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RESUMO
SERTIE, R. A. L. Repercussões do destreinamento físico sobre o metabolismo e a
celularidade do tecido adiposo branco periepididimal de ratos. 114 f. Tese
(Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2010.

Todas as adaptações adquiridas através do treinamento físico são reversíveis durante a
inatividade. Reduções significativas no consumo máximo de oxigênio (VO2max) são
observadas dentro de duas a quatro semanas de destreinamento. Por outro lado, as
consequências do destreinamento sobre o tecido adiposo são pouco estudadas. O
objetivo foi investigar os efeitos de destreinamento físico sobre o metabolismo e
celularidade do tecido adiposo periepididimal. Métodos e Resultados: Ratos Wistar
machos, com idade de 6 semanas, foram divididos em 3 grupos: treinado (T) durante 12
semanas; destreinados (D), (treinados por 8 semanas e destreinados por 4 semanas), e
sedentário (S) pareados por idade. O treinamento consistiu em sessões de esteira rolante
(1h/dia, 5d/semk, 50 – 60% da capacidade máxima). A análise morfométrica do tecido
PE revelou diferenças significativas entre os grupos. A área seccional dos adipócitos do
grupo D foi significativamente maior que a T e S (3474 µm2 ± 68,8 µm2 vs 1945,7 µm2
± 45,6 µm2 vs 2492,4 µm2 ± 49,08 µm2, respectivamente). Em comparação com as
células dos animais do grupo T as células do D apresentaram 48% de aumento na
capacidade de realizar a lipogênese, espontaneamente ou insulina estimulada. Já lipólise
basal não se alterou. A redução de 15% na apoptose foi observada nos grupos T e D em
relação ao S. Algumas expressões de genes foram alterados em D vs S: a adiponectina
aumentou 3 vezes e PPAR-gama aumentou 2 vezes. O gene do Pref-1 foi 3 vezes maior
em T vs S. Estes resultados sugerem fortemente que a adipogênese foi estimulada neste
grupo. Conclusões: o destreinamento causa aumento significativo no tamanho dos

adipócitos e na capacidade lipogênica. Como a apoptose celular na gordura PE foi
reduzida em D e T, estes resultados sugerem que as alterações do tecido adiposo após
destreinamento podem ser potencialmente obesogenicas.

Palavras chave: Apoptose, Tecido adiposo, Lipogênese, Lipólise, Adipogênese.

ABSTRACT
SERTIE, R. A. L. Physical detraining repercussions on metabolism and cellularity
of white adipose tissue periepididymal in rats. 114 f. Thesis (PhD Human
Physiology) – Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo,
2010.

All adaptations acquired through physical training are reversible during inactivity.
Significant reductions in maximal oxygen uptake (VO2Max) are observed within twofour weeks of detraining. Conversely, the consequences of detraining on adipose tissue
are poorly known. The objective was to investigate the physical detraining effects on
metabolism and cellularity of rat periepididymal adipose tissue. Methods and Results:
Male Wistar rats, ageing 6 weeks, were divided in 3 groups: trained (T) for 12 weeks;
detrained (D), (trained for 8 weeks and detrained for 4 weeks), and age-matched
sedentary (S). Training consisted in treadmill running sessions (1h/day, 5d/week, 50 –
60% of the maximal capacity). The morphometric analysis of PE tissue disclosed
significant differences between the groups. The adipocyte sectional area of group D was
significantly bigger than T and S (3474 µm2 ± 68,8 µm2 vs 1945,7 µm2 ± 45,6 µm2 vs
2492,4 µm2 ± 49,08 µm2, respectively). Compared to T the cells of D animals showed
48% increased ability to perform: lipogenesis, either spontaneously or insulin stimulated
and isoproterenol-stimulated lipolysis. Basal lipolysis did not change. A 15% reduction
in apoptosis was observed in groups T and D in relation to S. Some gene expressions
were changed in D vs S: adiponectin (3-fold up) and PPAR-gamma (2-fold up). PREF-1
gene was 3-fold higher in T vs S. These results strongly suggest that adipogenesis was
stimulated in this group. Conclusions: Detraining causes significant increase in
adipocyte size and lipogenic capacity. As PE fat cell apoptosis was reduced in D and T,
these results suggest that adipose tissue changes following detraining can potentially be
obesogenic.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O tecido adiposo (TA) é o maior reservatório de energia de que dispomos, sendo
durante muito tempo considerado um tecido cuja finalidade era apenas esta. Na última
década do século passado descobriu-se que, além de ser fonte abundante de energia, o
TA era também um importante produtor de substâncias ativas, passando então a ser
reconhecido como órgão endócrino, desempenhando um papel ativo na regulação do
metabolismo energético (AHIMA; FLIER, 2000; FRUHBECK et al., 2001).
O interesse por seu estudo mais aprofundado se deveu, em parte, ao aumento
epidêmico da obesidade nas mais diversas sociedades contemporâneas. Até pouco
tempo atrás pouco se ouvia falar em obesidade. Em um intervalo de tempo entre os anos
de 1930 e 1960 a grande vilã a ser combatida era a desnutrição. Os governos federal,
estaduais e municipais despejavam grandes somas de dinheiro público no combate à
desnutrição. Foram criados diversos programas sociais visando sua erradicação e a
sociedade civil também se mobilizou formando organizações não governamentais sem
fins lucrativos. Essa maciça mobilização, cujas Forças Armadas também faziam parte,
surtiu efeitos bastante positivos, alcançando comunidades longínquas onde não apenas
foram levados mantimentos, mas, sobretudo fez-se um trabalho educacional no sentido
de ensinar às comunidades o manejo sustentável e a agricultura de subsistência. Foi um
trabalho etnográfico e que resultou em excelente aumento de qualidade absoluta na
alimentação das pessoas reduzindo significativamente a desnutrição no País.
Passada então a fase de combate ostensivo à desnutrição nos deparamos com
algo bastante antagônico àquilo que víamos há algumas décadas. Hoje notamos que o
quadro está invertido, onde já nem mais se ouve falar em desnutrição. Claro que, ainda
em alguns rincões do Brasil e do mundo a falta de alimento acontece de forma
importante, porém atualmente os gastos em saúde pública se tornaram infinitamente

