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RESUMO 

 

VERAS, K. M. A. Treinamento aeróbio de intensidade moderada mantém a 
viabilidade celular de ilhotas pancreáticas e previne a perda da resposta 
secretora de insulina à glicose em camundongos alimentados com dieta 
hipercalórica. 2016. 99 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Os efeitos do treinamento aeróbio moderado sobre a viabilidade celular e a 
GSIS das ilhotas pancreáticas foram investigados em camundongos C57BL/6 
alimentados com dieta rica em lipídios (60%) e sacarose (20%) (HFDS). Os 
grupos foram: HFDS, dieta controle (C), HFDS treinado (HFDSTR), controle 
treinado (CTR). Após 8 semanas, houve aumentada massa corporal e 
adiposidade e diminuída tolerância à glicose e sensibilidade à insulina no HFDS; 
tais efeitos foram atenuados em HFDSTR. Houve menor percentual de células 
viáveis e prejudicada GSIS no HFDS do que no HFDSTR e C. As expressões do 
GLUT2 e da CuZn superóxido dismutase-1 (SOD1) foram diminuídas em HFDS, 
mas não no HFDSTR. As respostas observadas nas ilhotas do grupo HFDSTR 
foram semelhantes ao grupo C. O treinamento aeróbio de 8 semanas preveniu 
os efeitos deletérios da HFDS sobre a sensibilidade à insulina, viabilidade celular 
e GSIS e manteve o conteúdo enzimático antioxidante endógeno, sugerindo que 
o treinamento aeróbio possa ser benéfico na prevenção dos efeitos deletérios de 
uma HFDS. 

 
Palavras-chave: Dieta rica em lipídio e sacarose. treinamento aeróbio. ilhotas 
pancreáticas. GSIS. viabilidade celular. Prevenção. SOD1 e GLUT2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

VERAS, K. M. A. Moderate aerobic training maintains pancreatic islet 
cellular viability and prevents glucose stimulated insulin secretion 
impairment in mice fed a hypercaloric diet. 2016. 99 p. Ph. D. thesis (Human 
Physiology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 

 

This study investigated the aerobic training effects on GSIS and pancreatic 
islet cellular viability in C57BL/6 mice fed a high fat (60%) and sucrose (20%) diet 
(HFDS). The groups were: HFDS, control diet (C), HFDS + training (HFDSTR) 
and control trained (CTR). After 8 weeks the HFDS significantly increased body 
mass and adiposity, decreased glucose tolerance and insulin sensitivity, and 
impaired GSIS and cellular viability; these effects were attenuated in HFDSTR. 
There were less viable pancreatic islets cells and impaired GSIS in HFDS than in 
HFDSTR and C. The decreased GLUT 2 and CuZn-superoxide dismutase 1 
(SOD1) protein expression in HFDS were increased in HFDSTR. Most pancreatic 
islet responses were similar between HFDSTR and C. Eight weeks aerobic 
training prevented deleterious effects of HFDS on insulin sensitivity, cellular 
viability and GSIS, and maintained endogenous antioxidant enzyme content, thus 
suggesting that aerobic training may be beneficial to prevent adverse metabolic 
effects associated with westernized diet consuming. 
 

Keywords: High fat diet and sucrose. aerobic training. pancreatic islet. GSIS. 
cellular viability. Prevention. SOD1 and GLUT2. 

 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	



1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações gerais 

 

O estilo de vida “ocidentalizado”, atualmente denominado nicho 

obesogênico (WELLS, 2011), é responsável pelo aumento da prevalência do 

sobrepeso, obesidade e suas comorbidades, como resistência à insulina (RI) e 

até mesmo o diabetes tipo 2 (DM2). Esse nicho obesogênico envolve 

alimentação inadequada e sedentarismo como fatores de risco para o 

desencadeamento das doenças não transmissíveis, como a obesidade e o DM2 

World Health Organization 2014 – (WHO). Os dados epidemiológicos são 

alarmantes e demonstram crescimento da prevalência e da incidência das 

doenças não transmissíveis em todo o mundo. Em 2014, mais de 1,9 bilhão de 

adultos com idade igual ou superior à 18 anos estiveram acima do peso. Destes, 

mais de 600 milhões eram obesos (WHO, 2106). Segundo o órgão, o número de 

pessoas que vive com diabetes quase quadruplicou desde 1980 para 422 

milhões de adultos, com a maioria vivendo em países em desenvolvimento. A 

Organização Mundial da Saúde destaca a necessidade de reforçar, sobretudo, o 

papel da prevenção e o tratamento da doença (WHO, 2016). 

