
 

 

 

 

  

ANA CLÁUDIA MUNHOZ BONASSA 

 

Efeitos de doze semanas de jejum intermitente em ratas Wistar recém-

desmamadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 

  

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Fisiologia Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

ANA CLÁUDIA MUNHOZ BONASSA 

 

Efeitos de doze semanas de jejum intermitente em ratas Wistar recém-

desmamadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 

  

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Fisiologia Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

Área de concentração: Fisiologia Humana 

Orientador: Prof. Dr. Angelo Rafael Carpinelli 

Versão original 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos cientistas que, assim como 

eu, já foram assombrados pela síndrome do 

impostor. Não se permitam pensar que vocês não 

são capazes, como por tanto tempo eu mesma 

pensei.  



7 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar agradeço a minha primeira orientadora, Cecília Mareze. Minha mãe-

científica me ensinou os primeiros passos dentro da ciência, sempre muito paciente ao mesmo 

tempo exigente, e despertou em mim a paixão em pesquisar e descobrir coisas novas. Além 

disso, foi através dela que consegui um estágio na Universidade de São Paulo, para tentar uma 

vaga de mestrado.  

Após muito estudo e dedicação passei na prova do mestrado e agradeço ao meu 

professor orientador, Angelo Rafael Carpinelli, que abriu as portas da USP para mim. Mesmo 

não me conhecendo, apostou suas fichas e gosto de acreditar que ele não se arrependeu.  

Agradeço a todo pessoal dos laboratórios do Instituto de Ciências Biomédicas, em 

particular às pessoas do laboratório de secreção de insulina. Além de terem a paciência de me 

ensinar muitas técnicas laboratoriais, ainda me ajudaram muito na execução do protocolo de 

jejum intermitente que apliquei aos animais por quatro anos. Ir todos os fins de semana ao 

laboratório durante todo esse tempo impossibilitaria, por exemplo, visitar minha família no 

interior de São Paulo. Agradeço muito por me substituírem no laboratório nesses momentos 

que precisei. 

Agradeço à Marlene Rocha e à Patrícia Riva, não somente pelo auxilio técnico, mas 

também por aguentarem minha loucura. Passamos por bons momentos juntas.  

Devo muita gratidão à minha família, especialmente minha mãe Maria Inês, que me 

apoiou muito em todos os sentidos, ao meu irmão Eduardo Alexandre, sempre me ajudando a 

me estruturar em cada nova cidade que eu mudei, e aos meus avós João Munhoz e Maria 

Munhoz. Muito obrigada por tudo! 



8 
 

 

Agradeço muito aos meus amigos, que são a família que eu pude escolher e me 

acolheram e ajudaram. Todos os amigos que já tive e tenho até hoje moldaram em parte quem 

eu sou, e são meu suporte emocional. 

Agradeço ao meu amor, George, por sempre estar ao meu lado e apoiar cada nova 

loucura. A cada novo devaneio semanal, ele ri, mas é com respeito. Eu o admiro e amo muito, 

e caso ele não se dê conta, reforço esses sentimentos no presente texto.  

Além disso, não posso deixar de mencionar meus dois gatos, Luke e Zelda. É neles que 

pensava, para me acalmar, quando percebia que um ataque de pânico estava prestes a começar. 

Consegui evitar vários destes, só de pensar nos gatinhos se espreguiçando no sofá. 

Agradeço todos os funcionários da Secretaria de Pós-graduação do Departamento, pela 

eficiência e atenção, ao Comitê de Ética em Pesquisa, por ter permitido a realização desse 

estudo, à CNPq, pela bolsa outorgada, e à FAPESP pelo apoio financeiro, sem o qual seria 

inviável a realização desse estudo.  

E por fim agradeço a todos que direta ou indiretamente ajudaram na concretização desse 

sonho, dando-me força e confiança para prosseguir independentemente de qualquer 

contratempo. Say yes, panic later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É muito melhor compreender o Universo como 

ele realmente é do que persistir na ilusão, por 

mais satisfatória e reconfortante que seja” (1).  