maiores quando nos referimos ao combate à obesidade e as intercorrências que esta
gera. A obesidade na atualidade pode ser considerada uma epidemia de proporções
mundiais, afetando não apenas as sociedades mais ricas e desenvolvidas, mas também
sociedades menos favorecidas. Um grande representante desta nova era global são os
EUA, onde em 2003 a obesidade comprometia cerca de 24.5% da população, com taxas
crescentes em 48 dos 50 estados americanos. Estimativas apontavam que
aproximadamente 200 milhões de pessoas estariam acima do peso recomendado pelas
sociedades médicas, projetando-se, a continuar este ritmo, o comprometimento de 73%
dos adultos nos Estados Unidos com sobrepeso (25  IMC  30) e obesidade (IMC >
30) em 2012 ( STEIN; COLDITZ, 2004).
No entanto a prerrogativa de ser uma sociedade obesa não pertence apenas aos
norte-americanos. Outras sociedades também evoluíram em magnitude e proporções
semelhantes, incluindo nesta lista o Brasil, onde em 2003 o excesso de peso afetava
mais de 40% dos homens e mulheres, sendo que a obesidade efetiva afetava 9% dos
homens e 13% das mulheres adultas do País. A freqüência do excesso de peso na
população brasileira supera em oito vezes o déficit de peso entre as mulheres e em
quinze vezes o da população masculina. Num universo de 95,5 milhões de pessoas de
20 anos ou mais de idade há 3,8 milhões de pessoas (4,0%) com déficit de peso e 38,8
milhões (40,6%) com excesso de peso, das quais 10,5 milhões são consideradas obesas.
Esse padrão se reproduz, com poucas variações, na maioria dos grupos populacionais
analisados no País. Esses resultados fazem parte da 2ª etapa da Pesquisa de Orçamentos
Familiares 2002-2003 do IBGE, cujos capítulos sobre a composição da dieta alimentar e
do estado nutricional foram feitos em parceria com o Ministério da Saúde. (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2003).

O excesso de peso tende a aumentar com a idade, de modo mais rápido para os
homens e, de modo mais lento, porém mais prolongado, para as mulheres. A partir dos
55 anos para os homens e dos 65 para as mulheres observa-se que o excesso de peso
tende a cair. Dos 20 aos 44 anos o excesso de peso é mais freqüente em homens,
invertendo-se a situação nas faixas etárias mais altas.
No Brasil, entre os homens, o excesso de peso se verifica em dois patamares
claros: em torno de 34% no Norte e Nordeste e entre 44 e 46% nas demais regiões.
Comportamento similar se verifica nas áreas urbanas. Nas áreas rurais, o excesso de
peso aparece em proporções menores, sendo 21% no Nordeste, atingindo 40% no Sul,
ficando entre 28 e 34% nas demais regiões rurais. No caso das mulheres, esta
diferenciação entre os meios urbano e rural não ocorre com a mesma intensidade, mas a
presença de excesso de peso é sempre maior no meio rural. A exceção é o Nordeste,
onde a participação no urbano é maior (39,4% contra 36,8%). Entre os homens obesos,
as proporções são muito menores no Brasil rural (5,1%) do que no Brasil urbano
(9,7%). Na população feminina os dados giram em torno de 13,2% no urbano e 12,7%
no rural. Considerando-se os obesos de um modo geral, o percentual mais alto foi o das
mulheres que vivem na área rural da região Sul (18,6%), enquanto o menor foi o dos
homens do Nordeste rural (3,2%).
O excesso de gordura corporal, além de ser um importante fator de risco para
diversas doenças, prejudica o desempenho físico, pois limita os movimentos e induz à
fadiga precoce devido à sobrecarga que impõe ao organismo e às restrições
respiratórias. A obesidade, por co-existir com outros fatores como hipertensão,
dislipidemias e diabetes mellitus, vem sendo considerada fator de risco cardiovascular.
Torna-se importante reforçar a máxima de que tanto o excesso de peso quanto a
obesidade não detém a capacidade de promover nenhum tipo de adaptação positiva para

