1995; VASQUEZ-GARIBAY et al., 2004), de capacidade 

microbicida (REDMOND et al. 1991a; NIIYA et al., 2007), produção do ânion superóxido 

(REDMOND et al. 1991a; WALRAND et al., 2001), produção de citocinas (REDMOND et al., 

1995; CEDEHOLM e GILLENHAMMAR, 1999) e expressão da molécula de classe II do MHC 

(COZEN e JANEWAY, 1988; REDMOND, 1995; ZHANG, 2005).  

Foi descrita reduzida capacidade de produção de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α 

(REDMOND et al., 1995; CUNNINGHAM-RUNDLES et al., 2005) e IFN-γ (DOHERTY et al. 

1994; CALDER e KEW, 2002; RODRIGUEZ et al., 2005). Estes dados, no entanto, foram 

obtidos em amostras de indivíduos desnutridos que incluíam aqueles portadores de algum tipo de 

infecção, podendo este fato explicar a discrepância em relação aos outros resultados descritos. 

Embora exista quase um consenso com relação à deficiência na produção de IL-1 por 

células apresentadoras de antígeno em indivíduos desnutridos (REDMOND et al., 1995), alguns 

autores sugerem menor responsividade a citocina por parte do linfócito T (HOFFMAN-GOETZ 

et al., 1986; GONZALEZ-MARTINEZ et al., 2008). 

A resposta inespecífica, mas altamente complexa do organismo a estímulos tais como 

infecções, trauma mecânico, térmico ou químico e crescimento tumoral é conhecida como um 

conjunto, como “resposta de fase aguda”. Esta decorre da síntese de vários fatores humorais, 

entre eles a proteína C reativa, α1 antitripsina, componente C3 do complemento, inativador de 

C1 esterase, haptoglobina e o fibrinogênio. Por sua vez, a síntese destas proteínas é regulada por 

citocinas como IL-1, IL-6 e TNF. 

Hoje está bem estabelecido que estes mecanismos reguladores estão na dependência, 

dentre outros fatores, do estado nutricional do indivíduo. Estudo de Lyomi e colaboradores 

(1998), em modelo experimental de desnutrição, demonstraram que algumas destas proteínas são 

expressas de maneira diferente no desnutrido; assim a  α2 macroglobulina estava aumentada no 

desnutrido tendo seus valores normalizados com a realimentação, enquanto a α1 glicoproteína 

ácida não era influenciada pelo estado nutricional (LYOMI et al., 1998).  
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A maioria dos trabalhos relacionando desnutrição e sistema imune foi realizado em 

crianças desnutridas de países subdesenvolvidos (WATTS, 1969; CHANDRA, 1991, REID et al., 

2002). No entanto, estudos em idosos desnutridos de países desenvolvidos constataram alterações 

semelhantes e compatíveis com a diminuição do número absoluto de linfócitos T periféricos, 

especialmente da subpopulação CD4+ (LESOURD, 1995; MUSCARITOLI et al., 2001). 

 

2.5  Exercício e sistema imunológico 

 

Os aspectos até agora abordados mostram uma estreita relação entre o estado nutricional 

do indivíduo e sua capacidade imunológica, havendo comprometimento desta resposta em casos 

de desnutrição. Por outro lado, é crescente a prática de atividade física regular pela população, e 

esta tem se mostrado importante ferramenta no tratamento e prevenção de inúmeras doenças, 

assim como importante recurso na melhoria de qualidade de vida da população.  

A relação entre exercício e sistema imune é tema de um número cada vez maior de 

trabalhos (NIEMAN et al., 1989a; NIEMAN e NEHLSEN-CANNARELLA, 1994; SHEPARD e 

SHEK, 1994; MACKINON, 1998) e seu estudo envolve a complexa interação entre o sistema 

imune e neuroendócrino (MAHAN e YOUNG, 1989; PEDERSEN et al., 1997; PEDERSEN e 

NIEMAN, 1998; PERDERSEN e HOFFMAN-GOETZ, 2000; SMITH, 2003; YEH et al., 2005).  

As alterações da resposta imune após o exercício podem ser divididas em dois tipos. As 

observadas no exercício agudo são respostas rápidas, de curta duração, que desaparecem logo 

após o esforço. Um segundo tipo de resposta é decorrente da adaptação do sistema imune frente à 

prática regular do exercício, ou treinamento (NIEMAN e NEHLSEN-CANNARELLA, 1994, 

PERDERSEN e TOFT, 2000). 

2.5.1. Exercício agudo e sistema imunológico 

 

O estresse agudo, como uma sessão de exercício tem sido aceito como um causador de 

mudanças no rearranjo do sistema imunológico. Esta estabelecido que o estresse pode ser um 
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forte coadjuvante na ativação do sistema imune inato, principalmente em resposta a antígenos 

(NIEMAN e PEDERSEN, 1999; WOODS et al., 2006; EDWARDS et al., 2007). 

Na chamada resposta aguda ao exercício, os estudos demonstram que há um aumento na 

apoptose tímica e uma queda na celularidade (HOFFMAN-GOETZ et al., 1989), estando os 

glicocorticóides comumente implicados. Também sugere-se que o estresse oxidativo tenha um 

papel importante no aumento da apoptose de timócitos (AZENABOR e HOFFMAN-GOETZ, 

1999; QUADRILATERO e HOFFMAN-GOETZ, 2005).  

Além da apoptose tímica, há leucocitose, com aumento de 50 a 100% de células, 

principalmente à custa de neutrófilos e linfócitos, e em menor grau de monócitos (GABRIEL et 

al., 1991, 1992). Na recuperação pós-exercício, em curto prazo, ocorre redução no número de 

linfócitos em até 50% em comparação com os níveis pré-exercício, sendo que o número de 

neutrófilos se mantém elevado (KENDALL et al., 1990). Estas alterações, de maneira aguda 

refletem basicamente mudanças nas concentrações de adrenalina e cortisol, que por sua vez são 

dependentes da duração do exercício. Encerrada a atividade física, há uma diminuição rápida nas 

concentrações de adrenalina, enquanto o cortisol permanece elevado por algumas horas 

(PERDERSEN, 2000).  

O exercício induz ainda aumento na expressão de receptores β2-adrenérgicos nos 

linfócitos (VAN TITS et al.,1990; KRUGER et al., 2008), havendo associação entre 

concentrações de adrenalina e mobilização de linfócitos. O aumento do cortisol está associado ao 

aumento no número absoluto de neutrófilos e decremento no de linfócitos. (CUPPS e FAUCI, 

1982; MAISEL et al., 1990; KRUGER et al., 2008). 

Deve-se ressaltar que, dentre as populações celulares envolvidas na resposta imune, as 

células NK têm sido apontadas como as que apresentam maiores alterações em situações de 

exercício (NIEMAN et al., 1993b). Linfócitos T CD8+ também se têm mostrado em número 

aumentado após exercício de alta intensidade (NIEMAN e NEHLSEN-CANNARELLA, 1994). 

Tal resposta pode ser explicada por um aumento transitório na concentração de receptores β2 

adrenérgicos em células NK e T CD8+ (KHAN et al., 1986), retornando aos níveis pré-exercício 

com o repouso. Também foi sugerido que células expressando alta densidade da molécula de 
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adesão celular LFA-1, como células NK e monócitos, apresentam mobilização mais rápida 

(GABRIEL et al., 1992). 

Além disso, há mudanças funcionais de linfócitos T, com diminuição da resposta 

proliferativa a mitógenos no período pós-exercício imediato (FRY et al., 1992). Entre as diversas 

explicações para este fenômeno, foi sugerida a influência direta do cortisol ou inibição da 

produção de IL-2 (CUPPS e FAUCI, 1982). 

Foram relatados aumento da concentração plasmática de IL-6 (Sprenger et al., 1992) e 

IL-1 (SHEPARD e SHEK, 1994) e aumento da excreção urinária de IL-1β, do receptor solúvel de 

IL-2, IL-6, IFN γ, e de TNFα (SPRENGER et al., 1992), sendo estes achados relacionados à 

intensidade do exercício. A produção in vitro de citocinas por células obtidas de atletas após 

esforço extenuante está de modo geral diminuída, com exceção de IFN-γ (NORTHOFF et al., 

1994). 

As alterações descritas acima são conseqüência do exercício realizado de maneira aguda. 

O exercício praticado de maneira regular leva às chamadas adaptações crônicas ao exercício 

(NIEMAN e NEHLSEN-CANNARELLA, 1994; PERDERSEN e TOFT, 2000). 

 

2.5.2 Exercício crônico e sistema imunológico 

Evidencias epidemiológica revelam que o exercício regular é um protetor contra doenças 

crônico degenerativas, como doenças cardiovasculares, neurológicas como demência e depressão, 

bem como está associado com as baixas taxas de incidência e mortalidade para vários tipos de 

câncer (WOODS et al., 1994; WOODS et al., 1999; WOODS et al., 2006). 

Estudos comparativos entre atletas e não atletas enfatizam, principalmente, aumento 

significativo da atividade citotóxica de células NK (CRIST et al., 1989) em indivíduos que 

praticam exercícios de maneira regular, e tal fenômeno podem estar associado ao baixo teor de 

gordura corporal total (NIEMAN et al., 1993ª; PERDERSEN e HOFFMAN-GOETZ, 2000). 

O efeito isolado da atividade física moderada sobre linfócitos T foi examinado em ratos 

machos adultos: comparado ao grupo sedentário, o grupo treinado por quatro semanas apresentou 
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maior porcentagem de timócitos maduros (CD4+CD8-, CD4-CD8+, CD4-CD8-) e de linfócitos T 

CD8+ no baço, e diminuição relativa de tais células nos linfonodos, indicando modificação na 

composição celular dos órgãos linfóides (FERY et al., 1992).  

Outro dado interessante relacionado à função do linfócito T é descrito no idoso, no qual 

ocorre diminuição de cerca de 50% da capacidade proliferativa da célula T (PAWELEC et al., 

1995). No entanto, indivíduos idosos com excelente condicionamento físico apresentaram 

relativa normalização da resposta proliferativa (NIEMAN et al., 1993a). O mesmo fato foi 

observado em modelo experimental, no qual a resposta proliferativa de linfócitos T esplênicos de 

ratos idosos submetidos a condicionamento físico se comparou a de ratos jovens sedentários 

(NIEMAN e CANNARELLA, 1994). 

É ainda interessante notar que Kintzel e colaboradores (1998) demonstraram que 

camundongos submetidos a estímulo estressante apresentavam resposta inflamatória diminuída 

frente à injeção de bactérias mortas, ocorrendo supressão ainda maior pelo exercício físico. No 

entanto, a perda de peso corporal e a diminuição do timo, que ocorriam em animais sedentários 

submetidos ao estresse, eram revertidas nos animais envolvidos em programa de 

condicionamento físico. Estas mudanças observadas com o exercício não ocorriam de maneira 

inespecífica, pois o peso do baço não apresentava esta alteração. 

Experimentos em modelos animais indicam que o exercício moderado pode aumentar a 

resistência a tumores experimentais (SHEPARD e SHEK, 1994), talvez por alteração na 

expressão de moléculas de adesão (HOFFMAN-GOETZ et al., 1994), sendo sugerido, em 

humanos, que o exercício moderado possa proteger contra alguns tipos de câncer (SHEPARD, 

1993).  

Por outro lado, atletas engajados em treinamento exaustivo, assim como animais 

submetidos a modelos de exercícios que levam à exaustão, mostraram supressão da função 

linfocitária (FRY et al., 1992; MACNEIL et al., 1991; MACKINNON, 1997).  

Ainda assim, é noção consensual de que o exercício físico promove benefícios à 

saúde tem encontrado apoio científico (FRIES et al., 1996) ainda que possa e deva ser 

questionada em situações especiais (NIEMAN e NEHLSEN-CANNARELLA, 1994). 

Devemos destacar, no entanto, que a maioria dos estudos relacionando exercício e sistema 
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imune foi feito em países desenvolvidos, onde o esporte é essencialmente praticado por 

indivíduos bem nutridos.  

Embora a literatura seja rica em estudos sobre a influência da desnutrição no sistema 

imune e exista um número crescente de publicações relacionando exercício e sistema imune, são 

poucos os estudos que apontam as repercussões recíprocas entre estado nutricional, exercício e 

resposta imunológica (PERALES et al., 1992). 