  

Carl Sagan  



10 
 

 

RESUMO 

 

BONASSA, A. C. M. Efeitos de doze semanas de jejum intermitente em ratas Wistar 

recém-desmamadas. 2018. 119 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A crescente incidência de disfunções metabólicas, como resistência à insulina e diabetes 

mellitus tipo 2 (T2DM), está correlacionada com a elevação da ocorrência de obesidade e 

sobrepeso. Em busca da melhora da saúde e de um corpo ideal segundo os padrões estéticos 

propagados atualmente, um número cada vez maior de indivíduos adere às dietas da moda que 

prometem rápida redução do peso corporal, ao invés de adotar uma alimentação balanceada e a 

prática regular de exercícios físicos. Uma dieta bastante divulgada e até recomendada por 

profissionais da saúde é o jejum intermitente (JI), que consiste em alternar períodos de jejum 

de até 24 horas com períodos de ingestão alimentar. Diversos estudos experimentais têm 

relatado alterações metabólicas em consequência do JI, como modificações da glicemia e da 

tolerância à glicose, porém, os resultados encontrados na literatura são conflitantes e, além 

disso, o impacto do jejum intermitente, em longo prazo, sobre as ilhotas pancreáticas ainda não 

foi devidamente elucidado. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo caracterizar os 

impactos de doze semanas de JI em ratas Wistar. Para tal, ratas Wistar com 30 dias de idade 

foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos: controle, com livre acesso à ração 

balanceada; e jejum intermitente, submetido a 24 horas de jejum intercalado com 24 horas de 

livre acesso à ração balanceada. Foi observado que os animais submetidos ao JI, apresentaram 

menor ganho de peso corporal, redução do comprimento da tíbia e da distância naso-anal, e 

alteração da composição corporal, incluindo diminuição da massa muscular e aumento do 

tecido adiposo. Em média, o consumo de ração do grupo JI foi menor, porém, no dia que era 

disponibilizado alimento, os animais apresentaram hiperfagia o que resultou em grande 

aumento das dimensões do estômago. O jejum intermitente reduziu os valores plasmáticos do 

colesterol total, triglicérides, LDL, HDL e glicemia, e aumentou a concentração basal da 

insulina plasmática, bem como a secreção da insulina após o estímulo com glicose. Foi 

observada redução significativa da massa de ilhotas pancreáticas e aumento da porcentagem de 

células dispersas de ilhotas em apoptose. Ainda nas células dispersas de ilhotas pancreáticas, 

houve aumento do conteúdo de espécies reativas de oxigênio mitocondrial e total, e do peróxido 

de hidrogênio (H2O2), além de aumento da expressão do sistema antioxidante. Assim, nossos 

dados sugerem que esse protocolo estudado de 24 horas de jejum intercalados com 24 horas de 

alimentação à vontade não seja saudável em longo prazo. Mais estudos em longo prazo são 

necessários para investigar qual seria o melhor protocolo de jejum intermitente de forma a 

reduzir os efeitos colaterais e melhorar a saúde, para então o JI ser considerado uma boa 

alternativa para perda e manutenção do peso. 

 

Palavras-chave: Dieta. Jejum intermitente. Secreção de insulina. Ilhotas pancreáticas. 
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ABSTRACT 

 

BONASSA, A. C. M. Effects of twelve weeks of intermittent fasting on freshly weaned 

female Wistar rats. 2018. 119 f. Thesis (Ph. D. thesis in Human physiology) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The increasing incidence of metabolic dysfunctions, such as insulin resistance and type 2 

diabetes mellitus (T2DM), is correlated with increased occurrence of obesity and overweight. 

In pursuit of improved health and an ideal body according to today's aesthetic standards, an 

increasing number of individuals adhere to fad diets that promise a rapid reduction of body 

weight, instead of adopting a balanced diet and regular practice of physical exercises. A well-

publicized diet and even recommended by health professionals is intermittent fasting (IF), 

which consists of alternating fasting periods of up to 24 hours with periods of food intake. 