a fisiologia do corpo animal. Não é correto afirmar que todo excesso de peso e/ou
obesidade trarão repercussões negativas ao indivíduo, mas podemos afirmar com
absoluta certeza que efeitos positivos não ocorrerão.
A prevenção e o tratamento da obesidade é algo que vem se demonstrando
complexo. Inicialmente acreditava-se que bastava equilibrar a ingestão calórica com o
dispêndio energético que o indivíduo conseguiria manter um peso próximo àquele
predito como ideal. O excesso de ingestão calórica, por criar um balanço energético
positivo, leva ao acúmulo de peso e, se progredir, à obesidade. No entanto, o passar dos
anos nos revelou que o combate ou prevenção à obesidade é algo que envolve diversas
variáveis que transitam desde aspectos psicológicos, passando pelos afetivos e indo até
a dimensão fisiopatológica. Hoje é sabido que o obeso é um paciente multidisciplinar
aonde somente intervenções vindas das várias áreas do conhecimento e agindo
sinergisticamente são capazes de alcançar resultados realmente efetivos no tratamento.
Em adição, evidências sugerem que grande parte da obesidade resulta mais do baixo
gasto calórico que do alto consumo de comida, em que a inatividade física da vida
moderna parece ser o maior fator etiológico do crescimento dessa doença nas
sociedades industrializadas. Estudos epidemiológicos e de coorte têm demonstrado forte
associação entre obesidade e inatividade física assim como tem sido relatada associação
inversa entre atividade física, índice de massa corpórea e circunferência da cintura.
Esses estudos demonstram que os benefícios do exercício físico sobre a obesidade
podem ser alcançados com intensidade baixa, moderada ou alta, indicando que a
manutenção de um estilo de vida ativo, independentemente de qual atividade é
praticada, pode evitar o desenvolvimento da obesidade (GUSTA et al., 2003; LAKKA
et al., 2002).

Acreditava-se, há alguns anos atrás, que o excesso de peso era responsável pelo
aumento direto de co-morbidades cardiovasculares associadas à obesidade. Nos últimos
anos, entretanto, esse conceito vem sendo extensivamente modificado. Portanto, não
mais a porcentagem de gordura corporal total é tida como parâmetro para determinar o
grau de obesidade e o risco que o individuo está exposto, mas sim a distribuição do
tecido adiposo tem sido considerada o mais importante fator relacionado ao aumento de
distúrbios metabólicos e de eventos cardiovasculares (GODOY et al., 2006). Por
exemplo, a gordura periférica tem características opostas à gordura visceral, pois é
composta de adipócitos pequenos, mais proliferativos, com maior capacidade de
armazenamento de ácidos graxos (AGLs), mais sensíveis à insulina e menos lipolíticos.
Por fim, em indivíduos com aumento de gordura periférica, a liberação de AGLs ocorre
predominantemente na circulação periférica, sendo o fígado poupado dos seus efeitos
diretos (ECKEL et al., 2005).
Já a gordura visceral apresenta características metabólicas e celulares distintas.
A crescente preocupação com o tecido adiposo visceral tem levado ao aparecimento de
pesquisas demonstrando diretamente o efeito dessa gordura ruim como fator
determinante de hipertensão arterial (HA), resistência insulínica e dislipidemia. Por
outro lado, já existem evidências de que o tecido adiposo periférico pode funcionar
como protetor dessas alterações. Portanto, mais do que simplesmente obesos, é possível
encontrar indivíduos com peso normal que, devido ao aumento da circunferência da
cintura, apresentam alterações metabólicas mais importantes do que grandes obesos.
O limite de peso corporal é uma medida arbitrária, sujeita à intervenção de uma
série de fatores. Existem diferentes metodologias que auxiliam no diagnóstico da
obesidade, sendo a maioria delas consideradas indiretas. A mais comum é o IMC

(índice de massa corporal), que é calculado dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado
da altura (em m), sendo o resultado analisado segundo a tabela 1.