 

2.6  Desnutrição, exercício e sistema imunológico   

        

A interação entre nutrição e exercício tem sido estudada habitualmente do ponto de vista 

de obesidade e de suas repercussões metabólicas, cardiovasculares e, mais recentemente, 

imunológicas. Em modelo experimental com ratos Zucker obesos, o treinamento por exercício 

físico foi capaz de restaurar funções da imunidade celular, avaliada por meio da atividade NK e 

resposta mitogênica de linfócitos T induzida por concanavalina A (MORIGUCHI et al., 1998).  

Apesar da existência de poucos estudos sobre o assunto, a relação entre exercício e 

desnutrição revela influência negativa da desnutrição na capacidade de trabalho aeróbico 

(BARAC-NIETO et al. 1978; DESAI et al., 1984). Foram também demonstradas alterações 

estruturais musculares precoces em indivíduos submetidos a dietas hipocalóricas (RUSSEL et al., 

1984). Em estudos com pacientes portadores de anorexia nervosa, um modelo de desnutrição em 

países desenvolvidos, a realimentação mostrou melhora do desempenho muscular com 

normalização da massa muscular e do consumo de oxigênio somente em longo prazo (RIGAUD 

et al., 1997). 

O timo é um órgão linfóide central, que com o avanço da idade segue para uma atrofia 

com uma progressiva perda da sua arquitetura e celularidade (VIRTS et al., 2008). Essa 

involução pode também estar associada à desnutrição e infecção (SAVINO, 2006, 2007). Estudos 

têm sugerido meios para reverter ou restaurar as suas funções perdida com envelhecimento 

(HIROKAWA, 1997; WOODS et al., 2003; VIRTS et al., 2006), porém os estudos sobre o 

exercício físico e a funcionalidade tímica ainda são controversos (MORASKA et al., 2000; PEIJE 
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et al., 2003; WOODS et al., 2003). No entanto, nosso grupo registrou uma recuperação na 

estrutura tímica de ratos desnutridos com o exercício físico (CUNHA et al., 2004).  

Na anorexia as alterações imunológicas são mais pronunciadas nas fases iniciais, 

havendo uma adaptação que se reflete numa menor propensão à infecção com o passar do tempo, 

se comparando-se ao quadro observado em animais desnutridos (MARCOS, 2000; MARCOS et 

al., 2003). Esta adaptação parece estar relacionada com modificações no eixo 

neuroimunoendócrino, capazes de ativar mecanismos compensatórios (MARCOS et al., 2003). 

Como parte deste eixo, podemos destacar o cortisol e a leptina, candidatos potenciais a fatores 

adaptogênicos na resposta do organismo à anorexia (NOVA et al., 2002), e que tem seu 

metabolismo alterado em resposta ao treinamento físico (KIMURA et al., 2004).  

Assim, entre os candidatos a elo entre as alterações imunes observadas na vigência da 

desnutrição e o exercício, podemos listar, além da leptina e do cortisol, a glutamina como 

candidata. De fato, a glutamina, aminoácido não essencial, mas importante no metabolismo de 

células musculares e de linfócitos (NEWSHOLME et al., 1988) mostrou-se, quando administrada 

in vitro a linfócitos obtidos de ratos desnutridos, capaz de reverter, parcialmente, as alterações 

funcionais observadas nestas células, tais como proliferação celular e produção de IL-2, por 

células esplênicas e do linfonodo mesentérico (CUNHA et al., 2003). Sabe-se que as 

concentrações plasmáticas de glutamina diminuem em resposta a uma sessão aguda de exercício 

físico prolongado e de intensidade moderada/alta (ROHDE et al., 1996; BACURAU et al., 2002; 

BASSIT et al., 2000; CASTEL, 2003), assim como na desnutrição (CURI et al., 1999), mas se 

encontram preservadas ou mesmo ligeiramente elevadas em resposta a um programa crônico de 

exercícios (CASTEL, 2003).  

Um fato importante a ressaltar é que a leptina é um hormônio cuja expressão e secreção 

ocorrem primariamente no tecido adiposo branco e que age pela ativação de isoformas 

específicas de receptores em vários tecidos (HULVER e HOUMARD, 2003) e exibindo um ritmo 

circadiano, no qual as mais altas concentrações são próximas a meia noite e mais baixas próximo 

ao meio dia. (FRIEDEMAN et al., 1998), realizando um papel chave na homeostase energética 

(CHAN e MANTZOROS, 2005). Estudos têm avançados no entendimento da fisiologia da 



 
 

37 

leptina e estabelecido que o seu principal papel seja o sinal da disponibilidade energética em 

estados de privação (HULVER e HOUMARD, 2003; CHAN e MANTZOROS, 2005). 

O envolvimento desse hormônio sobre o sistema imunológico também é alvo de 

pesquisa recente (HOWARD et al., 1999; SAVINO, 2002; MITO et al., 2004; SCHAIBLE e 

KAUFFMANN, 2007). A hipótese de que em estado de desnutrição há um desequilíbrio na 

produção de leptina. 

Com relação aos efeitos do treinamento físico moderado sobre a resposta imune de ratos 

desnutridos, observamos maior capacidade proliferativa de linfócitos obtidos do linfonodo 

mesentérico e do baço, assim como maior produção de γ-interferon, IL-1, TNF e IL-2, associados 

à recuperação das concentrações plasmáticas de glutamina e à expressão gênica da glutamina 

sintetase no músculo esquelético destes animais (CUNHA et al., 2004).  

As considerações ora colocadas nos levam, portanto, a indagar qual será o efeito do 

exercício crônico sobre as alterações promovidas pelo quadro de desnutrição. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Animais  

 

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar, obtidos no biotério central do Instituto 

de Ciências Biomédicas da USP, mantidos no biotério de experimentação do Departamento de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento (Certificado 009/2005 da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo). 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas plásticas individuais, a uma temperatura 

média de 24 0C, com ciclos de claro/ escuro a cada 12 horas de modo controlado (início do 

período de claro às 19h00min). 

 

3.2  Protocolo de desnutrição 

 

A partir do desmame, no 210 dia, os animais pesando inicialmente entre 50 e 60g foram 

separados em dois grupos. Um grupo foi oferecido ração com conteúdo normal de proteína (18%) 

NUVILABR CR1(Nutrivital Nutrients LTDA), em quantidade fixa, equivalente à média 

consumida por um rato de mesma idade, mantido nas mesmas condições e biotério. Ao segundo 

grupo de animais desnutridos é oferecida metade da ração consumida pelos animais do grupo 

controle, para se estabelecer um quadro de restrição calórica, sendo o fornecimento sendo feito 

diariamente em diferentes horários para não caracterizar uma adaptação (Pair-feeding) aos 

horários de alimentação. O controle de peso foi avaliado semanalmente, através de uma balança 

de precisão Triple Beam Balance (OHAUSR) (CUNHA et al., 2003). 
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3.3 Subdivisão dos grupos experimentais 

  

 A partir do 520 dia de vida, os grupos acima mencionados foram subdivididos em grupos 

de animais sedentários e animais submetidos a exercício, gerando quatro subgrupos de 

experimentação (Figura 1). 

Subgrupo de ratos eutróficos sedentários (ES) 

Esse grupo foi o controle, os animais receberam água e comida ad libitum, sem participar 

do protocolo de treinamento.  

Subgrupo de ratos eutróficos em exercício (ET) 

Esses receberam água e comida ad libitum, sendo submetidos ao protocolo de 

treinamento. 

Subgrupo de animais desnutridos sedentários (DS) 

O grupo teve ração controlada, sendo oferecida metade da média semanal ingerida pelos 

animais eutróficos. 

 Subgrupo de animais desnutridos submetidos a exercício (DT) 

Esse é o grupo de ratos de ração controlada, sendo submetidos ao protocolo de 

treinamento. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma do delineamento do estudo. 

Ratos 

Eutróficos Desnutridos 

Sedentário (ES) Treinado (ET) Sedentário (DS) Treinado (DT) 
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3.4  Determinação do consumo de oxigênio (VO2max) 

 

Uma semana antes do início do treinamento e a cada 2 semanas de treinamento (sexta e 

sábado) durante o período de treinamento os animais foram avaliados conforme método descrito 

anteriormente (BEDFORD et al., 1979). As amostras de ar foram avaliadas em um sistema de 

calorimetria de circuito aberto Columbus Instruments, através da fração de oxigênio (O2) e gás 

carbônico (CO2) na entrada e saída em uma câmara com fluxo de ar constante de 1 ml/min. Após 

um período de estabilização do aparelho, os ratos foram submetidos a 5 minutos de aquecimento 

a uma velocidade de 7 metros/minuto e a cada 3 minutos houve um incremento de 5 metros por 

minuto até a exaustão (Tabela 1).  

 

3.5  Teste de exaustão (T.E) 

 

A velocidade obtida no teste de VO2max foi utilizada para a realização do teste exaustão, 

que consistia em submeter os ratos a uma corrida a 80 % da sua velocidade máxima até a total 

exaustão, quando os ratos não conseguiram desempenhar mais efetivamente a corrida ou cessar 

sua corrida imediatamente (Tabela 2). 

 

3.6  Protocolo de treinamento 

 

Os ratos, animais de hábitos noturnos, foram treinados no período escuro com luz 

vermelha, estabelecendo um ciclo invertido, com o horário de treinamento fixado entre as 15h e 

18h. 

Os animais dos grupos em exercício foram submetidos a um período de treinamento 

em esteira ergométrica (AVS projetos especiais)  para ratos,  desenvolvido  por Cunha et al. 

(2004). Inicialmente houve uma adaptação a esteira por duas semanas ao protocolo de 
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treinamento, iniciando-se o exercício diário com 30 minutos, subsequentemente aumentando-

se o tempo por dia em 10 minutos até 60 minutos, a uma velocidade inicial de 5 metros por 

minuto, que foi aumentada até que se alcançasse a intensidade relativa entre 60 a 65% do 

consumo máximo de oxigênio (VO2max). 

Os dois grupos foram treinados por 5 dias na semana por 1 hora, como o esquema 

abaixo:  

Tabela 1. Protocolo de treinamento em esteira ergométrica. 

 

  

2a. 

Feira 

3a. 

Feira 

4a. 

Feira 

5a. 

Feira 

6a. 

Feira     

  Tempo Tempo  Tempo Tempo Tempo Vel. Teste 

  (min) (min) (min) (min) (min) (m/min)   

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

2a. semana 30 35 40 50 60 10   

3a. Semana 30 35 40 50 60 13  

4a. semana 30 35 40 50 60 15   

5a. semana 30 35 40 50 60 18  

6a. semana 30 35 40 50 60 20   

7a. semana 30 35 40 50 60 21  

8a. semana 30 35 40 50 60 22   

9a. semana 50 50 60 60 60 23  

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

 



 
 

42 

 

Ao final do período de treinamento, foram avaliados os efeitos do protocolo de 

treinamento através do método aferição do VO2max e do teste de exaustão. 

 

 

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

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

 

  Tempo do Estágio (min.) Velocidade (m/min.)   

  3 10   

  3 15   

  5 20   

  5 25   

  5 30   

  5 35   

  5 40   

  5 45   

  Sucessivamente até a exaustão   

 

Após o desempenho no teste de VO2max, os ratos foram posto a correr a 80% da 

velocidade máxima obtida no teste de VO2, até que não conseguissem mais manter a velocidade 

ou até pararem na esteira. 



 
 

43 

Em seguida, 24h após a  ultima sessão de treinamento os animais foram sacrificados por 

decapitação sem anestesia, sempre pela manhã, para minimizar os efeitos de possíveis variações 

circadianas. Foram coletados o timo, o baço e linfonodos, músculo sóleo e gastrocnêmios, que 

foram processados. Também foi colhido sangue periférico com e sem anticoagulante , 

centrifugado a 676 x g (2500 RPM) em uma centrífuga Juon, modelo MR22i a uma temperatura 

de 10 oC, para obtenção de plasma e soro para a dosagem metabólica e hormônios. 