 

1.2 Glicose e secreção de insulina 

 

O processo de secreção de insulina é finamente regulado pelas células 

beta (β) pancreáticas em resposta ao aumento da glicemia, principalmente 

(JITRAPAKDEE et al., 2010). Portanto, a glicose é o principal secretagogo 

fisiológico de insulina. Por outro lado, há outros nutrientes que também atuam 

como secretagogos da insulina como: ácidos graxos não esterificados (NEFAs) 

e alguns aminoácidos, como a leucina (MACDONALD et al., 2005)  

Assim, as células β pancreáticas, que expressam em abundância o 

transportador de glicose/frutose (GLUT2) (BELL et al., 1990; GONZÀLEZ et al., 

2009; LETURQUE et al., 2009), são capazes de captar, de forma eficiente, 



diferentes concentrações de glicose, devido ao seu elevado Km e Vmax 

(COLVILLE et al., 1993). Isso significa que tais células possibilitam um fluxo 

contínuo e não saturável, em concentrações fisiológicas de glicose, para o seu 

interior, mas também, que o transporte de glicose aumente rapidamente, 

conforme a glicemia se eleve. Portanto, o resultado  é a tendência de uma 

concentração intracelular de glicose em equilíbrio com a do meio extracelular, 

em particular o sangue (HABER et al., 2003). 

Em linhas gerais, uma vez no citosol a glicose é fosforilada à glicose-6-

fosfato (G-6-P) pela enzima glicoquinase sendo direcionada para o fluxo 

glicolítico (HABER et al., 2003; LAYCHOCK, 1990). O aumento do fluxo 

glicolítico induz à geração de metabólitos, como a nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NADH) e a flavina adenina dinucleotídeo (FADH2), que são 

subsequentemente oxidados na cadeia respiratória para permitir a produção de 

ATP. O aumento na razão ATP/ADP no citoplasma induz a redução da 

probabilidade de abertura do canal para potássio dependente de ATP, gerando 

uma oscilação no potencial da membrana plasmática da célula β, que se traduz 

como despolarização transitória da membrana, permitindo subsequentemente a 

abertura de canais para Ca2+ dependentes de voltagem (tipo L). Como resultado, 

há influxo de Íons cálcio nas células, o que deflagrará o processo de exocitose 

dos grânulos de insulina e, portanto, a secreção de insulina induzida por glicose 

glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) (AIZAWA et al., 1998).  

Há também outra via intracelular ativada em resposta ao metabolismo da 

glicose nas células β, que envolve isoformas da fosfolipase C (PLC). Essa 

ativação promoverá a hidrólise de fosfolípidios da membrana e a geração de 

1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) que, por sua vez, estimularão o efluxo de íons 

cálcio a partir do retículo endoplasmático para o citosol, aumentando, portanto, o 

Ca2+ citoplasmático além de diacilglicerol (DAG). O DAG é um potente ativador 

da proteína quinase C (PKC). O resultado final envolverá a fosforilação de 

proteínas, ativando-as e induzindo a exocitose dos grânulos de insulina (HABER 

et al., 2002).  



Ademais, a glicose também pode modular o processo secretório de insulina 

por vias independentes da sua metabolização, despolarização da membrana e 

aumento do Ca+2 intracelular. As vias sugeridas para a ação “beyond ionic 

events”, são aquelas envolvidas com a ativação de PKC e da adelinato ciclase 

(AIZAWA et al., 1998). Dessa forma, uma vez que a proteína quinase C (PKC) e 

a adenilato ciclase estejam aumentadas no citoplasma das células β 

pancreáticas, a GSIS será aumentada, mesmo quando em baixas 

concentrações de Íons cálcio intracelular (KOMATSU et al., 1995; STRAUB et 

al., 1998) 