Tabela 1 – Índice de massa corporal
Kg/m2
Abaixo do peso
Normal
Obesidade leve
Obesidade moderada
Obesidade grave ou
mórbida

Mulher
Abaixo de 19
19 a 23,9
24 a 28,9
29 a 38,9
Acima de 39

Homem
Abaixo de 20
20 a 24,9
25 a 29,9
39 a 39,9
Acima de 40

Fonte: Organização Mundial da Saúde

Além do IMC, há também a relação cintura / quadril, definida através da divisão do
maior perímetro abdominal entre a última costela e a crista ilíaca pelo perímetro dos
quadris, que é definido como sendo a maior circunferência no nível dos trocânteres
femorais. Índices superiores a 0,8 em mulheres e 0,9 em homens definem acúmulo central
de gordura e estatisticamente se correlacionam com maior quantidade de gordura visceral
ou portal medidas por métodos de imagem, como tomografia ou ressonância magnética.
Sabe-se que a gordura central implica em maiores riscos para o sistema cardiovascular e
também correlaciona-se positivamente com o surgimento de dislipidemias e síndromes
metabólicas.
Mais recentemente a medida isolada da circunferência da cintura tem mostrado ser
suficiente para estabelecer risco, sendo considerados os limites normais valores < 95 cm
(para homens) e < 80 cm (para mulheres). O risco coronariano aumenta substancialmente
quando a medida ultrapassa 104 cm em homens e 88 cm em mulheres. Talvez esta tenha

sido uma das grandes mudanças nos critérios diagnósticos da obesidade e seus fatores
de risco. Dessa forma, podem existir indivíduos não obesos ou sem excesso de peso,
mas com a circunferência da cintura bastante aumentada, o que os classificaria dentro
do grupo de risco. Portanto, mais do que tratar a obesidade, o simples excesso de
gordura, mais especificadamente gordura abdominal, precisa ser tratado.
Muitos autores têm relacionado corretamente a hipertrofia adiposa como causa
da obesidade, no entanto, um número menor de pesquisadores vêm estudando a
hiperplasia adiposa como causa da obesidade.

Sabe-se que a hiperplasia adiposa é consequência de um balanço entre o
processo de adipogênese e apoptose, e estes correlacionam-se positivamente com o
ganho ou perda de massa gorda. Em determinadas fases da vida a adipogênese encontrase mais ativa. Estudos morfológicos em embriões humanos, porcinos e murinos,
mostraram que a adipogênese se inicia antes do nascimento. A cronologia do
aparecimento do tecido adiposo é estritamente dependente da espécie e do depósito
adiposo sob consideração (DENOYERS et al., 1977). Durante a puberdade, o processo
de formação de novas células de gordura encontra-se mais ativo e esta atividade se
acentua novamente por volta dos 40-45 anos de idade. É importante salientar que a
adipogênese é um processo que ocorre durante toda a vida, ou seja, a todo instante
novos adipócitos estão sendo formados, enquanto os adipócitos mais “velhos” vão
morrendo e sendo retirados do tecido (turnover do tecido adiposo). Estima-se, em seres
humanos, que esta renovação ocorra em um intervalo entre 3 a 10 anos. Sabe-se ainda
que o envelhecimento é um processo caracterizado pelo declínio funcional de muitos
órgãos e tecidos, incluindo o tecido adiposo branco (TAB), que se reduz em indivíduos
idosos, incluindo queda na capacidade de pré-adipócitos em se diferenciar e acumular
lipídeos (KIRKLAND et al., 1994).
Mudanças no número de adipócitos ocorrem mediante um complexo arranjo de
eventos que envolvem proliferação e diferenciação de pré-adipócitos. A diferenciação
do pré-adipócito em adipócito é um processo altamente controlado. Fatores de
transcrição adipogênicos, incluindo o receptor gama ativado por proliferadores de
peroxissomas (PPAR), a proteína 1c ligadora do elemento regulado por esteróis
(SREBP-1c) e as proteínas ligantes ao amplificador CCAAT (CCAAT/enhancer binding
protein C/EBPs) desempenham um papel-chave na complexa cascata transcricional que
ocorre durante a adipogênese, sendo o PPAR o fator transcricional mais importante e

que mais caracteriza tal evento. Sinais hormonais e nutricionais afetam a diferenciação
do adipócito de maneira positiva e negativa, e componentes envolvidos na interação
célula-célula ou na matriz celular também são importantes na regulação do processo de
diferenciação (NTAMBI; KIM, 2000).
O processo de adipogênese, basicamente, caracteriza-se pela conversão de préadipócitos em adipócitos maduros, evento que tem sido descrito com bastante
regularidade em vários modelos experimentais que utilizam roedores e que, quando
exacerbado, conduz à hiperplasia adiposa relacionando-se diretamente com o
surgimento da obesidade (GREGOIRE et al., 1998; SHEPHERD et al., 1993). Estimase que aproximadamente 30% do total de células presentes no TA sejam pré-adipócitos,
ou seja, células comprometidas em se diferenciar para adipócitos maduros, assumindo
características fisiológicas e morfológicas específicas.
Os estudos da adipogênese, na sua maioria, se realizam em culturas de células.
Vários modelos de culturas de células, incluindo linhagens de pré-adipócitos e cultura
primária de adipócitos têm sido utilizados no estudo dos eventos moleculares e celulares
que ocorrem durante o processo de diferenciação dos pré-adipócitos, onde algumas das
etapas assim como seus componentes já estão descritos na literatura (GREGOIRE et al.,
1998).
Para que ocorra o início do processo de adipogênese, os pré-adipócitos devem
parar de se multiplicar (growth arrest). O processo de diferenciação altera o formato da
célula que assume paulatinamente uma forma esférica. As modificações morfológicas
são paralelas a alterações nos componentes da matriz extracelular e de componentes do
citoesqueleto (GREGOIRE et al., 1998). Recentes achados indicam que esses eventos
são a chave para a regulação da adipogênese, uma vez que eles podem promover a