 

3.7  Análise pelo DEXA (DUAL-Energy X - Ray Absormetry) 

 

Na última semana de treinamento foi analisada a composição corporal dos animais através 

do DEXA (DUAL-Energy X - Ray Absormetry) executado num escâner QDR1000(Hologic, 

Whaltman, MA). 

Os ratos foram anestesiados com uma injeção intraperitoneal de uma mistura de 0,15- 0,2 

ml ketamina (75 mg/kg) e xilazina (5 mg/kg), e colocados em pronação sobre o escâner para a 

aquisição das imagens. 

A calibração do instrumento foi realizada como recomendada pelo fabricante, a partir de 

qual  o controle de qualidade com BDM (0.0553 g/cm2) e a percentagem de gordura eram 

também adquiridas cada vez que o instrumento era ligado. 

O coeficiente de variação do BMD foi calibrado para ser menos do que 1 % e o desvio 

padrão da gordura ± 1 % para o controle de qualidade. Toda a análise foi determinada usando o 

PIXImus densiometer (versa do software 2.00). 

A precisão do estudo foi conduzida de acordo com as recomendações de Gluer et al. 

(1995). 
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3.8  Conteúdo de lípides na carcaça 

 

As carcaças cozidas em um Becker de pirex com volume de um litro com água destilada 

na proporção de 1:1(P:V) em autoclave Phoenix (Phoenix Equipamentos) a uma temperatura de 

120 ºC, sob uma pressão de 1/kgf./cm2 por uma hora. Em seguida as amostras foram 

homogeinizadas em um processador Blender (Waring Laboratory model 38bl52). 

Para determinação do conteúdo de lípides da carcaça foi utilizado o método adaptado de 

Stansbie et al. (1976), em que 3g de amostra do homogeneizado da carcaça do animal e 1 g de 

tecido (fígado) foram saponificados em KOH 30% a 70 ºC por 15 minutos. Em seguida, foram 

adicionados 3 ml de etanol absoluto às amostras que foram mantidas aquecidas a 70 ºC por 2 

horas. Após o resfriamento, foram adicionados 2,5ml de ácido sulfúrico, e então os lipídios foram 

extraídos através de agitação por 10 minutos com 8, 6 e 4 ml de éter de petróleo, 

respectivamente. 

A fração de éter de petróleo contendo os lipídios foi lavada com 2 ml de água destilada, 

sendo seu conteúdo final transferido para pequenos frascos de vidro, previamente pesados. A 

massa de gordura presente na amostra de tecido, contendo principalmente ácidos graxos e 

colesterol, foi determinada gravimetricamente, após a evaporação do éter de petróleo.  

 

3.9  Determinação da concentração de proteínas nas amostras 

 

  Utilizou-se a metodologia descrita por Lowry et al. (1951) para a determinação do 

conteúdo de proteína. O princípio consiste na hidrólise alcalina das proteínas celulares com 

posterior reação com o reagente colorimétrico de Folin-Ciocateau, em solução contendo Na2CO3 

200 mM, NaOH 100 mM, tartarato de sódio e potássio 1 mM e sulfato de cobre 20  mM. A 

leitura foi realizada em espectrofotômetro a 750 nm e os valores obtidos foram comparados com 

curva padrão de albumina. 

 



 
 

45 

3.10  Parâmetros imunológicos 

  

3.10.1  Organização histológica do timo e a rede epitelial tímica 

 

Após o sacrifício, o timo foi coletado e pesado, depois fixado em solução de 

paraformaldeído 4% por 18h. Após este período, ele foi transferido para uma solução de álcool a 

70% por 24h , posteriormente submetidas a banhos de álcool 96% e 100%, xilol e paraplast e 

mantido em estufa a 60 ºC por 1h. 

O material foi incluído em polilisina e levado para a estufa a 60 ºC por 5h, para a 

coloração, passando por banhos com xilol, álcool 100%, 96% e 70%, água destilada ácido 

perclórico, reativo de Schiff e sulfeto de sódio. Após estes procedimentos, o material foi montado 

em resina. A análise foi conduzida  em  microscópio Nikon Eclipse E600, sendo que as 

fotografias foram obtidas com câmera digital (cool Snap – PROcf color) e processadas pelo Pro 

Plus software (Media Cybernetics, Silve Sping, MD).  

 

3.10.2  Celularidade de subpopulações de timócitos 

 

O número de células em cada estágio de diferenciação timocitária, definida pelos 

marcadores CD3 e CD4 foi feito através de contagem de número total de timócitos e posterior 

análise citofluorimétrica em duas cores  descrito por Dalmau et al. (1999). 

Após a decapitação o timo foi retirado e colocado em meio RPMI 1624, após  retirado da  

cápsula gordurosa, posteriormente o órgão foi macerado manualmente em um vidro pirex com 

embolo em presença de PBS com 5% de SFB, e então centrifugado 2 vezes em 1500 rpm. 

A viabilidade das células foi avaliada com Trypan Blue num Hemocitometro (Improved 

Neubauer, Max Levy, USA) e colocadas numa placa de 96 wells ( 1x106 células),  adicionando-

se 2 µl de soro do rato por 15 min.,  a uma temperatura de 4 ºC. Posteriormente as células foram 



 
 

46 

incubadas com anticorpos conjugados com fluorocromos, CD3 PE Pharmigen nº 554830, CD4 

FITC Pharmigen nº 554835, CD8 PE Pharmigen nº 554857, todos diluídos 1:100, por 30 minutos 

a 4 ºC sob proteção de papel alumínio. Terminado o tempo de incubação, 100 µl de PBS foram 

adicionados a cada well e as placas foram centrifugadas a 1500 rpm. Desprezou-se o 

sobrenadante e colocou-se 150 µl de formaldeído 1% para fixação das células. As células foram 

retiradas  das placas e colocadas no tubo de facs, acrescentando mais 150 µl de formaldeído. A 

aquisição foi realizada por um citômetro de fluxo FacsCalibur (BD Immunocytometry Systems), 

com o  programa Cell Quest para aquisição das amostras e analisadas pelo programa WinMDI 

2.8, que  analisou o número de eventos das amostras. 

 

3.10.3  Resposta proliferativa dos Linfonodos e Baço 

 

Após o sacrifício, os linfonodos e o baço foram removidos e colocados em tubos falcon 

(Corning, NY, USA) com tampão fosfato salina (PBS) a 0,9% (w/v), com PH 7.4. Então as 

amostras foram homogeneizadas com um êmbolo de seringa em uma peneira de metal sobre uma 

placa de petri, e então passadas através de um filtro Whatman (Whatman cat: 2105 841) (CURI e 

NEWSHOLME, 1989). 

As células em suspensão foram centrifugadas em 500 g por 15 minutos a temperatura 

ambiente e então a viabilidade celular foi determinada pela coloração com Trypan Blue. A 

contagem foi realizada  em um Hemocitometro (Improved Neubauer, Max Levy, USA).  

Os linfócitos foram colocados em cultura numa placa de 96 Wells (Corning, NY, USA), 

numa densidade de 2x105 de células/ml por compartimento da placa em meio RPMI-

1640(GibcoBRL) com glutamina, soro fetal bovino a 10% (SFB), estreptomicina-penicilina 

(GibcoBRL) e diferentes mitógenos: 5 µ/ml ConcanavalinaA (ConA), 5 µ/l Lipopolissacarídeo 

(LPS) e com 40 u/ml de IL2, perfazendo um total de 200 µl para cada compartimento. As placas 

foram transferidas para uma Incubadora com Microprocessador de CO2 LAB LINE, USA por 

48h. Após essa incubação, as células foram pulsadas com 20 µl (0.02 µCi) [2-14C]-Timidina 

diluída em PBS, e mantidas sob as mesmas condições por mais 16 h, depois foram coletadas 
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automaticamente por um coletor múltiplo de células (multiple cells havester Skatron Instruments, 

Norway) com  filtro de papel (cat: 11731 Skatron Combi, Suffolk, UK). 

Os discos contidos no papel com as células incorporadas com a timidina, foram colocadas 

dentro de um frasco com 5 ml de EcolumeR (ICN, CA, USA scintilation cocktail) e a 

radioatividade medida em um analisador de liquido de cintilação Beckman-LS 5000TD 

(Beckman Instruments, Fullerton, CA, USA). 

 

3.10.4  Expressão gênica do RNAm da Enzima Glutamina Sintetase 

 

Após o sacrifício, o músculo sóleo pesando aproximadamente 50 mg foi retirado e 

colocado em tubo contendo 500 µl de TrizolRReagent e homogeneizado em um homogenizador 

Polytron PT 3100. Após a homogeneização, o tecido foi incubado a temperatura ambiente por 10 

minutos. Adicionou-se 200µL clorofórmio às amostras então centrifugadas a 10.500 RPM a 4 ºC 

por 15 minutos para a separação de uma fase aquosa, que foi transferida para novos tubos  

(eppendorf). Em seguida colocou-se 500 µl de álcool isopropilico foi, agitando-se por 15 

segundos, incubando-se por 10 minutos em temperatura ambiente e centrifugando-se em 10.500 

RPM a 4 ºC para precipitação do RNA, formando um pellet no fundo do tubo, sendo este lavado 

com etanol 95% e centrifugado a 7.500 RPM a 4 ºC, secando em temperatura ambiente 

(CHOMCZYNSKI e SACCHI, 1987). 

As amostras foram solubilizadas em água-DEPC, para avaliação da concentração e pureza 

do RNAtot, que foi realizada por ensaio espectrofotométrico (espectrofotômetro SHIMADZU UV 

mini 1240) sob o comprimento de onda de 260 e 280 nm. A razão A260/280 é proporcional a 

concentração de RNAtot na amostra. 

O cDNA foi  gerado por um Termociclador(Techne Cambrige), pela incubação de 2 µg de 

RNA da amostra na presença de 0,5 µg/µl oligo dT 12-18 (Invitrogen, USA), 10 mM dNTPs, 

0,1M de DTT, RT buffer 5x, 2µl de M-MLV Reverse Transcriptase e  (20U), completando com 

água-DEPC para 20µl, por 10 minutos à 21 0C, por 30 minutos à 42 0C e 10 minutos à 99 0C no 

termociclador. O cDNA foi fracionado em gel de agarose a 1% e corado com brometo de etídio. 



 
 

48 

Após a visualização da integridade do cDNA este foi amplificado utilizando-se 3 µl do 

produto e  0,5 µl da enzima Taq DNA polimerase (2,5U), MgCl2 (1,25 mM), dNTPs Mix (0,2 

mM) e oligossondas específicas da Glutamina sintetase obtida através GeneBank com a 

seqüência sense TGA CAA GAT GGG CAA CAG TG e antisense GTT ATT CCA CCT GTC 

CTT GG na presença do controle interno RPL19, com seqüência sense AGG CTA CAG AAG 

AGG CTT GC e antisense CAA TGA GAA TCC GCT TGT TT, sendo o cDNA amplificado em 

28 ciclos. Cada ciclo consistiu em 95 ºC na temperatura desnaturante por 1 minuto, 60 ºC para 

anelamento por 35segundos e 72 ºC para a extensão. Terminado os ciclos 5 µl da amostra foram 

adicionadas no gel de agarose e as imagens captadas pelo analisador Typhoon (Molecular 

Dynamics) e quantificada (ImageQuaNTTM software) 

 

3.11 Parâmetros metabólicos  

 

3.11.1 Radioimunoensaio (RIE) para ACTH 

 

Para a determinação quantitativa do hormônio plasmático ACTH (DSL-2300) foi 

utilizado um kit radioimunoensaio (RIE) de competição entre um antígeno radioativo e outro não 

radioativo por um número fixo de sítios de ligação no anticorpo (Gênese, Diagnostic System 

Incorporation, Inc, USA).  

Este ensaio foi realizado com alíquotas de plasma proveniente dos diferentes grupos 

experimentais. As amostras foram descongeladas em banho de gelo e mantidas a 4 °C ou menos. 