 

1.3 Ácidos graxos e secreção de insulina 

 

Os ácidos graxos são transportados na circulação na forma não 

esterificada, non-esterified fatty acids - (NEFAs), isto é, livres, complexados à 

albumina, ou na forma de triacilgliceróis, associados a lipoproteínas. Os mesmos 

se difundem através da membrana plasmática das células β pancreáticas, são 

convertidos à acil-CoAs de cadeia longa (LC-CoA) e transportados pela enzima 

localizada na parede membranosa mitocondrial chamada carnitina palmitoil 

transferase tipo I (CPT-I) para o interior das mitocôndrias, onde serão 

posteriormente submetidos à beta-oxidação (KUNAU et al., 1995). A oxidação 

dos ácidos graxos é minimizada ou inibida quando as concentrações de glicose 

estão elevadas: o malonil-CoA formado durante a oxidação da glicose inibe a 

CPT-I, bloqueando assim o transporte de LC-CoA para o interior da mitocôndria. 

O acúmulo de LC-CoA no citosol leva ao aumento dos níveis intracelulares de 

Ca2+, bem como à mudanças no estado de acilação das proteínas envolvidas no 

processo de exocitose (DEENEY et al., 2000; ROTHMAN; ORCI, 1992;) 

amplificando portanto a GSIS (CARPINELLI et al., 2002; GRAVENA et al., 

2002).  

O potencial secretagogo dos ácidos graxos para a GSIS aumenta de 

acordo com o comprimento da cadeia dos ácidos graxos e diminui com o grau 

de insaturação dos mesmos (apud (GRACIANO et al., 2011). No entanto, há 



vasta literatura demonstrando que o tempo de exposição das ilhotas 

pancreáticas aos diferentes tipos de ácidos graxos induz respostas 

heterogêneas quanto à GSIS (CARPINELLI et al., 2002; DHAYAL et al., 2008; 

PICINATO et al., 1998). A exposição à ácidos graxos saturados, como o 

palmitato, realizada de forma aguda, leva ao aumento na GSIS (CARPINELLI et 

al., 2002). Por outro lado, a exposição crônica e em altas concentrações à essas 

mesmas moléculas, situação bastante comum em indivíduos com síndrome 

metabólica (SABIN et al., 2007), resulta em defeito na secreção de insulina, 

além de poder comprometer a viabilidade das células β, com redução na 

biossíntese da insulina (OPARA et al., 1994; PLÖTZ et al., 2016; STEIN et al., 

1997). 

No entanto, em condição fisiológica como o jejum, a resposta adequada da 

GSIS é dependente das concentrações circulantes de NEFAs (STEIN et al., 

1996). De fato, experimentos utilizando animais sob restrição alimentar 

demonstraram a importante relação entre glicose e ácidos graxos para a 

homeostase da célula β, indicando que desequilíbrios entre esses dois 

nutrientes possam contribuir para aparecimento ou progressão de condições 

patológicas como obesidade, resistência à insulina (RI), etc (NOLAN et al., 

2006).  

 

1.4 Obesidade e pâncreas endócrino 

 

A qualidade e a quantidade tanto dos lipídios ingeridos, particularmente os 

ácidos graxos trans e os saturados (AGS), como o tipo de carboidratos 

ingeridos, isto é, os simples, como a sacarose, que são rapidamente 

absorvíveis, têm um importante papel na gênese da obesidade e suas 

complicações metabólicas, como a RI e Diabetes tipo 2 (DM2) (HU et al., 2001; 

MALIK et al., 2010). Nesse sentido, alguns dos AGS mais comuns encontrados 

na alimentação ocidental são os ácidos graxos palmítico (C 16:0) e esteárico (C 

18:0), presentes principalmente em carne vermelha e na gordura de origem 

animal, denominada banha.  



Com a obesidade, o efeito tampão do tecido adiposo pode ser excedido e o 

resultado envolve o acúmulo ectópico de gordura. Com isso, o excesso daqueles 

nutrientes pode ser armazenado na forma de triglicérides (TG) nos tecidos 

hepático, muscular estriado e pancreático.  