Several experimental studies have reported metabolic changes as a consequence of IF, such as 

changes in glucose and glucose tolerance, but the results found in the literature are conflicting 

and, in addition, the impact of intermittent fasting in the long term on pancreatic islets has not 

yet been properly elucidated. Thus, the present study aimed to characterize the effects of 

twelve-week IF on Wistar rats. For this, 30-day-old Wistar rats were randomly assigned to two 

groups: control, with free access to balanced chow; and intermittent fasting, subjected to 24-

hour fast intercalated with 24 hours of free access to the balanced chow. It was observed that 

the animals submitted to IF presented lower body weight gain, reduced tibia length and naso-

anal distance, and altered body composition, including decreased muscle mass and increased 

adipose tissue. On average, the dietary intake of the IF group was lower, but on the day that 

food was available, the animals presented hyperphagia which resulted in a large increase in the 

stomach size. Intermittent fasting reduced plasma levels of total cholesterol, triglycerides, LDL, 

HDL, and glycaemia, and increased basal plasmatic insulin level, as well as insulin secretion 

after stimulation with glucose. We observed significant reduction in pancreatic islet mass and 

increase in percentage of islet-dispersed cells in apoptosis. Still in islet-dispersed cells, there 

was an increase in mitochondrial and total reactive oxygen species content, and of hydrogen 

peroxide (H2O2), in addition to an increase in expression of antioxidant system. Thus, our data 

suggest that this protocol of 24-hour fasting intercalated with 24-hour feed at will is not healthy 

in the long run. More long-term studies are needed to investigate the best intermittent fasting 

protocol in order to reduce side effects and improve health, so IF be considered a good 

alternative for weight loss and maintenance. 

 

Keywords: Diet. Intermittent fasting. Insulin secretion. Pancreatic islet.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível caracterizada pela alteração 

da capacidade do organismo de controlar a homeostase glicêmica levando à hiperglicemia, 

poliúria, polidipsia, glicosúria, polifagia, entre outras alterações (2). Apesar do diabetes 

englobar um grupo heterogêneo de desordens, ele é tradicionalmente subdividido em dois tipos: 

tipo1, resultante da destruição autoimune das células secretoras de insulina levando à produção 

insuficiente ou mesmo inexistente do hormônio; e tipo 2, resultante da perda progressiva da 

secreção da insulina somada à incapacidade da mesma de exercer suas ações nos tecidos 

insulinodependentes, alteração esta conhecida como resistência à insulina (3). Ambos os tipos 

resultam da interação de fatores genéticos e ambientais. Embora os fatores genéticos 

estabeleçam a predisposição, o estilo de vida é fator preponderante para explicar o grande 

aumento da incidência da doença (4).   

 

1.1 Diabetes e obesidade  

O diabetes mellitus do tipo 2 (type 2 diabetes mellitus - T2DM) é o subtipo com 

incidência predominante e representa cerca de 90% dos casos de diabetes (5). Em todo o mundo, 

o número de indivíduos com T2DM praticamente quadruplicou ao longo das últimas três 

décadas (6-8). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 422 milhões de pessoas 

sejam portadoras de T2DM e que este número deva duplicar nas próximas duas décadas, 

podendo tornar-se a sétima principal causa de morte em todo o mundo até 2030 (8-12). Se a 

crescente incidência atual se mantiver, em 2050, um em cada três adultos será diagnosticado 

com a doença (13).  O Brasil, com cerca de 12 milhões de pacientes, é o quarto país do mundo 

em número de portadores de diabetes (14, 15).  

O T2DM é umas das principais causas de cegueira, insuficiência renal, ataques 

cardíacos, derrame e amputação dos membros inferiores (8), representando um dos mais 

importantes problemas de saúde pública do planeta em virtude do alto custo que representa aos 

cofres públicos, bem como pela prevalência crescente e associação com outras morbidades (16-

21). Só no Brasil, a estimativa anual indireta de gastos com a doença ultrapassa 18 bilhões de 

dólares anuais (22). A elevação dos casos de T2DM está relacionada com o aumento das taxas 

de sobrepeso e obesidade, decorrentes de alimentação inadequada geralmente associada ao 

estilo de vida sedentário (14, 23-28), sendo que mais de 75% dos pacientes diabéticos 
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apresentam sobrepeso ou obesidade (15) e a maioria não controla adequadamente a doença em 

grande parte por não alcançar as metas de peso apropriadas (15).  

A base do tratamento dietético da obesidade é a adoção de uma dieta hipocalórica aliada 

à pratica de exercícios físicos, que favoreça o déficit energético. Porém, estudos que analisaram 

as estratégias mais comuns de perda de peso da população em geral, costumam relatar que a 

maioria das pessoas não adota esta diretriz básica. Em vez disso, buscam perder peso por meio 

de dietas alternativas ou tendências dietéticas populares, as chamadas “dietas da moda” (29-

37). 