Foram incubados 200 µL de plasma, padrões e mais 300 µL do padrão A (0 ng/mL) para o NSB 

(ligação não específica). Por último, foram adicionados 100 µL de anti-soro ACTH de rato, 

agitado suavemente durante 1 minuto, por 4 horas a 37 °C (exceto o tubo NSB). Após este 

período, foram adicionados 100 mL de reagente Precipitante em todos os tubos (exceto o tubo 

NSB) e incubados overnight a 4 °C. Findado este prazo, foi adicionado 1 mL de reagente 
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Precipitante, agitado imediatamente e incubado por 15 minutos em temperatura ambiente. Todos 

os tubos foram centrifugados (exceto o tubo NSB) por 15 minutos a 1500 x g. 

Os tubos foram decantados por inversão simultânea com o suporte de espuma, em 

recipiente para descarte de radioativo, com auxilio de papel absorvente, durante 2 minutos e 

contados em contador gama por 1 minuto. Os resultados foram calculados utilizando os dados de 

log (eixo-x) vs. log (eixo-y) e a % B/T foi utilizado para determinar as concentrações dos pontos 

da curva. A sensibilidade de detecção do método foi de 3,5 pg/ml (Padrão 0 pg/ml). 

 

 

 

3.11.2  Radioimunoensaio (RIE) para Leptina 

 

Para a determinação quantitativa do hormônio sérico Leptina (RL-83K) foi utilizado o kit 

radioimunoensaio (RIE) de competição entre um antígeno radioativo e outro não radioativo por 

um número fixo de sítios de ligação no anticorpo (Genese, Diagnostic System Incorporation, Inc, 

USA), específico para a espécie estudada. 

Este ensaio foi realizado com alíquotas de soro proveniente dos diferentes grupos 

experimentais. Antes do doseamento, as amostras foram descongeladas em banho de gelo e 

mantidas a 4 °C ou menos. Foram incubados 200 µL de soro, padrões e mais 300 µL do padrão A 

(0 ng/ml) para o NSB (ligação não específica). Por último, foram adicionados 100 µL de anti-

soro Leptina de rato, agitado suavemente durante 1 minuto, por 4 horas a 37 °C (exceto o tubo 

NSB). Após este período, foram adicionado 100 µL de reagente precipitante em todos os tubos 

(exceto o tubo NSB) e incubados overnight a 4 °C. Findo este prazo, foi adicionado 1 mL de 

reagente Precipitante, agitado imediatamente e incubado por 15 minutos em temperatura 

ambiente. Todos os tubos foram centrifugados (exceto o tubo NSB) por 15 minutos a 1500 x g. 
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Os tubos foram decantados por inversão simultânea com o suporte de espuma, em 

recipiente para descarte de radioativo, com auxilio de papel absorvente, durante 2 minutos e 

contados em contador gama por 1 minuto. Os resultados foram calculados utilizando os dados de 

log (eixo-x) vs. log (eixo-y) e a % B/T foi utilizado para determinar as concentrações dos pontos 

da curva. A sensibilidade de detecção do método foi de 0,05 ng/mL (Padrão 0,01 ng/mL). 

 

3.11.3  Determinação das concentrações da glutamina plasmática 

 

As concentrações de glutamina no plasma foram determinadas enzimaticamente segundo 

o método descrito por Windmueller; Spaeth (1974) adaptado a partir de Cooney e colaboradores 

(1971) e Kirsten e colaboradores (1963), cujo princípio é a conversão de nicotidamida adenina 

dinucleotídeo reduzida (NADH) em nicotidamida adenina dinucleotídeo pela ação da enzima 

glutamato desidrogenase, cuja função é formar glutamato a partir de α-cetoglutarato e amônia 

que foi formada no meio, a partir da reação da glutamina já existente com a asparaginase. O meio 

de ensaio (pH 8,0) foi constituído por fosfato de potássio dibásico (KH2PO4) 50 mM, glicerol 

50%%, NADH 4 mM, albumina defatada (BSA) 10%, GDH 5,0 U/ml, α-cetoglutarato 4,0 M e 

asparaginase 5,0 U/ml. Após a incubação em temperatura ambiente, a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 340nm para a determinação da quantidade de 

NADH consumido no meio, que é proporcional a quantidade de glutamina da amostra. Os valores 

estão expressos em nmol/ml. 

 

3.11.4 Determinação das concentrações glutamato plasmático  

 

As concentrações de glutamato no plasma foram determinadas segundo o método descrito 

por Bernt; Bergmeyer (1974) cujo principio é a redução do NAD a NADH após a reação do 

glutamato do meio com GDH. Neste método, o meio de ensaio (pH 9,0) foi formado por glicina 

300mM, hidrato de hidrazina 250mM, adenina-5´-difosfato (ADP) 1,0 mM, NAD 1,6 mM e 

GDH 4,5 u/ml. Após 60 minutos de incubação em temperatura ambiente, foi medida a 
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absorbância em espectrofotômetro com comprimento de onde de 340nm para a determinação da 

quantidade de NADH formado, que corresponde à quantidade de glutamato na amostra. Os 

valores estão expressos em nmol/ml. 

 

3.11.5 Dosagem das concentrações de glicose plasmática 

 

 Foi determinada através de kit enzimático comercial Glicose HK Labtest® 

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

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

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

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

fosfato que é oxidado. A absorbância resultante, medida em 340nm, é diretamente proporcional à 

concentração da glicose na amostra. Os valores expressos mg/dl.  

3.11.6  Dosagem das concentrações insulina plasmática 

 

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

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

radioisótopo 125I e a insulina fria (não marcada) pelo anticorpo anti-insulina produzida no animal. 

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

complexo insulina marcada-anticorpo depende da quantidade de insulina fria presente na solução 

padrão. A concentração do hormônio na amostra foi determinada pela quantificação de radiação 

gama (em contagem por minuto). Os valores expressos em µUI/ml. 
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3.11.7  Índice glicose/insulina  

 

Para determinação indireta da resistência a insulina foi calculada o índice glicose /insulina 

como descrito por Caro (1991), sendo seus valores expressos em  

              INDICE = [GLICOSE] (mg/dl) / [INSULINA] (µUI/ml). 

 

3.12 Análise dos resultados 

 

Para cada variável quantitativa foram verificadas a normalidade e homoscedacidade dos 

dados. Os dados obedeceram aos critérios de normalidade e homoscedacidade, procedidos a 

testes de ANOVA (análise de variância) de duas vias para dados paramétricos e não paramétricos 

com pós-teste de Bonferroni. Em qualquer um destes casos os dois critérios de classificação 

efetuados na ANOVA, o estado alimentar dos animais e sua condição quanto a exercícios. 
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4  RESULTADOS 

  

4.1 Caracterização da desnutrição 

 

4.1.1 Progressão do peso corporal 

 

         Os animais desnutridos sedentários (DS) (174,34 ±2,55 g) apresentaram um peso corporal 

51% menor no final do período experimental em relação ao grupo eutrófico sedentário (ES) (362 

± 8,55 g) (P<0, 001). O grupo desnutrido treinado (DT) (154,94 ± 5,77 g) apresentou um peso 

corporal 52% menor no final do período experimental em relação ao grupo eutrófico treinado 

(ET) (326,26 ± 12,43 g) (P<0, 001) e essa diferença foi observada também no tamanho dos 

animais (Figuras 2 e 4). Os animais do grupo D e DT apresentaram um ganho de peso corporal no 

decorrer do período experimental, menor taxa de que o grupo ES e ET. O grupo ET apresentou 

um peso corporal 9,9% menor que o grupo ES no final do período experimental (P<0, 002) 

(Figura 3). Após o inicio do treinamento os animais do grupo ET apresentaram uma redução no 

ganho de peso corporal em relação ao grupo ES. 
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Figura 2. Progressão de peso corporal durante o período experimental. Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14), Desnutrido sedentário (DS) (n=11), 

Eutrófico treinado (ET) (n=8) e Desnutrido treinado (DT) (n=8). * P<0,05 em relação ao grupo 

ES; # P<0,05 em relação ao grupo ET. 
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Figura 3. Ganho de massa corporal durante o período experimental. Dados expressos como média ± erro 

padrão da média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14), Desnutrido sedentário (DS) (n=11), 

Eutrófico treinado (ET) (n=8) e Desnutrido treinado (DT) (n=8). * P<0,05 em relação ao grupo 

ES, # P<0,05 em relação ao grupo ET. 
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Figura 4. Diferença de tamanho dos animais: à esquerda um rato desnutrido, à direita, o rato eutrófico. 

 

4.1.2 Progressão da ingestão alimentar 

 

         Houve uma diminuição de 9,9% na ingestão de ração no grupo ET (123,30 ± 4,32 g) em 

relação ao grupo ES (135,70 ± 4,02 g) no final do período experimental (P<0,05). Quando a 

ingestão alimentar foi expressa pelo peso corporal (g/semana/100 g de peso corporal) o grupo ET 

(38,02 ± 1,67 g/semana/100g de peso corporal) não apresentou diferença significativa em relação 

ao grupo ES (41,64 ± 2,46 g/semana/100 de peso corporal) significativa em relação ao grupo ES 

(41,64 ± 2,46 g/ semana / de peso corporal (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5. Progressão da ingestão alimentar durante o período experimental. Dados expressos como 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14) e Eutrófico treinado (ET) 

(n=8). * P<0,05 em relação ao grupo ES. 
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 Figura 6. Progressão da ingestão alimentar durante o período experimental. Dados expressos como 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14) e Eutrófico treinado (ET) 

(n=8). * P<0,05 em relação ao grupo ES. 
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4.1.3  Peso dos tecidos e composição corporal 

 

         No presente trabalho avaliamos o peso da glândula adrenal, o peso do timo, peso dos músculos 

sóleo e EDL e o peso de dois depósitos de lipídes – tecido adiposo retroperitoneal (TARP) e tecido 

adiposo epididimal (TAE). Como esperado, o peso absoluto de todos os tecidos avaliados apresentou 

uma grande redução em resposta à desnutrição e ao treinamento físico moderado associado à 

desnutrição (FIGURAS 7 a 12). 

 Com relação ao peso relativo, expresso como percentual do peso corporal, o TARP e o TAE 

apresentaram uma redução no grupo DS em relação ao grupo ES, e uma redução no grupo DT em 

relação ao grupo ET. O TAE dos animais do grupo ET (1,00 ± 0,08%) apresentou uma redução de 

aproximadamente 30% em relação ao grupo ES (1,43 ± 0,11%) (P<0, 001). O grupo ET (3,61 ± 

0,46%) apresentou uma diminuição de aproximadamente 20% no peso relativo do TARP em relação ao 

grupo ES (4,51 ± 0,79%), sem apresentar diferença significativa (P=0, 05) (Figura 12). 

 Acerca do músculo sóleo, o grupo DT (0,0422 ± 0, 0016%) apresentou um aumento em relação 

aos grupos DS (0, 0350 ± 0, 0020 %) e ET (0 0351 ± 0,0017%). O peso relativo do músculo EDL foi 

menor nos grupos DS (0, 0454 ± 0,0010%) e DT (0, 0462 ± 0,0018%) em relação ao grupo ES (0, 

0413 ± 0, 0014%) (Figuras 7 e 8). 

 O peso relativo da adrenal dos animais DS (0,0236 ± 0,0015%) mostrou aumento de 45% em 

relação ao grupo ES (0, 0162 ± 0, 0008 %) (P=0, 003), o grupo DT (0, 0252 ± 0, 0014%) apresentou 

um aumento de 34% em relação ao grupo ET (0, 0188 ± 0, 0010%) (P=0, 003) (Figura 8). 
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Figura 7. Peso absoluto (g) dos músculos sóleos, extensor digitório longo (EDL), e da adrenal dos grupos 

eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – 

n=12), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e erro padrão. 