O acúmulo ectópico de TG e seus metabólitos no citoplasma dessas 

células, pode modular diversas vias intracelulares relacionadas à respostas 

inflamatórias, danos celulares e até mesmo apoptose (ROBERTSON et al., 

1992). O resultado envolverá prejuízo na captação e oxidação da glicose por 

esses tecidos e até morte celular. Esse evento é caracterizado como 

“lipotoxicidade”. Há evidencias indicando que indivíduos obesos têm maior 

probabilidade de apresentar níveis elevados de NEFAs, devido à massa de 

tecido adiposo ser mais expandida e lipoliticamente ativa (AL-GOBLAN et al., 

2014). A resistência à insulina, associada à obesidade, aumenta ainda mais os 

níveis de NEFAs, devido à redução da ação antilipolítica do hormônio 

(HUSSAIN, 2010; KAHN et al., 2006; KARPE et al., 2011).  

Especificamente, dentre as consequências sistêmicas das altas e 

persistentes concentrações de NEFAs e glicose circulantes, fenômeno 

denominado glicolipotoxicidade, destacam-se aquelas sobre o pâncreas 

endócrino. Perda de função e massa de célula β são as sequelas da exposição 

crônica (JORDY et al., 2015; VELUTHAKAL et al., 2005). Na investigação dos 

eventos relacionados à glicolipotoxicidade, há mecanismos propostos para 

serem responsáveis pela desencadeamento da RI relacionada à obesidade, 

incluindo o acumulo ectópico de lipídios e seus metabólitos atuando sobre vias 

envolvidas com inflamação, a disfunção mitocondrial, e/ou o estresse oxidativo. 

Nesse sentido, estudos em modelo animal são uma das alternativas utilizadas, 

dada a baixa viabilidade de estudos mais invasivos em seres humanos.  

Por exemplo, camundongos de ambos os sexos, alimentados com dieta 

rica em gordura saturada, tornaram-se resistentes à insulina, apresentaram 

hiperinsulinemia e uma resposta secretora de insulina semelhante ao padrão 

humano de DM2 (CAPITO et al., 1992). Nessa perspectiva, células β 

pancreáticas de indivíduos ou animais obesos, não diabéticos, podem 



apresentar tal resposta secretória, no sentido de “ajustar” as concentrações de 

insulina à alta demanda, para então, manter a normoglicemia. No entanto, 

quadro prolongado de RI pode desencadear uma redução na proliferação das 

células β pancreáticas, o que culminará com a falha na função das mesmas. 

Assim, RI é o primeiro passo para o desenvolvimento do DM2 (KAHN et al., 

2014). 

A etiologia do DM2 é multifatorial e envolve uma complexa interação entre 

fatores genéticos, ambientais e epigenéticos. RI e secreção insuficiente desse 

hormônio são as principais características do DM2. Indivíduos com RI não 

desenvolvem DM2 enquanto a capacidade secretória de insulina estiver 

aumentada e, portanto,  suficiente para manter a homeostase da glicose. Uma 

elevação modesta e temporária da secreção de insulina está atrelada à 

expansão das células β pancreáticas (DAI et al., 2013). Ao lado do seu papel 

sobre o desenvolvimento embrionário do pâncreas endócrino, o  fator de 

transcrição pancreatic duodenal homeobox 1 - (PDX1), é necessário para o 

processo de sobrevivência e hipertrofia celular compensatória consequente à RI. 

(SACHDEVA et al., 2009).  

Foi verificado que as células β pancreáticas de ratos recém-desmamados e 

alimentados com dieta rica em gordura, por apenas uma semana após o 

desmame, apresentaram hipotrofia e hipoplasia. Isso contribuiu para a reduzida 

massa dessas células, bem como para a reduzida capacidade em sintetizar e 

secretar insulina e, como consequência, resultou em hipoinsulinemia (CERF, 

2007) 

Outro dado interessante, envolve a reduzida expressão do transportador de 

glicose tipo 2 (GLUT2) em ratos Zucker (ORCI et al., 1990). Esse é um modelo 

de obesidade em que a hiperplasia inicial foi seguida por uma redução para, 

aproximadamente, a metade das células beta e instalação de diabete 

semelhante ao DM2. Ademais, o aumento de apoptose, detectado nas células β 

pancreáticas desses animais, foi relacionado ao maior conteúdo de TG e 

formação de ceramidas intracelular. Esses eventos precederiam a ativação da 



sintase de óxido nítrico induzida (iNOS) e consequente produção aumentada de 

óxido nítrico (SHIMABUKURO et al., 1998).  