expressão de fatores de transcrição adipogênicos, como C/EBP e PPAR
(SELVARAJAN et al., 2001).
Existem descritas na literatura três isoformas do C/EBP (,  e ), sendo as três
altamente expressas no adipócito e caracterizam-se por serem induzidas durante a
adipogênese (CAO et al., 1991). O C/EBP tem um papel importante na diferenciação
de pré-adipócitos em adipócitos e atua na conversão de fibroblastos em adipócitos.
Adicionalmente, o C/EBP pode também induzir a diferenciação do adipócito,
provavelmente por induzir a expressão do PPAR (NU et al., 1995).
O PPAR (receptor ativado por proliferadores de peroxissomas gama) é um fator
de transcrição altamente expresso no tecido adiposo, onde apresenta forte capacidade de
induzir a ativação transcricional de vários genes do adipócito, assim como induzir os
passos iniciais da adipogênese. É pertencente à superfamília de receptores nucleares
hormonais. Existem descritas na literatura duas isoformas de PPAR: PPAR1 e 2. O
PPAR1 está presente no tecido adiposo e em menor nível em uma variedade de outros
tipos celulares (macrófagos, epitélio do cólon, etc). O PPAR2 é a isoforma mais
dominante e exclusiva do tecido adiposo. (TONTONOZ et al., 1994).
A proteína SREBP é um fator de transcrição que foi clonado originalmente do
tecido adiposo de rato. Caracteriza-se por ser do tipo hélice-alça-hélice básico (bHLH)
(MAGANA et al., 2000). Existe duas isoformas de SREBPs descritas na literatura:
SREBP1 e o SREBP2. Ainda, duas isoformas variantes do SREBP1 foram descritas:
SREBP1a e SREBP1c. O fator de determinação e diferenciação dependente do
adipócito (ADD1) é um fator homólogo à isoforma SREBP1c de humanos
(TONTONOZ et al.,1993). Em experimentos realizados in vitro, o ADD1/SREBP1c
aumentou a atividade transcricional do PPAR, elevando a proporção de células
submetidas ao processo de diferenciação (KIM et al., 1998). Em relação ao SREBP2

seu principal papel relaciona-se ao controle da biossíntese do colesterol (BROWN et al.,
1999).
Em adição aos fatores de transcrição supracitados, alguns outros, como GATA-2
e GATA-3 (GATA-binding transcription factors) e CREB (cAMP response element
binding protein) apresentam um papel crucial no controle molecular da transição préadipócito-adipócito (REUSCH et al, 2000; TONG et al, 2000). GATA-2 e GATA-3 são
especificamente expressos nos pré-adipócitos brancos e o conteúdo de seu mRNA
encontra-se reduzido durante a diferenciação dos adipócitos. A expressão constitutiva
de GATA-2 e GATA-3 suprime a diferenciação dos adipócitos, mantendo as células
quiescentes no estágio de pré-adipócito (TONG et al., 2000).
Outro fator de transcrição é o Foxo 1 (forkhead transcription factor). Como já
citado, para que haja o início do processo de adipogênese é necessário que os préadipócitos parem de se multiplicar (growth arrest). Nakae et al. (2003) observou que o
Foxo 1 está diretamente relacionado com a parada da multiplicação dos pré-adipócitos,
sendo um fator de transcrição importante nos primeiros estágios da adipogênese.
Preadipocyte factor-1 (Pref-1), um membro da família EGF-like protein (fator
de crescimento epidermal), foi identificado durante a diferenciação dos pré-adipócitos.
Múltiplas isoformas foram clonadas, todas elas com peso molecular entre 45-60 kd. Sua
expressão é bastante reduzida durante a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos.
A expressão constitutiva do Pref-1 nos pré-adipócitos é responsável por inibir o
processo de adipogênese. Sendo assim, a redução da expressão de Pref-1 no tecido
adiposo correlaciona-se positivamente com o aumento do processo de adipogênese
(SAMS; SUL, 1993).
Durante a fase terminal da diferenciação, a ativação de uma cascata
transcricional leva ao aumento do conteúdo de mRNA das enzimas envolvidas na