*p<0,05 em relação ao grupo ES; *p<0,05 em relação ao ET; # p<0,05 em relação ao DS. 
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Figura 8. Peso relativo (% - porcentagem do peso corporal) dos músculos sóleos, extensor digitório longo 

(EDL), e da adrenal dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), 

desnutrido sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados 

em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; #p<0,05 em relação ao ET; @ p<0,05 

em relação ao DS. 
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Figura 9. Peso absoluto do timo dos grupos Eutrófico sedentário (ES) (n=12), Desnutrido sedentário (DS) 

(n=12), Eutrófico Treinado (ET) (n=8), Desnutrido treinado (DT) (n=8). Resultados 

apresentados em média e erro padrão * p< 0,05 em relação ao grupo ES, # p<0,05 em relação ao 

ET. 
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Figura 10. Peso relativo (%- porcentagem do peso corporal) do timo dos grupos Eutrófico 

sedentário (ES) (n=12), Desnutrido sedentário (DS) (n=12), Eutrófico Treinado (ET) 

(n=8), Desnutrido treinado (DT) (n=8). 
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Figura 11. Peso absoluto (g) dos depósitos de tecido adiposo retroperitoneal (TARP), epididimal (TAE) 
dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido 
sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT – n=8). Resultados representados em média e 
erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; #p<0,05 em relação ao ET; @ p<0,05 em relação 
ao DS. 
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Figura 12. Peso relativo (% - porcentagem do peso corporal total) dos depósitos de tecido adiposo 
retroperitoneal (TARP), epididimal (TAE) dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=12), 
eutrófico treinado (ET – n=8), desnutrido sedentário (DS – n=12), desnutrido treinado (DT – 
n=8). Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES; 
#p<0,05 em relação ao ET; @ p<0,05 em relação ao DS. 
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      O grupo DS apresentou uma diminuição (4,71 ± 0,71 %)  de 49% no percentual de 

gordura em relação ao grupo ES (9,23 ± 0,87 %) (P<0, 002). O grupo DT (2,96 ± 0,20%) 

apresentou uma redução de 66% em relação ao grupo ET (8,87 ± 1,27%) (P<0, 001). A massa 

magra do grupo DS (95,28 ± 0,71%) mostrou-se maior em 5% em relação ao ES (90,76 ± 1,30%) 

(P<0, 002) enquanto a massa magra do grupo DT (97,03 ± 0,20 %) foi 6,5% superior quando 

comparada à do grupo ET (91,12 ± 0,87%) (P<0, 001) (Figuras 13,14 e 15). No presente estudo o 

modelo utilizado divide a composição corporal dos animais em dois compartimentos, uma fração 

é o conteúdo de gordura e a outra fração é a massa magra, que compreende a massa isenta de 

gordura, calculada através da subtração do conteúdo de gordura da carcaça menos o peso da 

carcaça. 
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Figura 13. Composição corporal da carcaça (%), dados expressos como média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES) (n=14), Eutrófico treinado (ET) (n=8), desnutrido sedentário (DS) 

(n=11) e desnutrido treinado (DT) (n=8).*P<0,05 em relação ao ES e #P<0,05 em relação ao 

ET. 
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Figura 14. Análise da massa magra através do DEXA, dados expressos como média ± erro padrão da 

média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14), Eutrófico treinado (ET) (n=8), desnutrido sedentário 

(DS) (n=11) e desnutrido treinado (DT) (n=8).*P<0,05 em relação ao ES e #P<0,05 em relação 

ao ET. 
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Figura 15. Análise da massa gorda   através do DEXA, dados expressos como média ± erro padrão da 

média. Eutrófico sedentário (ES) (n=14), Eutrófico treinado (ET) (n=8), desnutrido sedentário 

(DS) (n=11) e desnutrido treinado (DT) (n=8).*P<0,05 em relação ao ES e #P<0,05 em relação 

ao ET. 
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4.1.4  Teste de desempenho  

 

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

corrida, tanto com um maior tempo até a exaustão quanto com uma maior velocidade atingida no 

momento da fadiga, relativamente aos grupos eutróficos sedentário (ES) e treinado (ET) e 

desnutrido sedentário (DS). 

 

4.1.4.1  Tempo até a exaustão 

 

 O tempo até a exaustão está demonstrado na figura 14. O grupo desnutrido treinado (DT) 

demorou 36,82 ± 2,03 minutos até entrar em exaustão, enquanto os grupos eutrófico sedentário 

(ES), 11,13 ± 1,53min., eutrófico treinado (ET), 23,43 ± 3,15min., e desnutrido sedentário (DS), 

10,27 ± 1,18min., demoraram significativamente menos tempo para chegar à exaustão. 
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Figura16. Tempo até a exaustão, em minutos (min.), dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=16), 

eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), desnutrido treinado 

(DT – n=16).  Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao 

grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET. @ p<0,05 em relação ao DS. 
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  4.1.4.2  Velocidade atingida na exaustão 

 

 A velocidade no momento da exaustão está demonstrada na figura 15, que ilustra qual 

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

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

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

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

significativamente menor no momento em que entraram em fadiga. 

 

 

 

Figura 17. Velocidade de exaustão (m/min.) dos grupos eutrófico sedentário (ES – n=16), eutrófico 

treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – n=16), desnutrido treinado (DT – 

n=16) Resultados representados em média e erro padrão. *p<0,05 em relação ao grupo 

ES. #p<0,05 em relação ao ET. @ p<0,05 em relação ao DS. 
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 4.1.4.3 Consumo máximo de oxigênio (VO2máx) 

 

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

ilustrado na figura 16. Os resultados demonstraram não haver diferença significativa entre os 

grupos ES 27,05 ± 2,53 ml/kg/min., ET 21,38 ± 1,57 ml/kg/min., DS 26,45 ± 1,43 ml/kg/min. e 

DT 26,85 ± 3,03 ml/kg/min. 

 

 

Figura 18. VO2máx (ml/kg/min.) realizado antes do período de treinamento dos grupos eutrófico 

sedentário (ES – n=16), eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário (DS – 

n=16), desnutrido treinado (DT – n=16) Resultados representados em média e erro 

padrão. p<0,05. 
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 Já o VO2máx após o período de 10 semanas de treinamento apresentou resultado diferente e 

está ilustrado na figura 17. Os resultados demonstraram que o grupo DT apresentou um VO2máx 

significativamente maior, 41,90 ± 1,72 ml/kg/min., do que o grupo ES, 34,59 ± 1,89 ml/kg/min., 

ET 32,45 ± 2,27 ml/kg/min. e DS 34,31 ± 1,86 ml/kg/min. 

 

 

 

Figura19. VO2máx (ml/kg/min.) realizado após o período de 10 semanas de treinamento dos grupos 

eutrófico sedentário (ES – n=16), eutrófico treinado (ET – n=16), desnutrido sedentário 

(DS – n=16), desnutrido treinado (DT – n=16). Resultados representados em média e erro 

padrão. *p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET. @ p<0,05 em 

relação ao DS. 
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4.2 Parâmetros Imunológicos 

4.2.1  Caracterização  do timo 

  A análise da marcação para  CD3 mostrou que o  grupo DS apresentou uma queda de 

aproximadamente 26%, 4628,33 ± 304,39 no eventos, em relação ao grupo ES, 6327,33 ± 

95,77. Ao passo que, o grupo DT demonstrou um aumento de aproximadamente de 60%, 

7324,67 ± 121,91 em relação ao grupo DS, não apresentando diferença significativa em 

relação ao grupo ET, 7860,4 ± 103,32 .  
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Figura 20. Citometria de CD3 do Timo. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido 

sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao 

grupo ES., @ p<0,05 em relação ao DS. 
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Em relação à maturação de linfócitos no timo avaliamos marcadores de superfície 

CD4, o grupo DS apresentou uma queda de aproximadamente 40%, 2337,2 ± 162,58, em 

relação ao grupo ES, 3792,6 ± 185,02. Ao passo que, o grupo DT demonstrou um aumento 

de aproximadamente de 76%, 4094 ± 101,43 em relação ao grupo DS, não apresentando 

diferença significativa em relação ao grupo ET, 4306,8 ± 85,22.  

 

 

 

Figura 21. Citometria de CD4 do Timo. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido 

sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao 

grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET.  
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Quanto à celularidade tímica, o grupo DS apresentou uma queda de 

aproximadamente 40%, 51,2 ± 4,3 x 107, em relação ao grupo ES, 86,2 ± 3,7 x 107. Ao passo 

que, o grupo DT demonstrou um aumento de aproximadamente de 106%, 108,7 ± 4,1 x 107 

em relação ao grupo DS, não apresentando diferença significativa menor em relação ao 

grupo ET, 138,3 ± 9,1 x 107.  

  

 

 

Figura 22. Citometria da celularidade do Timo. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário 

(DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 

em relação ao ET.  
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        Avaliamos a proliferação de linfócitos no baço: houve diferença significativa entres os 

grupos sem e com a estimulação por mitógenos.  O grupo DS apresentou uma queda de 

aproximadamente 40%, 1808,9 ± 55.26, em relação ao grupo ES, 2713,9 ± 80,18. Ao passo 

que, o grupo DT demonstrou um aumento de aproximadamente de 45%, 2655 ± 86,85 em 

relação ao grupo DS e apresentando diferença significativa em torno de 20% relação ao 

grupo ET, 2335,5 ± 42,61. Quando as células foram estimuladas com ConA o grupo DS 

demonstrou uma menor proliferação na razão de aproximadamente 80%, 3451,20 ± 120,70 

em relação ao grupo ES, 7575,80 ± 204,69, enquanto que o grupo DT houve um 

significativo aumento na ordem de 1,8 vezes, 9207,50 ± 137,23 e de aproximadamente 10% 

sobre o grupo ET 8427 ± 163,70. Quanto à estimulação com LPS, o grupo DS apresentou 

uma resposta proliferativa de aproximadamente 25%, 4264,8 ± 63,51 em relação ao ES, 

5360 ± 117,6. Entretanto, o grupo DT apresentou um aumento de 20%, 5113,4 ± 81,7 

comparado ao grupo DS e de 15% ao grupo ET, 4575, 8 ± 50,45. Dados interessantes foram 

observados quando as células foram estimuladas com IL2 tendo-se obtido diferenças nas 

respostas bastante significativas: células do grupo DS proliferaram 2,5 vezes menos, 2766,7 

± 123,0 em relação ao grupo ES, as quais do grupo DT proliferou aproximadamente 3,5 

vezes mais, 10352,1 ± 183,75 do que as do grupo DS e 20% mais em relação ao grupo ET 

10352,1± 183,75. 
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Figura 23. Proliferação das células do baço sem adição de mitógeno. Dados expressos em média ± 

erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), 

Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em 

relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 24. Proliferação das células do baço com adição de conA. Dados expressos em média ± erro 

padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), 

Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação 

ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 25. Proliferação das células do baço com adição de LPS. Dados expressos em 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico 

treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício 

(DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ 

p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 26. Proliferação das células do baço com adição de IL2. Dados expressos em média ± erro 

padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), 

Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em 

relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Em relação à proliferação de linfócitos em linfonodos demonstrou-se uma diferença 

significativa entres os grupos posto em condições basal, como após estimulação por  

mitógenos. 

O grupo DS apresentou uma redução de aproximadamente 1,5 vezes, 4263,80 ± 

84,95, em relação ao grupo ES, 10741,50 ± 55,60; enquanto que, o grupo DT demonstrou 

um aumento de aproximadamente de 100%, 9601 ± 133,53 em relação ao grupo DS  

apresentando ainda uma queda significativa em torno de 20% relação ao grupo ET, 11395,20 

± 249,74. Quando a estas células foram adicionadas o mitógeno ConA, o grupo DS 

demonstrou uma menor resposta proliferativa na razão de aproximadamente 3 vezes, 

5032,30 ± 233,65 em relação ao grupo ES, 17650,80 ± 109,34, enquanto que o grupo DT 

houve um significativo aumento na ordem de 3,5 vezes, 18764 ± 244,62 e de 

aproximadamente 25% menor que o grupo ET 22340,90 ± 373,30. Quanto após a  

estimulação com LPS onde o grupo DS apresentou uma resposta proliferativa de 

aproximadamente 2,8 vezes menor, 5652,40 ± 629,54 em relação ao ES, 14046,10 ± 84,35. 

Entretanto, o grupo DT apresentou um aumento de 45%, 8229,20 ± 246,91 comparado ao 

grupo DS e de 100% ao grupo ET, 16770,80 ± 341,50. Quando as células foram estimuladas 

com IL2  a diferenças de respostas entre si foram bem marcantes, as células do grupo DS 

proliferou 4 vezes menos, 4444,80 ± 322,09 em relação ao grupo ES, ao passo que as do 

grupo DT proliferaram aproximadamente 4,5 vezes mais, 18764,1 ± 1244,62  entretanto ao  

grupo DS e 20% menores em relação ao grupo ET 23431,40 ± 498,50. 
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Figura 27. Proliferação das células dos linfonodos sem adição de mitógeno. Dados expressos em 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado 

(ET- n= 10), Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). 