Parte dos mecanismos moleculares envolvidos com a modulação dos AGS 

e seus efeitos de lipotoxicidade sobre a funcionalidade das células β 

pancreáticas ainda permanece incompleta. Um dos mecanismos envolve o efeito 

dos AGS sobre a produção de Reactive oxigen species – (ROS), estresse 

oxidativo, com eventual disfunção e dano celular, e até mesmo aumento na 

morte da célula β (MORGAN et al., 2009). 

 

1.5 Espécies reativas  

 

Espécies reativas de oxigênio ou ROS, como o ânion superóxido (O2·-) e o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) são, em sua maioria, moléculas produzidas pelo 

metabolismo respiratório das mitocôndrias (complexos I e III da cadeia 

respiratória) a partir do metabolismo dos nutrientes (ACHARYA; GHASKADBI, 

2010; GEHRMANN et al., 2010). Adicionalmente, existem outras fontes celulares 

de ROS, como o complexo enzimático xantina oxidase; lipoxigenases; 

cilcoxigenases; citocromo oxidase e o complexo nicotinamida adenina 

dinucleotídeo oxidase (NADPH-oxidase) importante gerador de ROS (PITHON-

CURI et al., 2002).  

Tanto as mitocôndrias como o complexo NADPH oxidase são importantes 

fontes de ROS (LELOUP et al., 2009; MORGAN et al., 2009). Essa enzima é 

composta por três isoformas citosólicas (p47, p67 e p40) e duas subunidades de 

membrana (gp91 e p22). As subunidades gp91 e p22 são proteínas integrais de 

membrana e correspondem ao núcleo catalítico da enzima (BABIOR, 1999).  

NADPH oxidase foi originalmente identificada em células fagocíticas do 

sistema imunológico, como os neutrófilos. Seu papel é produzir concentrações 

de ânions O2
- nos fagossomos para eliminação de possíveis patógenos 

(BABIOR, 1999; MORGAN et al., 2009; PITHON-CURI et al., 2002). No entanto, 

o complexo enzimático NADPH oxidase não está apenas restrito ao sistema 

imunológico. Tanto sua expressão quanto a atividade também foram 



identificados em ilhotas pancreáticas, sugerindo um papel importante para o 

funcionamento das células β (OLIVEIRA et al., 2003). Além disso, essas 

moléculas também estão envolvidas em condições fisiopatológicas como 

diabetes tipo 1 e 2, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas 

(NEWSHOLME et al., 2007; THANNICKAL e FANBURG, 2000). 

ROS foram considerados, inicialmente, como subprodutos metabólicos 

indesejáveis e prejudiciais aos sistemas biológicos (FINKEL, 1998). No entanto, 

estudos posteriores acabaram demonstrando a sua importância como um 

elemento essencial às muitas respostas biológicas, inclusive para as ilhotas 

pancreáticas (FINKEL, 2003; PI, COLLINS, 2010; PI et al., 2010). Em geral, 

ROS atuam como segundos mensageiros sobre cascatas de sinalização 

intracelulares, regulando inúmeras respostas biológicas, como crescimento 

celular, expressão gênica, ativação de cinases específicas e a modulação de 

canais iônicos (FINKEL, 2003; Pi; COLLINS, 2010; PI et al., 2010). Pequenas 

variações intracelulares de ROS podem modular muitos processos fisiológicos, 

incluindo regulações transcricionais dependentes de redox (ARRIGO, 1999; LIU 

et al., 2005), o transporte de íons (KOURIE, 1998), bem como a fosforilação de 

proteínas (FINKEL, 1998; RHEE et al., 2005).  