síntese e degradação de triacilglicerol. Transportadores de glicose e receptores de
insulina também aumentam nesta última fase. Além disso, a produção de leptina,
resistina e TNF- aumentam correlatamente ao aumento do número e tamanho de
células adiposas, enquanto a adiponectina reduz com o aumento do TA.
Morfologicamente o tecido adiposo é constituído de uma quantidade variada de
células como, pré-adipócitos, macrófagos, fibroblastos e adipócitos, sendo essas
últimas, as únicas células do nosso organismo com capacidade de estocar gordura.
O papel primário do adipócito, cujo diâmetro pode variar entre 20 a 200 m, é
estocar gordura na forma de triacilglicerol durante períodos em que a oferta de calorias
excede o gasto energético, liberando-o quando o gasto energético exceder a oferta. Esta
capacidade advém do complexo enzimático e de proteínas regulatórias que ele possui e
que se incumbem de realizar dois processos cruciais para a manutenção do metabolismo
energético: lipogênese e lipólise (FRUHBECK et al., 2001). Para regular estes dois
processos, o TA é alvo de uma grande quantidade de hormônios, entre eles, hormônio
do crescimento GH, hormônios da tireóide, catecolaminas, glucagon, insulina e muitos
outros, sendo a melatonina uma das mais recentes descoberta (ALONSO-VALE et al.,
2005)
Com a descoberta da Leptina (Lep) em 1994 por Zhang, o tecido adiposo
assumiu um status de órgão endócrino. Em adição a leptina, outras citocinas, como o
fator de necrose tumoral (TNF-), a interleucina-6 (IL-6), a resistina, a adiponectina
(Adp), o angiotensinogênio, a adipsina e outros foram identificados como sendo
proteínas secretadas pelo tecido adiposo, sendo chamadas de adipocinas.
As adipocinas desempenham numerosas funções: regulação da saciedade, do
metabolismo de carboidratos e de lipídeos e da sensibilidade à insulina, sendo
diferentemente expressas em anomalias como diabetes mellitus e obesidade

(BERGGREN et al., 2005). Muitas adipocinas interferem diretamente na sinalização da
insulina, sendo a sua regulação importante para o entendimento da sensibilidade
insulínica, obesidade e diabetes, uma vez que alteram ou influenciam o metabolismo
dos carboidratos e lipídeos (MOLLER et al., 2004).
O fato de o exercício físico apresentar uma potente ação sobre o TA nos remete
a pensarmos que seus efeitos afetem diretamente a síntese e secreção das adipocinas.
Em pesquisas recentes observou-se que o exercício físico interfere na secreção das
adipocinas, particularmente da IL-6, que tem sua concentração plasmática aumentada.
Já está documentado que o exercício físico agudo aumenta os níveis plasmáticos de IL-6
(DRENTH et al., 1995; OSTROWSKI et al., 1998). Após 1h de exercício aeróbio
(bicicleta) numa intensidade de 60% VO2 máx o tecido subcutâneo abdominal aumentou a
produção de IL-6. Tal produção começou 30 min após o inicio da atividade e estendeuse até 3h após seu término (LYNGSO et al., 2002).
No que tange à Adp, essa não sofre influência direta do treinamento físico
(HULVER et al., 2003). O mesmo ocorre com a Lep, onde o exercício físico agudo de
curta duração não altera sua concentração plasmática (HOUMARD et al., 2000).
Contudo, o exercício físico aeróbio de longa duração reduz a Lep circulante, mas
geralmente isto se dá com a redução da massa gorda total (KOHRT et al., 1996).
Resultados semelhantes foram observados por Lyngso et al. (2002) a respeito do TNF, cujas flutuações encontradas foram sempre acompanhadas de alterações na
composição corporal, mais precisamente no tecido adiposo.
Por ser um centro metabólico importante não nos surpreende o fato de
que o TA esteja envolvido em adaptações tanto a eventos endógenos ou exógenos.
Dentre os fatores endógenos podemos citar os hormônios, cujo TA apresenta capacidade
de expressar receptores para uma infinidade dessas substâncias ativas. Já entre os