 

1.2 Dietas da moda  

 Como discutido por Feinman, o termo “dieta da moda” não é um termo científico e sua 

definição é controversa (38). Smith descreve as dietas da moda como dietas que ganham 

atenção popular rapidamente e desaparecem com a mesma rapidez, pelo fato de serem seguidas 

pela próxima tendência mais recente a ganhar espaço midiático (39). Neste trabalho, nós 

utilizamos a definição de dietas da moda como sendo planos alimentares não convencionais, 

momentaneamente populares e que costumam ser bastante restritivos ou com combinações 

incomuns de alimentos, ou mesmo modificações no período e frequência das refeições.  

A maioria dessas dietas não possui um sólido embasamento científico, o que pode 

acarretar efeitos colaterais e assim não ser saudável e sustentável em longo prazo. (40-44). 

Além disso, apesar de essas dietas frequentemente levarem a resultados preliminares positivos 

em curto prazo, como perda de peso, em longo prazo, prevalece uma baixa aderência pelos 

praticantes, que acabam abandonando-as (42). Por fim, somado a isso, muitas delas induzem a 

perda de peso em virtude de resultarem em baixíssima ingestão calórica, mas os praticantes 

tendem a recuperar o peso perdido assim que retomam a dieta anterior, ocasionando o chamado 

“efeito sanfona”. (42).  

O “efeito sanfona” já foi descrito em diversos estudos como sendo prejudicial, 

correlacionando-se com aumento da gordura corporal, excesso de peso, resistência à insulina, 

intolerância à glicose e T2DM (45-49),  maior risco para doenças cardiovasculares (50), 

aumento da incapacidade de mobilidade, mortalidade na velhice (51) e, até mesmo, alguns tipos 

de câncer (52), ressaltando a importância da perda e manutenção definitiva do peso corporal. 
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1.3 Jejum intermitente  

O jejum intermitente (JI) é uma dessas tendências dietéticas da moda, amplamente 

divulgada e com crescente adesão popular (42, 53-55), no qual se recomenda alternar períodos 

de jejum com períodos de ingestão alimentar. Existem muitos protocolos de jejum intermitente, 

porém os mais comuns são compostos de jejuns diários de até 16 horas ou períodos de até 24 

horas intercalados com dias de alimentação normal. Os praticantes do jejum intermitente podem 

escolher jejuar no começo do dia, não se alimentando no café da manhã e almoço, prolongando 

dessa forma o jejum noturno; ou iniciar o jejum no fim do dia, concentrando a ingestão 

alimentar no período matutino (56, 57). É crescente o número de profissionais da saúde, 

educadores físicos e nutricionistas que estão recomentando esse tipo de dieta.  

Quem defende o jejum intermitente frequentemente alega que o padrão alimentar mais 

comum da sociedade moderna, de três refeições diárias intercaladas com pequenos lanches, é 

antinatural do ponto de vista evolutivo. Segundo os defensores da dieta, os seres humanos, bem 

como seus ancestrais, estariam adaptados aos períodos de escassez alimentar aos quais foram 

submetidos ao longo dos tempos, sendo que a revolução agrícola e a criação de animais, que 

resultaram em um aumento da disponibilidade de alimentos,  teriam surgido apenas 

recentemente na história do ser humano (58). Além disso, afirmam a ausência de efeitos 

adversos e prometem resultados rápidos e de forma saudável, convencendo desta forma um 

grande número de pessoas a aderirem à dieta (54, 56-58).  

Somado a isso, leva-se em consideração o grande número de adeptos da prática do jejum 

por motivos religiosos. Abster-se de alimentos por um determinado período é frequente nas 

principais religiões mundiais, como o islamismo (59), cristianismo (60), budismo (61) e 

judaísmo (62). No islamismo, durante o mês do Ramadã, os praticantes realizam JI, abstendo-

se de alimentos e bebidas, do nascer até o pôr do sol, e realizam duas grandes refeições durante 

a madrugada.  

Diversos estudos mostraram efeitos benéficos resultantes do JI, tanto em modelo animal 

como em voluntários, como perda de peso corporal (63-65); melhora da sensibilidade à insulina 

e homeostase glicêmica (66-68); melhora da performance durante exercício (69); aumento do 

estado de alerta (70); aumento da expectativa de vida (71-73); redução da pressão sanguínea e 

frequência cardíaca (74-78); redução da inflamação e proteção contra neurodegeneração (75-

77, 79-88).   