*p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao 

DS.  
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Figura 28. Proliferação das células dos linfonodos com adição de LPS. Dados expressos em média 

± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 

10), Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em 

relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 29. Proliferação das células dos linfonodos com adição de ConA. Dados expressos em 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- 

n= 10), Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 

em relação ao grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 30. Proliferação das células dos linfonodos com adição de IL2. Dados expressos em média ± erro 

padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido 

sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. 

#p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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4.3 Parâmetros metabólicos 

 

Avaliamos alguns parâmetros metabólicos e notou-se uma redução na  

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

maior glicemia em relação ao DS. Na figura 31 está ilustrada a glicemia dos grupos ES 

129,12 ± 14,93 mg/dl, ET 120,71 ± 15,94 mg/dl, DS 92,37 ± 12,95 mg/dl e DT 117,18 ± 

38,40 mg/dl. Não houve diferenças na insulinemia ilustrada na figura 32. 

Quando comparamos a relação glicose/insulina houve uma redução em DT em 

comparação com  DS e ET (Figura 33). Não foram encontradas diferenças significativas na 

concentração de ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), que está descrita na figura 37. 

A concentração plasmática de leptina para o grupo DS (7,71 ± 2,23 ng/mL) foi 

concentração 3 vezes maior que a do grupo ES (2,01 ± 0,94 ng/mL). Essa diferença foi 

ainda maior, na ordem de aproximadamente 6 vezes em relação ao grupo ET (0,64 ± 0,18 

ng/mL) e DT (15,06 ± 3,02 ng/mL) como ilustração figura 34. Ainda avaliamos a 

concentração de glutamina: o grupo DS (1204,18 ± 81,99 mM/mL) apresentou uma queda 

significativa em torno de 65% em relação ao ET (2017,08 ± 253,84 mM/mL) e de 50% em 

relação ao grupo DT (1976,96 ± 260,24 mM/mL), não apresentando diferença com o 

grupo ES (86,2 ± 3,7 mM/mL), figura 37. O glutamato também apresentou diferença 

significativa entre os grupos, posto que  o grupo DT (2170 ± 241,09 mM/mL) apresentou 

uma elevação de aproximadamente 25% em relação aos grupos DS (1701,01 ± 20,9 

mM/mL) e de aproximadamente 20% em relação ao grupo ET, 1811 ± 197,74 mM/mL, 

não apresentaram diferenças  entre os grupos DS e ES (1385,3 ± 273,75 mM/mL), figura 

35. 
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Figura 31. Concentração de glicose plasmática. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário 

(DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. , @ 

p<0,05em relação ao DS.  

 

 

 



 
 

90 

 

Figura 32. Concentração de insulina plasmática. Dados expressos em média ± erro padrão da 

média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido 

sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 

Figura 33. Relação insulina/glicose ([insulina] (µUI/ml) / [glicose] (mg/dl)). Dados expressos em 

média ± erro padrão da média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 

10), Desnutrido sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). #p<0,05 em 

relação ao grupo ET., @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 34. Concentração  plasmática de  leptina. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário 

(DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 

em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 35. Concentração plasmática de glutamato. Dados expressos em média ± erro padrão da 

média. Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido 

sedentário (DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao 

grupo ES. #p<0,05 em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 36. Concentração  plasmática de glutamina. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário 

(DS – n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10). *p<0,05 em relação ao grupo ES. #p<0,05 

em relação ao ET, @ p<0,05em relação ao DS.  
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Figura 37. Concentração plasmática de ACTH. Dados expressos em média ± erro padrão da média. 

Eutrófico sedentário (ES – n= 10), Eutrófico treinado (ET- n= 10), Desnutrido sedentário (DS 

– n= 10), Desnutrido exercício (DT- n= 10).  
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1 Desnutrição  

 

          A desnutrição é reconhecida como um dos maiores problemas de saúde pública dos países 

em desenvolvimento. Este quadro aparece quando as necessidades orgânicas para proteínas e 

energia, ou ambas, não são suficientes na dieta, ocasionando perda de peso e atraso no 

crescimento, que são as primeiras alterações detectáveis em crianças (MONTEIRO, 1984; 

ANJOS, 1989) e também em animais durante a fase de vida pré-amadurecimento sexual (Cunha 

et al., 2003). 

         Como resultado da desnutrição, há uma série de mudanças nas respostas fisiológicas e 

comportamentais que são consideradas como uma adaptação à disponibilidade de alimentos 

(SHETTY, 1999). Assim, esta habilidade de se adaptar não é só específica dos seres humanos, 

mas de quase todos os mamíferos e é como um duplo benefício à sua sobrevivência (SHETTY, 

1999). 

           O controle do crescimento é consensualmente aceito como instrumento útil na avaliação 

do estado de saúde e nutrição em crianças (MONTEIRO, 1984) e em ratos (CUNHA et al., 

2003). A pesquisa relacionada à sobre desnutrição investiga principalmente a desnutrição 

protéica , mas ainda poucos trabalhos enfocam a desnutrição protéico-calorica (BROWN, 1984; 

SOTO-MOYANO, R. et. al., 1987;  SAVINO, 2002).  

         Então um dos objetivos principais do nosso trabalho foi observar como a desnutrição 

proteico-calórica provocaria certas mudanças corporais. Assim resolvemos adotar o protocolo de 

restrição de 50% da ingestão alimentar dos nossos ratos controles (ES) (CUNHA et al., 2003),  

que se mostrou adequado, resultando em desnutrição. Além do peso corporal, a diferença no 

tamanho dos animais foi significativa, indicando a eficácia (TORUN e VITERI, 1994; 

WATERLOW, 1994). 

        No presente trabalho escolhemos animais recém-desmamados para avaliar melhor os efeitos 

da privação do alimento sobre o crescimento. A redução de 50% na quantidade de alimento 

oferecida aos animais, a partir do 21o dia após o nascimento promoveu uma alteração de padrão 
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de ganho de peso corporal. Nossos animais desnutridos apresentaram uma diminuição na 

progressão do peso corporal e no final do período experimental, apresentaram uma redução de 

aproximadamente de 50% no seu peso corporal em relação aos grupos dos eutróficos (ES, ET). 

Essa diminuição na progressão e no peso final está de acordo com outros achados na literatura ( 

ESCRIVÃ et al., 1992; MARTÍN, et al. 2007). O grupo eutrófico treinando (ET) apresentou um 

peso corporal 9,9% menor em relação ao grupo eutrófico sedentário e, após a segunda semana de 

treinamento, a progressão do peso corporal foi menor quando comparada com o grupo ES. 

         Em termos populacionais, a desnutrição protéico-calorica pode afetar todos os grupos 

etários, mas sua maior ocorrência é mais facilmente detectável em crianças e jovens, pois nestas 

populações a ocorrência de desnutrição está associada à dificuldade de obtenção de alimento 

pelos seus próprios meios, associada também com as poucas condições de higiene, aumentando a 

incidência de diarréia e outras infecções. Assim há esforços de pesquisadores dos países 

desenvolvidos em desenvolver fórmulas nutricionais mais acessíveis e eficientes para redução da 

desnutrição infantil (CAMPANA, 1985). 

         O desenvolvimento gradual do quadro de desnutrição pode ocorrer em semanas ou meses, 

passando por um período no qual há ajustes metabólicos e comportamentais que resultam numa 

adequação do metabolismo basal à nova demanda energética (YOUNG e SCRIMSHAW, 1971; 

SHETTY, 1999; CARBONNEL, 2000; EMERY, 2005). 

         Com a manutenção do estado de desnutrição, a queda no gasto energético não é mais 

suficiente para reequilibrar o sistema. Assim, têm início as alterações no metabolismo das 

gorduras e proteínas, que levam a uma rápida perda de peso e degradação progressiva dos 

estoques protéicos (CARBONEL, 2005). Observamos uma queda acentuada na composição 

corporal dos animais do grupo desnutridos sedentários DS e desnutridos treinados DT avaliados 

pelo DEXA. Podemos observar uma queda em relação ao grupo ET de 42% tanto para o grupo 

DS e o grupo DT, valores esses para massa magra e 38% e 34%, respectivamente para densidade 

óssea.  

        Na verdade, em conjunto, os dados do DEXA mostraram uma redução muito acentuada na 

massa gorda, na ordem de 78% para os DS e 86% para os DT, corroboram os resultados de um 

experimento clássico realizado em 1940 na Universidade de Minnesota, que testou um grupo de 

voluntários e os colocou em restrição alimentar, ingerindo apenas 2/3 da dieta normal de um 

indivíduo (2400 kcal) por dia durante 24 semanas, resultando numa perda de pelo menos de 23% 
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do peso corporal desde o inicio do trabalho e da ordem de mais de 70% da massa de gordura em 

seu corpo (YOUNG e SCHRIMSHAW, 1971; HOFFER, 2001). 

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

1979), redução dos depósitos de gordura (SOARES e SHETTY, 1991; SHETTY, 1984; FERRO-

LUZZI et al., 1997), e também, uma redução no tamanho do fígado (GARLICK 1975; ELIA, 

1997). Corroborando os dados descritos na literatura, o peso absoluto do tecido muscular e 

adiposo e do fígado diminuiu nos desnutridos (DS e DT) em relação aos eutróficos (ES e ET), o 

que pode ser atribuído ao fato da massa corporal apresentada por eles ser cerca de 50% inferior. 

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

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

diferentes graus (GARLICK et al., 1975). O músculo esquelético pode ser um dos tecidos 

afetados pela diminuição da ingestão protéico-calórica (GOLDSPINK, 1964; GOLDSPINK, 

1965; HENRRIKSSON, 1990). 

           Além da redução de peso corporal, a desnutrição também promove um déficit de 

crescimento acentuado (BARAC-NIETO et al., 1978; SPURR et al., 1983), ou seja, um indivíduo 

desnutrido, geralmente, apresenta estatura menor do que indivíduos normais, o que também 

contribui para a redução do peso corporal total, fatos esses vistos pelo tamanho dos animais.           

A desnutrição protéico-calórica é aceita como causa importante de imunodepressão e 

imunossupressão em um grande número de indivíduos, principalmente crianças em países em 

desenvolvimento responsável por mais de 50% das mortes em crianças com menos de 5 anos 

(MACCARTER et al., 1998). Em países industrializados também são descritos casos de 

desnutrição, porém com maior acometimento de idosos (REDMOND et al., 1991b; 

REDMOND et al., 1991c).  

A relação entre estado nutricional e incidência de infecções do trato respiratório superior 

é demonstrada em um grande número estudos epidemiológica (ZAMAN et al., 1996), sendo 

aceito, que a desnutrição protéico-calórica ainda seja uma entre outra causa principal de 

imunodepressão e imunossupressão no mundo (REDMOND et al., 1995).  

Como dito anteriormente, uma das importantes expressões da relação desnutrição e 

sistema imune amplamente descrita se baseia nas alterações observadas em componentes 

estruturais do sistema imunológico (MCMURRAY, 1984; BARONE et al., 1993; SAVINO, 
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2002). Entretanto as relações entre desnutrição e timo são relatados a partir de 1810; somente 

há pouco mais de 4 décadas foi descoberta a função imunológica do timo, e só mais 

recentemente estudos relacionando estrutura e função tímica têm sido consideradas a ser 

efetivamente retomada (DUROV, 1986; HADDEN, 1992; NEZELOF; 1992; LYRA. et.al., 

1993; SAVINO, 2000; CHINEN, 2006).  

         A desnutrição é reconhecida como indutora da atrofia tímica determinando importantes 

mudanças estruturais e consequente perda  de  funções. Com atenuação das  diferenças entre a 

zona cortical e medular de seus lóbulos. Nossos animais apresentaram notadamente uma atrofia 

no parênquima que se encontra espessada, com trabéculas também espessadas e irregulares e uma 

perda da angulação dos lóbulos, sendo que a diferenciação cortico-medular não foi mantida. 