fatores exógenos que são capazes de provocar alterações adaptativas no TA está, como
sabemos, o exercício físico, cuja repercussão geral é aumentar a taxa de mobilização e
oxidação de triacilgliceróis gerando redução da massa gorda e, conseqüentemente, perda
de peso.
Um programa de treinamento físico periodizado e organizado tem por objetivo
desequilibrar a homeostase orgânica provocando adaptações que são dependentes da
intensidade, duração e frequência das sessões de treino, assim como do grau de aptidão
física e de determinantes genéticos individuais (JEFFREY; KLEIN, 2000).
Diversos são os órgãos e sistemas que sofrem adaptações ao exercício físico. A
Educação Física, hoje constituída como área do conhecimento humano e produtora de
inúmeros trabalhos acadêmicos, desenvolveu diferentes tipos de treinamentos físicos,
sendo a utilidade de cada um atrelada diretamente à capacidade motora que se tem por
objetivo desenvolver. Assim, quando o objetivo a ser alcançado é a quebra da
homeostase presente no TA o melhor tipo de exercício a ser aplicado é o aeróbio de
moderada intensidade. No entanto, esse tipo de treinamento gera adaptações, por
exemplo, também no sistema cadiovascular, como o aumento do débito cardíaco
máximo, aumento do número e calibre dos capilares sanguíneos, hipertrofia cardíaca
excêntrica entre outras (VITUG et al., 1988). Entretanto, as adaptações também
ocorrem sobre os sistemas endócrino, nervoso e muscular.
Os exercícios físicos aeróbios têm um importante efeito lipolítico, aumentando a
mobilização de ácidos graxos para suprir a demanda aumentada de energia. Embora os
efeitos do exercício sobre o metabolismo do tecido adiposo sejam bastante estudados,
outras possíveis repercussões permanecem inexploradas, como é caso da influência do
treinamento sobre celularidade do tecido. Ainda, menos estudadas são as readaptações
sofridas pelo TA durante o processo de destreinamento. Alguns indícios de que possa

haver alguma modificação advém de observações de que atletas, talvez por terem sido
pessoas fisicamente ativas, ao se retirarem desta atividade (destreinamento) tendem a
um ganho de peso superior à média da sua idade, não sendo raros os casos de ex-atletas
que desenvolveram obesidade estando, a partir de então, sujeitos a apresentarem todos
os malefícios que a acompanham (PETIBOIS et al., 2004; SHEPARD et al., 2001).
Seria este ganho de peso resultado apenas de um inadequado hábito alimentar, ou tal
ganho está relacionado também com o aumento do número absoluto de adipócitos
(hiperplasia), como resultado da ativação do processo de adipogênese associado ou não
a uma redução da morte celular? Por destreinamento físico entendemos ser a interrupção
de um programa de treinamento físico ou interrupção da prática regular de exercícios
físicos que leva à perda das adaptações fisiológicas adquiridas durante o período de
treinamento (WEINECK, 1999).
Inerente aos benefícios adquiridos com o treinamento físico (princípio da
adaptação) está o princípio da reversibilidade, o qual mostra que quando o treinamento
físico é suspenso ou reduzido (destreinamento físico) os sistemas corporais se reajustam
de acordo com a diminuição do estímulo, até que a interrupção total dos exercícios faz
com que o indivíduo retorne à condição geneticamente determinada. Desta forma, o
destreinamento físico resulta em perda das adaptações cardiovasculares e metabólicas
adquiridas, por exemplo, com o treinamento físico aeróbio de longa duração (COYLE,
1994).
Os livros e artigos publicados que fazem referências ao estudo do
destreinamento físico o caracterizam por ser fisiologicamente programado. À medida
em que o exercício físico é diminuído as adaptações fisiológicas obtidas diminuem na
mesma magnitude até que a interrupção total do estímulo faz com que o indivíduo
retorne à uma condição que lhe é geneticamente determinada. Nenhum tipo de estudo

evidenciou que o processo de destreinamento físico faça com que haja uma piora dos
sistemas orgânicos constituintes. Assim, um cardiopata que ganha condição
cardiorrespiratória através de um programa de treinamento aeróbio ao interromper este
programa (destreinamento físico) nada indica que ele ficará com uma cardiopatia mais
severa quando comparada à do início dos exercícios. O mesmo podemos dizer quando
falamos de algumas doenças metabólicas, como o diabetes mellitus. Sabe-se que o
exercício físico programado exerce uma importante melhora nos níveis glicêmicos de
pacientes através da captação não insulino-dependente de glicose. Além disso, há
melhora significativa na sensibilidade à insulina, o que torna o metabolismo da glicose
muito mais controlado nesse tipo de patologia. Ao interromper os exercícios físicos o
paciente apresentará uma piora no metabolismo da glicose, mas nada indica que ele
ficará pior do que estava quando comparado ao início dos exercícios.
O destreinamento físico acarreta em perda das adaptações do sistema
cardiovascular (centrais) e metabólicas do músculo esquelético (periféricas) adquiridas
com o treinamento físico aeróbio, resultando na diminuição do VO2max . Os efeitos do
destreinamento sobre as adaptações centrais adquiridas com o treinamento físico estão
diretamente relacionados ao débito cardíaco, o qual sofre modificações em função da
readaptação da freqüência cardíaca e do volume sistólico. Convertino (1997) mostrou
que após 21 dias de destreinamento o débito cardíaco máximo reduz aproximadamente
26%, passando de 20 l.min-1 para 14,8 l.min-1. Apesar da freqüência cardíaca máxima
ter sofrido um pequeno aumento de 193 bpm para 197 bpm após o destreinamento, a
redução do volume sistólico de 104 para 74 ml não foi suficientemente compensada, e
acarretou portanto, na redução do débito cardíaco máximo. Com isso há prejuízo na
função cardíaca (perfusão de órgãos e sistemas) e consequentemente perda de condição
aeróbia.