No entanto, quando ROS são sintetizadas em concentrações elevadas e 

mantidas cronicamente, podem desencadear efeitos prejudiciais por oxidação 

maciça e irreversível dos seus alvos moleculares, isto é, lipídios, proteínas e 

DNA. O dano provocado por ROS é dependente da sua síntese, bem como, do 

status antioxidante das células, sendo que os tecidos apresentam diferenças na 

suscetibilidade aos danos citotóxicos (ACHARYA; GHASKADBI, 2010). Em 

comparação aos demais tecidos, as ilhotas pancreáticas apresentam reduzida 

expressão gênica e atividade das enzimas antioxidantes, o que as torna mais 

sensíveis à lesão por ROS (LENZEN et al., 1996; TIEDGE et al., 1997).  

A atividade da enzima CuZn superóxido dismutase-1 (SOD1), é estimulada 

agudamente pela glicose. Esse mecanismo parece ser importante para evitar os 

efeitos tóxicos e pontuais relacionados aos períodos de exposição às altas 

concentrações de glicose pelas ilhotas pancreáticas que ocorrem no período 



absortivo (OLIVEIRA et al., 1999). No entanto, a persistência de uma alta 

concentração de glicose plasmática durante um período de tempo prolongado 

pode induzir glicotoxicidade na célula β e, consequentemente, favorecerão os 

efeitos relacionados ao aparecimento ou progressão da obesidade, RI e, 

finalmente, do DM2 (LENZEN et al., 1996; TIEDGE et al., 1997).  

Além da produção de ROS, peroxinitrito (ONOO−) e óxido nítrico também 

estão envolvidos com o desencadeamento de muitas doenças crônicas, além do 

DM2. Assim como os ROS, as espécies reativas de nitrogênio (RNS) também 

podem oxidar e danificar o DNA. Estas vias são aquelas sensíveis ao estresse 

celular e incluem a ativação do fator nuclear kB, p38 MAPK, hexosaminas, e 

outras. Além disso, existem evidências de que o aumento da ativação destas 

mesmas vias em pacientes diabéticos tipo 2 se dá em decorrência de elevações 

nas concentrações de glicose e NEFAs que podem levar à RI, estímulo a 

apoptose e prejuízo sobre a secreção de insulina (EVANS et al., 2003; 

NEWSHOLME et al., 2012; TEJEDO et al., 1999).  

Além disso, tem sido sugerido que a viabilidade e função das células β 

pancreáticas depende do equilíbrio entre ROS e RNS. Este equilíbrio parece ser 

mantido mesmo em condições de sobrecarga metabólica e em condições 

fisiológicas normais, desde que as células β recebam todos os aminoácidos 

necessários para a síntese da enzima antioxidante glutationa peroxidase (GSH). 

Nesse sentido, quando a disponibilidade de aminoácidos como a cisteína, 

arginina, glutamina e glicina é reduzida, a síntese de GSH diminui, resultando na 

redução da capacidade de proteção de células β e perda de integridade celular 

(NEWSHOLME et al., 2012). Há várias evidencias demonstrando que durante o 

desenvolvimento de DM2 há reduzida disponibilidade de cisteína, arginina, 

glutamina e glicina nas células β pancreáticas (NEWSHOLME et al., 2012). 

Inúmeros estudos continuam a buscar novas estratégias para proteger e ou 

otimizar a função das células β em face da sobrecarga de nutrientes, permitindo 

assim a homeostase glicêmica. 

 

 



1.6 Treinamento físico  

 

Além do tratamento nutricional e farmacológico (quando necessário), o 

treinamento é uma alternativa terapêutica utilizada no combate ao excesso da 

adiposidade e da suas consequências metabólicas (THENT et al., 2013). A título 

de exemplo, um estudo de intervenção por 14 semanas de treinamento físico de 

base comunitária em indivíduos adultos obesos, metabolicamente anormais 

[portadores entre 2 e 4 componentes da síndrome metabólica (SM)], levou os 

mesmos ao fenótipo de obesidade metabolicamente saudável (regressão para 1 

ou menos componentes da SM). O modelo de treinamento foi considerado eficaz 

como prevenção primária do risco e dano para doenças cardiovasculares 

(DALLECK et al., 2014). 