Além disso, uma acentuada diferença no peso do órgão do grupo DS e DT foi observada, como 

também encontrados nos estudos de Dos-santos et al., 1999; Pallaro et al., 2001; Horsea et al., 

2004 (dados não apresentados).  

     Além de alterar na morfologia tímica, outros estudos têm avaliado o impacto da desnutrição 

sobre a fisiologia tímica, principalmente na maturação de timócitos através de marcadores de 

superfície celular (LÓPEZ-VARELA et al., 2000; RODRÍGUEZ et al., 2005; COTÉZ-

BARBERENA et al., 2008).  

      Em nossos estudos optamos por avaliar o CD3 que é um marcador de superfície celular e esta 

associado à  transdução de sinal para os receptores de células T (TCR) e à maturação dos 

linfócitos T (STITES et al., 1994). Outro importante marcador é o CD4, cuja expressão está 

associada às populações T helper, promovendo a ativação e maturação de células B e células T 

citotóxicas, e ainda formando ainda uma ligação subsidiária com a classe II do MHC das células 

apresentadoras de antígenos (ROITT, 1993). Observamos uma queda na expressão de ambos 

CD3 e CD4 em relação ao nosso controle sugerindo uma redução na capacidade de maturação de 

células T pelo timo, dados esses também encontrados por Rodríguez et al., 2005; Cortéz-

barberena et al., 2008.  

 

      Está bem estabelecido que o sistema imunológico está sob  controle neuroendócrino (VILLA-

VERDE, 1993; SAVINO e DARDENE, 2000). Neste contexto, estudos têm demonstrado que os 

glicocorticóides circulantes estão em níveis aumentados na desnutrição protéico-calórica 

comparados com o controle (Barone et al., 1993; Cunha et al., 2003, Cunha et al., 2004); e em 
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consequência outros estudos têm relatado uma severa depleção de timócitos (HADDEN, 1992; 

BARONE et al., 1993; FRAKER et al., 1995, ARTZ et al.,  2000). 

A leptina é um hormônio cuja expressão e secreção ocorrem primariamente no tecido 

adiposo branco, agindo através da ativação de isoformas específicas de receptores em vários 

tecidos (TARTAGLIA, 1997) e exibindo um ritmo circadiano, no qual as mais altas 

concentrações encontradas são próximas à meia noite e as mais baixas, próximo ao meio dia. 

(FRIEDMAN et al., 1998). Esse hormônio mostra um papel chave no controle da homeostase 

energética (CHAN e MANTZOROS, 2005). Estudos têm avançado no entendimento da fisiologia 

da leptina e estabelecido que o seu principal papel é no sinal da disponibilidade energética em 

estados de privação (HOULVER e HOUMARD, 2003; CHAN e MANTZOROS, 2005). 

      Outros estudos voltaram a sua atenção para o envolvimento desse hormônio com a regulação 

do sistema imunológico (HOWARD et al., 1999; SAVINO, 2002; MITO et al., 2004; 

SCHAIBLE e KAUFMANN, 2007). Hipotetiza-se que em estado de desnutrição há um 

desequilíbrio na produção de leptina, que seria responsável de proteger os órgãos linfóides 

(HOWARD et al., 1999; FANTUZZI e FAGGIONE, 2000; SAVINO, 2000; BLÜHER e 

MANTAZOROS, 2004). 

     Nossos estudos anteriores demonstraram um aumento da corticosterona com o estado de 

restrição alimentar e esse quadro se revertia com uma suplementação fisiológica de glutamina 

(CUNHA et al., 2003). Então avaliamos as concentrações de leptina depois do programa de 

restrição alimentar. Os resultados demonstraram um aumento de três vezes no grupos DS em 

relação ES, podendo sugerir que esse aumento teve um efeito compensatório para manutenção da 

estabilidade do peso corporal pelo fato de ser uma desnutrição crônica (GRUNFELD et al., 1996;  

MATARESE, G., 2000; FEARON e MOSES, 2002). 

A desnutrição tem sido amplamente reconhecida como depressora e supressora em ambas 

as imunidades celular e humoral e é considerada ser um fator importante no aumento da 

susceptibilidade a doenças infecciosas em pacientes normais ou hospitalizados (HUANG, 2001; 

WAITZBERG, 2001). A proliferação celular é muito sensível a mudança na disponibilidade de 

nutrientes e hormonal por essa razão pode esperar uma súbita mudança no sistema imunológico, 

que realiza uma rápida divisão celular e uma enorme síntese de proteínas, que pode se observada 

em animais privados de alimentos (CUNHA et al., 2003). 
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      Em nossos estudos observamos que o sistema imunológico foi suprimido, quando ratos 

jovens foram expostos a um período de 30 dias restrição alimentar, tendo uma queda nas 

respostas proliferativa a mitógenos e na produção de citocinas dos linfonodos mesentéricos e do 

baço (CUNHA et al., 2003). 

       A interleucina2 (IL2) um fator de crescimento autócrino e parácrino secretada pelos 

linfócitos T é essencial para a proliferação clonal das células T,  em virtude de sua habilidade de 

acentuar a mitogenese dos linfócitos humanos e suportar contínuo crescimento de células normais 

cultivadas (PAPIERNICK, 1984; JIANG et al., 1997; WAN e FLAVELL, 2006).       Além disso,  

tem um papel crucial nas propriedades funcionais das células B, macrófagos e células natural 

killer NK, essa citocina se localiza como uma das mais críticas imunoreguladoras (PILLAI e 

KARANDIKAR, 2007). E por realizar um papel importante em múltiplos aspectos na biologia 

das células T (WAN e FLAVELL, 2006; BURCHILL et al., 2007; PILLAI e KARANDIKAR, 

2007). 

       Estudos anteriores em nosso laboratório encontraram elevação da produção dessas citocina 

nos animais restritos de alimento, não somente em células cultivadas do baço, mas também nos 

linfonodos, dados esses corroborados com estudos de Zhang e Petro (1997). 

      As citocinas são moléculas sinalizadoras do sistema imunológico, que realizam um papel 

importante no controle da homeostase e seu equilíbrio modula o perfil (celular ou humoral) e a 

intensidade da resposta. A IL2 é uma citocina de resposta do tipo T-helper1(Th1) e sua produção 

é importante na ativação de linfócitos T (DAMJANOVICH et. al., 2002).  

         Em nosso estudo, observamos que as células cultivadas do baço e dos linfonodos após 

estimulação com IL2 mostraram resultados  semelhante ao das células estimuladas com ConA, 

havendo uma queda na resposta proliferativa no grupo DS esse fato pode estar relacionado a uma 

diminuição na função das células apresentadoras de antígenos, como foi descrito previamente por 

Zhang e Petro (1997) em seu modelo de desnutrição protéica e posteriormente visto por nosso 

grupo de trabalho (CUNHA et al., 2003; CUNHA et al., 2004). 

       Uma menor resposta proliferativa dos linfócitos cultivados das células do baço e dos 

linfonodos encontrados no grupo DS em resposta ao estímulo com IL2 e a mitógenos reforça a 

hipótese de diminuição na função das células apresentadoras de antígenos (ZHANG e PETRO, 

1994; CUNHA et al., 2003).           
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       Algumas teorias ligam o metabolismo de amônia e dos aminoácidos à fadiga central e 

periférica que acompanham os exercícios de longa duração. Assim, pode-se imaginar que o 

metabolismo dos aminoácidos desempenha um papel de destaque na adaptação ao treinamento de 

endurance (GRAHAM et al., 1997; SANTOS, 2004). 

        Os efeitos do treinamento sobre o metabolismo muscular fazem com que esse tecido 

apresente alterações no metabolismo dos aminoácidos durante o exercício (DUDDLEY e 

TERJUNG, 1985). No entanto, quando esses estudos são realizados com seres humanos, eles são 

limitados pela ética a avaliações em parâmetros de flutuações das concentrações plasmáticas do 

aminoácido e os estudos em animais ficam um pouco difíceis a extrapolação (GRAHAM et al., 

1997; SANTOS, 2004). 

       A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial, que compreende 20% do total de 

aminoácidos plasmático e é ativamente produzido em diferentes órgãos como fígado, rins, 

pulmões e músculo esquelético sob diferentes condições patológicas. Sendo o músculo 

esquelético seu maior produtor pode liberá-lo na corrente sanguínea em altas taxas 

(NEWSHOLME, 1994; NEWSHOLME, 1996; NEWSHOLME e CALDER, 1997,).  Além disso, 

é de fundamental importância para a manutenção da homeostasia e  indispensável para a síntese 

protéica, constituindo-se em um importante substrato energético para as células do sistema 

imunológico (ROWBOTTON et al., 1996). 

         Em nossos estudos resolvemos investigar os efeitos da restrição alimentar sobre as 

concentrações deste aminoácido no plasma, que é elevado estado de jejum de 48h, paralelamente 

pela redução na atividade da glutaminase e um aumento na produção pelo fígado (KONG et al., 

2000). 

Estas mudanças não foram observadas em nosso trabalho no qual  houve uma queda no 

grupo DS. Essas mudanças têm um papel importante, atribuindo a sua queda ao fato de muito 

tecidos poderem estar usando a glutamina como substrato, entre eles os rins e fígado para 

gliconeogênese (BOZA et al., 2001).  

 

    Efeito do treinamento  

 

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

corporal, por aumentar o gasto energético do indivíduo, proveniente de fontes armazenadas no 
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corpo, como por exemplo, os depósitos de gordura do tecido adiposo, (ROSS et al., 2000; ROSS 

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

de promover uma redução de peso corporal do grupo eutrófico treinado (ET) em relação ao 

eutrófico sedentário (ES). Apesar do peso corporal do ET ser significativamente menor em 

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

endurance. Isso vem de acordo com um balanço energético negativo promovido pelo aumento do 

gasto energético pelo treinamento físico e manutenção da ingestão alimentar. 

 Mas, contrariamente, o grupo desnutrido treinado DT não apresentou uma redução do 

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

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

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

desnutrição e sugerindo que o exercício promoveu uma preservação da massa magra (TORUN e 

VITERI, 1989; KRITCHEVSKY, 1990; TORUN e VITERI, 1993; HOYT e FRIEDL, 2006). 

O objetivo primário de um programa de treinamento físico é conferir ao organismo uma 

melhor capacidade de adaptação a situações de estresse. O desvio da situação de homeostase 

produzida pelo exercício físico induz uma reorganização de seus mecanismos funcionais, 

principalmente os mecanismos endócrinos e imunológicos (LARSEN, 2003; CUNHA et al., 

2004).  

        Um assunto que vem chamando bastante atenção é a relação entre o indivíduo privado de 

alimento e seu desempenho atlético (COETZER et al., 1993; LARSEN, 2003), e um dado 

muito interessante é o domínio, em termos de resultados, das corridas de longa distância por 

atletas de países que sofrem bastante com a desnutrição (COETZER et al., 1993; SALTIN et 

al., 1995; LARSEN, 2004; LUCIA et al., 2006). Em nosso estudo encontramos um melhor 

desempenho para os animais desnutridos, que obtiveram melhores resultados no teste de 

exaustão e de VO2. Esses dados mostraram-se relevantes na discussão do paradoxo dos  

corredores de países como Kenia e Etiópia, que são assolados pela escassez de alimentos para 

sua população (COETZER et al., 1993; SALTIN et al., 1995a; SALTIN et al., 1995b; 

LARSEN, 2003; LARSEN et al., 2004; LUCIA et al., 2006). 
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            Sabe-se que durante o exercício físico de endurance, as células musculares são 

abastecidas por substratos armazenados em seu interior como o glicogênio e o triacilglicerol e 

circulatórios como a glicose e os ácidos graxos. As mitocôndrias, por sua vez, consomem mais 

rapidamente os substratos que estão armazenados no próprio músculo do que os circulatórios 

(HOPPELER e BILLETER, 1991). 