O sistema muscular é outro que também sofre diretamente com o destreinamento
físico e cujas perdas já estão largamente descritas. Corredores de longa distância
altamente treinados apresentaram densidade capilar reduzida (capilares por mm2 de
tecido muscular) após 15 dias de destreinamento (SALTIN; ROWELL, et al.,1980). Já
Coyle et al. (1984) mostraram que no período compreendido entre a terceira a oitava
semanas iniciais de destreinamento físico há uma grande redução da atividade das
enzimas oxidativas (succinato desidrogenase e citocromo oxidase), mas estas ainda
permaneciam 50% acima dos níveis controle durante 12 semanas. Mas não só o
metabolismo aeróbio é alterado com o destreino. A interrupção da prática regular de
exercícios físicos causa também redução da quantidade absoluta de proteínas
musculares, principalmente as contráteis (actina e miosina), reduzindo assim o
desempenho geral daquela estrutura.
Entretanto poucas informações formam produzidas até então referentes aos
efeitos do destreinamento físico sobre o metabolismo e a celularidade do TA, ainda,
encontramos na literatura muitas controversas a respeito desse tema, sugerindo que os
estudos sobre esta relação estão se iniciando. Yasari et al. (2006) observaram aumento
nas gorduras retroperitoneal, urogenital e mesentérica em ratas Sprague–Dawley que
foram submetidas a 4 semanas de destreino após 8 semanas de exercício em esteira
rolante, com ou sem dieta hiper lipídica. Resultado semelhante obteve Gutin (1999) que
observou incremento de massa gorda após um período de destreinamento em crianças
obesas. Neste estudo 76 crianças obesas foram submetidas a 4 meses de exercícios e
posteriormente 4 meses de destreinamento físico. O destreinamento físico
correlacionou-se positivamente com o aumento da gordura visceral e fatores de risco
cardíaco (dislipidemias, etc). Já Braga (2004) comparou ratos submetidos a 8 semanas
de destreinamento após 10 semanas de exercício físico e não observaram diferenças

significativas tanto no peso corporal como na gordura da carcaça, quando comparados a
ratos sedentários. Ainda, alguns estudos demonstraram que indivíduos fisicamente
ativos tendem a apresentar menor quantidade absoluta de adipócitos maduros quando
comparados a sedentários (OSCAI et al.,1972; ASKEW et al., 1975). Entende-se,
então, que o destreinamento físico devolve o indivíduo a uma condição geneticamente
determinada. No entanto, quando pensamos nos efeitos do destreinamento físico sobre o
T.A. essa máxima pode não ser verdadeira. Será que o principio da reversibilidade
serve também para o T.A.? Há influência no processo de adipogênese ou apenas no
metabolismo do tecido?

CONCLUSÕES
Os dados apresentados neste trabalho são eloquentes em mostrar que o
treinamento promove uma atenuação no ganho de massa adiposa em comparação com
animais sedentários. Essa conclusão está explicitada desta forma porque como os
animais utilizados no estudo eram inicialmente jovens (6 semanas de idade) e ainda
púberes, não se pode concluir que o treinamento reduz a massa adiposa, pois nesta fase
da vida o tecido está em franco crescimento. Assim, no momento do sacrifício dos
animais, já na fase adulta, o treinamento deve ter impedido o pleno desenvolvimento da
massa adiposa. Caso o projeto tivesse utilizado ratos adultos desde o início, talvez
pudéssemos concluir que o treinamento poderia ter induzido redução de massa adiposa
já pré-formada. Com este arrazoado, preferimos explicar os resultados, não como
redução da massa adiposa, mas como redução no seu ritmo de crescimento o que, ao
final, resulta em clara redução da adiposidade.
Por outro lado, o destreinamento aumentou a resposta máxima de transporte de
glicose quando comparado aos demais grupos, assim como promoveu aumento da
atividade lipogênica quando comparado aos treinados, o que pode ter contribuído para a
hipertrofia deste coxim observada na análise histológica.
O destreinamento físico constituiu uma manobra bastante eficaz para se estudar
as alterações metabólicas e celulares no TA. Foi notória a redução da apoptose e o
aumento da adipogênese, permitindo-nos concluir que o destreinamento físico é um
potente indutor de aumento da celularidade, por alterar a taxa de turnover celular deste
tecido. Assim, não está incorreto inferir que a interrupção de um programa de
exercícios físicos pode ser uma possível causa da gênese da obesidade.

Como observação final, é preciso ter em mente que o tecido adiposo é muito
complexo, e esta complexidade se manifesta pela diferente capacidade de adaptação
metabólica dos seus diferentes territórios, e que ajustes parácrinos locais específicos
devem ser atuantes em cada região de modo que não é recomendável que se façam
conclusões generalizadas extrapoláveis para toda a massa gorda do organismo pela
simples observação de um determinado território adiposo.
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