Evidências consistentes alertam sobre o risco da inatividade física para 

indivíduos que possuem fatores de risco ou já são portadores de doenças 

crônicas, como obesidade e DM2. As recomendações são consensuais para a 

importância de se adotar uma rotina de treinamentos regulares, principalmente, 

do ponto de vista de saúde pública (RIEBE et al., 2015).  

O ACSM – (American College Sports and Medicine) recomenda, para 

adultos, a prática de treinamento em intensidade cardiorrespiratória moderada, 

de no mínimo 5 vezes por semana, com duração > 30 minutos, que corresponde 

a cerca de 150 minutos de exercícios físicos por semana (COLBERG et al., 

2010; GARBER et al., 2011). Essa rotina de treinamento mantida durante o 

período de 3 anos foi eficiente para reduzir em 58% a incidência de DM2 em 

grupo de indivíduos com risco de desenvolver doença cardiovascular 

(ERIKSSON et al., 1999; LINGOHR et al., 2002). 

O treinamento induz adaptações e benefícios sistêmicos, que por sua vez, 

podem influenciar a função e sobrevivência celulares, inclusive para as células β 

pancreáticas (ZOPPI et al., 2011). Ao lado da melhora na sensibilidade à 

insulina (GALBO et al., 1981; KORANYI et al., 1991), foi demonstrada uma 

menor GSIS, relacionada à ativação da via de sinalização da AMPK, através de 

interferência no trânsito dos grânulos de insulina (TSUBOI et al., 2003). 



Ademais, aumentos no teor da proteína GLUT2 em ilhotas de ratos, também 

foram descritos quando comparados aos animais controle sedentários 

(CALEGARI et al., 2011). Além disso, o treinamento induziu melhora na GSIS e 

após estimulo com KCl em ratos hiperglicêmicos secundariamente a 70% de 

pancreatectomia (PARK et al., 2007).  

Estudos utilizando ratos Zucker obesos, hiperinsulinêmicos e com diabetes 

(ZDF),  demonstraram que a perda de compensação da massa de células β e os 

prejuízos sobre a GSIS estão relacionados ao desenvolvimento das 

características metabólicas que fazem desse roedor um modelo de DM2 (PICK 

et al., 1998). Nesse sentido, aumento da massa, bem como prevenção da 

disfunção das células β, são os principais achados do treinamento em 

experimentação com animais (KIRÁLY et al., 2008), uma vez que o mesmo 

promove redução nas concentrações séricas de glicose e de ácidos graxos 

livres, portanto menos efeitos tóxicos às células β (LAMONTAGNE et al., 2007; 

VIOLLET et al., 2009) .  

A prática regular de exercício físico também pode modular a expressão e 

atividade de enzimas antioxidantes, bem como a produção de ROS. Uma 

superprodução de ROS ou uma falha nas defesas intracelulares que controlam o 

excesso dessas moléculas também estão envolvidas na patogênese de 

complicações metabólicas como a RI e DM2 (LELOUP et al., 2009; 

NEWSHOLME et al., 2007). Tais efeitos podem aumentar, diminuir ou serem 

inalterados em relação ao protocolo de exercício adotado (FERRARA et al., 

2008). Dentro desse contexto, o treinamento físico pode ser utilizado como 

ferramenta tanto para tratar (VIEIRA et al., 2009) como para prevenir (JORDY et 

al., 2015) danos metabólicos induzidos pela obesidade.  

	

	

	

	

	

	



5 CONCLUSAO 
 

Esses achados sugerem que 30 minutos de corrida moderada em esteira 

podem trazer benefícios modestos sobre a regulação da glicose e sensibilidade 

à insulina mas, principalmente, para a manutenção da viabilidade das células 

das ilhotas pancreáticas, preservada GSIS e aumentada expressão da SOD1 e 

do GLUT2, especialmente quando uma dieta hipercalórica é consumida. 

Portanto, nossos dados sugerem que o treinamento moderado representa uma 

ferramenta preventiva eficaz para o impedimento da instalação dos sinais que 

levam à obesidade, RI e diabetes tipo 2, resultantes do estilo de vida ocidental. 

Mais estudos são necessários para elucidar melhor os mecanismos 

envolvidos com a manutenção da viabilidade celular e expressão de marcadores 

apoptóticos sobre o pâncreas endócrino. 
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