          A concentração do glicogênio muscular possui uma relação direta com a intensidade do 

exercício e, desta forma, um indivíduo com maior estoque de glicogênio é capaz de realizar 

exercício em intensidades maiores (BERGSTROM et al., 1967). Além disso, durante o exercício 

de endurance, quanto maior a capacidade do indivíduo em captar, transportar e consumir o 

oxigênio, ou seja, quanto melhor sua capacidade funcional cardiorrespiratória medida através do 

VO2máx, melhor será seu desempenho (BASSET e HOWLEY, 2000). Notamos que os animais do 

grupo desnutrido treinado (DT), além de apresentarem uma maior concentração de glicogênio 

muscular, apresentaram também um melhor VO2máx do que os eutrófico sedentário e treinado (ES 

e ET) e os desnutridos sedentários. O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) desse grupo, após 

10 semanas de treinamento, foi significativamente maior do que seu grupo controle que também 

treinou o eutrófico treinado (ET).  

 Diferentemente, em um estudo realizado por BARAC-NIETO et al. (1978) com 49 

indivíduos adultos desnutridos, demonstrou-se que o VO2máx desses indivíduos era menor 

comparado a indivíduos normais, porém, foi demonstrado posteriormente pelo mesmo grupo que 

essa redução do VO2máx estava relacionada à reduzida massa muscular apresentada pelos 

desnutridos, o que não ocorreu com os desnutridos treinados em nosso modelo experimental e, 

talvez, por isso o maior VO2máx apresentado por eles.  

           Em outro estudo do grupo, foi que, com a renutrição com uma dieta rica em proteínas 

durante 45 dias, houve um aumento da massa muscular e do VO2máx em indivíduos desnutridos, 

demonstrando a importância desse componente para um melhor consumo de oxigênio (BARAC-

NIETO et al., 1980). Mais adiante, Spurr et al. (1983) publicaram que crianças de 6 a 16 anos de 

idade desnutridas, apresentavam um menor VO2máx do que crianças consideradas normais. Por 

outro lado, em outro estudo publicado posteriormente por Spurr e colaboradores (1984) com 

crianças, demonstrou-se que as consideradas desnutridas apresentaram um melhor consumo de 

oxigênio em uma carga submáxima de exercício do que crianças normais. Parece então que a 
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massa muscular não diminuída do grupo desnutrido treinado (DT) em relação ao seu peso 

corporal, pode ser a responsável pelo  maior VO2máx. 

  Além de um maior VO2máx, os animais DT apresentaram, curiosamente, um melhor 

desempenho de corrida na esteira do que todos os outros grupos. Isso ocorreu tanto em relação ao 

tempo até a exaustão, quanto à velocidade atingida no momento da fadiga. O grupo eutrófico 

treinado (ET) também apresentou o mesmo resultado em relação aos grupos sedentários (ES e 

DS), demonstrando um efeito positivo do treinamento de endurance de 10 semanas aplicado. O 

grupo desnutrido treinado (DT) demorou 36,36% mais tempo para entrar em exaustão do que o 

eutrófico treinado (ET), ou seja, 13,4 minutos a mais para chegar à fadiga. Afora, demorou 69,8 e 

72,11% mais tempo até a exaustão do que os grupos eutrófico e desnutrido sedentário (ES e DS), 

respectivamente. 

          Também atingindo 20,4% maior velocidade de corrida no momento da exaustão do que o 

grupo ET, mais de 10m/min. mais veloz. Além disso, também atingiu 53,8 e 53,3% maior 

velocidade do que os grupos ES e DS, respectivamente. De forma oposta, o estudo de BARAC-

NIETO et al. (1978), realizado com humanos, demonstrou que a capacidade de endurance, ou 

seja, a resistência à exaustão de desnutridos, a 80% do VO2máx, não foi diferente a indivíduos 

normais. Porém, diferentemente do nosso modelo, os indivíduos desnutridos eram sedentários e, 

portanto, assemelhando-se aos resultados encontrados entre os grupos eutrófico sedentário (ES) e 

desnutrido sedentário (DS), que após 10 semanas sem treinamento, também não apresentaram 

diferenças em relação à resistência a exaustão. Não foram encontrados estudos em que 

desnutridos foram submetidos a um período de treinamento e depois avaliados quanto ao 

desempenho. 

Sabidamente um bom desempenho em exercícios de endurance é dependente de variáveis 

como a composição corporal, o conteúdo de glicogênio muscular, o VO2máx, e também depende 

da capacidade oxidativa do músculo esquelético de ressintetizar ATP para a continuação do 

exercício. Como já discutido anteriormente, sabe-se que além do glicogênio muscular e da 

glicose sangüínea, os ácidos graxos também são importantes substratos energéticos para a 

produção de ATP durante a realização de exercícios de endurance.  
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  Assim, as principais vias metabólicas de geração de ATP durante o exercício prolongado 

de intensidade moderada são a glicólise aeróbia no ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de 

elétrons, e a β-oxidação dos ácidos graxos, onde essas reações que ocorrem para a geração do 

ATP são catalisadas por diversas enzimas. Além disso, sabe-se que tanto a desnutrição quanto o 

treinamento físico são capazes de promover uma série de adaptações fisiológicas e bioquímicas 

no músculo esquelético (FUGE et al., 1968; BRUCE et al., 1984; OLDORFS e SOURANDER, 

1984; DE-MELLO, 1994; CIVITARESE, 2007). 

         Dessa forma, o imenso potencial do exercício em várias condições parece estar 

correlacionado ao fato de que pode promover adaptações em todos os sistemas, este conceito 

sobre os efeitos benéficos na saúde humana é completamente novo (COSTA ROSA, 2004). No 

passado os médicos tradicionalmente avisam seus pacientes com doenças crônicas evitarem a 

atividade física. Contudo, as investigações desenvolvidas nos programas de reabilitação cardíaca 

a partir de 1960, serviram como ponto de partida para as pesquisas sobre os efeitos do exercício 

sobre os sistemas e processos patofisiológicos como as respostas imunológicas, câncer e a 

inflamação (COSTA ROSA, 2004). 

A estrutura do timo dos animais desnutridos treinandos (DT) , assemelhou-se a situação 

controle, sugerindo que a recuperação da morfologia poderia estar associada à recuperação 

funcional (WOODS et al., 2003). 

Resolvemos avaliar o comportamento doss marcadores de superfície celular no exercício, 

sabendo que na literatura há relatos sobre exercício agudo (SIMPSON et al., 2007; LAING et al., 

2008). Nossos estudos revelaram um aumento na expressão de CD3 timo no DT em relação DS 

sugerindo assim uma recuperação na maturação das células T, tendo observado  um incremento 

na expressão de CD4 confirmando estudos anteriores em nosso laboratório, que o exercício 

promoveu uma resposta imunológica tipo Th1 (CUNHA et al., 2004). 

Anteriormente comentado estudos têm também voltado a sua atenção para o 

envolvimento da leptina  sobre o sistema imunológico (HOWARD et al., 1999; SAVINO, 2002; 

MITO et al., 2004; SCHAIBLE e KAUFMANN, 2007). A hipótese de que em estado de 

desnutrição ha um desequilíbrio na produção de leptina, que seria responsável de proteger os 

órgãos linfóides (FANTUZZI e FAGGIONE, 2000; SAVINO, 2000; BLÜHER e 
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MANTAZOROS, 2004) e exercício (FILTEAU et al., 1992; MACKINON, 1998; PEDERSEN e 

HOFFMAN-GOETZ, 2000; MATTHEW e HOUMARD, 2003; COSTA ROSA, 2004).  

         Nossos estudos anteriores demonstraram um aumento da corticosterona com o estado de 

restrição alimentar e esse quadro se revertia com o exercício crônico moderado (CUNHA et al., 

2004).   Então avaliamos o comportamento das concentrações de leptina depois do programa de 

treinamento, e essas não diferiram entre os grupos ES, ET, porém houve uma elevação de 

aproximadamente 6,5 vezes nos desnutridos treinados esses dados em conjunto sugerem uma 

recuperação na funcionalidade do timo descrita por Savino (2002) e Hebebrand et al.(2003). 

Porém, como dito anteriormente, sugerimos que esse aumento pode ter sido um efeito 

compensatório para manutenção da estabilidade do peso corporal pelo fato de ser uma 

desnutrição crônica (GRUNFELD et al., 1996; GRUNFELD et al., 1997; FRIELD et al., 2000; 

FEARON e MOSES, 2002).          

       O exercício foi capaz de reduzir em DT os níveis de glicocorticóide, hormônios pro-

apoptóticos responsáveis pela depleção dos timócitos e atrofia tímica e ainda promoveu uma 

elevação nas concentrações de leptina, que é um hormônios anti-apoptóticos,sugerindo  uma 

recuperação da funcionalidade e possivel repovoamento dos órgãos linfóides periféricos 

(HOWARD et al., 1999; CHACÓN et al., 2005).    

         Sabendo que IL2 é um importante fator de crescimento e estudos têm revelado seu papel 

como uma sinalizadora no desenvolvimento e homeostase das células T (BURCHILL et al., 

2007; PILLAI e KARANDIKAR, 2007), resolvemos avaliar o efeito desta citocina na resposta 

proliferativa delas.  

No grupo DT, o exercício foi capaz de restabelecer as funções imunológicas, tanto no 

baço quanto nos linfonodos, recuperando a capacidade de proliferar em resposta a concanavalina 

A (ConA) e a IL2 em comparação ao grupo  ET. O efeito do exercício sobre a proliferação dos 

leucócitos é conhecido e varia de acordo com duração, intensidade e o tipo de exercício, como 

descrito por Fry et al. (1992) e demonstrado por outros pesquisadores como Nieman et al. (1992), 

Perdensen e Hoffman-Goetz, (2000); Santos, (2004). Em nosso modelo o exercício foi capaz de 

restaurar a resposta proliferativa e havendo maior responsividade do grupo DT a IL2 reforça uma 

resposta imunológica tipo Th1. 

       O programa de treinamento induziu uma recuperação parcial das concentrações plasmáticas 

de glutamina, como demonstrado num estudo previamente conduzido em nosso laboratório em 
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que a adição de glutamina ao meio de cultura de linfócitos obtidos de ratos desnutridos, que 

mostraram uma queda na concentração plasmática do aminoácido, restaurou a habilidade de 

produzir citocinas e proliferar em resposta à ConA (CUNHA et al., 2003). 

         Assim, podemos especular que o exercício foi capaz de recuperar as concentrações da 

glutamina plasmática explicando, parcialmente, a recuperação da função do sistema imunológico 

em nosso trabalho. As alterações no fluxo de glutamina podem, contudo também estar  

relacionadas às mudanças nas concentrações de glicocorticóides (CUNHA et al., 2004). 

        Trabalhos prévios chamam atenção para os efeitos fisiológicos das baixas concentrações de 

glutamina, mas não relacionam o estado de desnutrição e sua relação com o exercício. Sabendo 

que o exercício afeta todos os tecidos e sistemas no corpo humano, interagindo e modulando por 

um sistema psiconeuroimunoendócrino (COSTA ROSA, 2004). 

A recuperação da concentração plasmática de glutamina e da função tímica sugerem que 

um programa de treinamento pode ser usado como uma estratégia coadjuvante de tratamento da 

desnutrição, reduzindo custos em políticas públicas de saúde, aumentando a qualidade de vida. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 Podemos concluir que a desnutrição ocasiona uma alteração no sistema imunológico 

acarretando uma atrofia tímica e mudanças tanto na morfologia, quanto na sua funcionalidade 

reduzindo a celularidade e a maturação de timócitos. Além disso, ela provocou uma menor 

reposta proliferativa dos linfócitos do baço e linfonodos submetidos à estimulação. O programa 

de exercício moderado crônico adotado demonstrou ser eficiente em reverter uma série de 

anormalidades na morfologia do timo, bem como recuperar sua capacidade funcional através do 

aumento da celularidade e do aumento na maturação de timócitos CD3 e CD4, fato que pode 

estar associado pelo menos pela redução da corticosterona e um aumento da leptina. E ainda, o 

exercício se mostrou capaz de restaurar a resposta proliferativa do baço e linfonodos a IL2 uma 

citocina que tem um papel crítico como efetora e supressora do sistema imunológico. 

Adicionalmente o treinamento promoveu a recuperação dos níveis de glutamina plasmática.  

 Portanto, um programa de treinamento de intensidade moderada e crônico (55-65% 

VO2max) pode ser uma alternativa terapêutica adicional, que pode ser administrado em alguns 

quadros patológicos entre eles a desnutrição, a baixos custos e elevando a qualidade de vida da 

população. 
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