Por outro lado, diversos estudos mostraram muitos resultados adversos provocados pela 

prática do JI. Tatulli e colaboradores mostraram que o JI não exerce efeitos neuroprotetivos, 
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pelo contrário, exacerba a morte neuronal em consequência do aumento das concentrações de 

lipídios pró-inflamatórios em camundongos (89). Em outro estudo, camundongos 

hipercolesterolêmicos submetidos ao JI aumentaram as reservas de tecido adiposo corporal e as 

concentrações plasmáticas de colesterol total, lipoproteína de baixa densidade (low density 

lipoprotein - LDL), glicose e insulina, sugerindo o desenvolvimento de intolerância à glicose e 

resistência à insulina (90). Além disso, restrição alimentar intermitente por seis semanas em 

ratas aumentou as concentrações plasmáticas de triglicérides, tecido adiposo mesentérico e 

total, e induziu hiperglicemia e comportamento alimentar compulsivo, indicando risco 

aumentado para desenvolvimento de T2DM e recuperação do peso após interrupção do 

tratamento (91).  

Estudos em humanos tem mostrado que indivíduos diabéticos praticantes de JI exibem 

hipoglicemia, cetoacidose, desidratação, hipotensão e trombose (68, 92). Em adolescentes, esse 

regime alimentar foi relatado como possível causador de distúrbios alimentares (93). Homens 

de meia idade tiveram elevação significativa da pressão sanguínea e do colesterol total após o 

JI (94). Aumento das concentrações plasmáticas de cortisol noturno também já foi reportado 

em vários estudos após o jejum do Ramadã, sugerindo ritmo circadiano alterado (95-102). Em 

atletas, o jejum conduziu a um aumento significativo da sensação de fadiga e diminuição do 

desempenho anaeróbico (103).  

As investigações sobre o JI tendem a mostrar que esse tipo de dieta afeta negativamente 

a reprodução e o ciclo estral de fêmeas, alterando as concentrações plasmáticas de estradiol e 

hormônio luteinizante (104). Em mulheres não obesas, JI piorou a tolerância à glicose (105) e 

diminuiu o gasto energético basal (106). Munsters e colaboradores acompanharam as 

concentrações de insulina e glicose plasmáticas por apenas três dias de JI e observaram picos 

maiores e quedas mais abruptas das concentrações de insulina e glicose, sugerindo que em 

longo prazo este seria um ambiente biológico mais propício a resistência à insulina e T2DM 

(107).  

Esses resultados aparentemente conflitantes podem ser consequência do alto número de 

modelos experimentais existentes e variáveis que podem interferir nos resultados, como 

duração do jejum e período do dia em que é praticado. Por isso, ainda não há consenso sobre 

os efeitos dessa dieta no organismo ou seus efeitos especificamente no pâncreas endócrino. É 

evidente que devemos sempre ter parcimônia ao extrapolar para humanos os resultados obtidos 

em modelo animal. Porém, o modelo animal é uma relevante ferramenta para estudar efeitos de 
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intervenções alimentares sob ambiente padronizado e controlado e, além disso, analisar os 

efeitos diretamente em órgãos como o pâncreas endócrino.  

Sabe-se que vários parâmetros fisiológicos são alterados no pâncreas endócrino durante 

o jejum agudo, como produção de insulina e secreção de insulina estimulada pela glicose 

(glucose-stimulated insulin secretion - GSIS), metabolismo da ilhota pancreática e 

sensibilidade das células beta pancreáticas à glicose (108-114). Nosso grupo mostrou que o 

jejum agudo de 48 horas aumenta o conteúdo de espécies reativas de oxigênio (EROs) em 

ilhotas pancreáticas isoladas e prejudica a secreção de insulina (115). Porém, não há estudos 

sobre os efeitos do jejum de forma intermitente especificamente em ilhotas pancreáticas. Assim, 

no presente estudo buscamos avaliar as consequências de 12 semanas de JI principalmente na 

homeostase da glicose e em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas recém desmamadas.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Animais 

Ratas Wistar recém-desmamadas com 21 dias de idade, provenientes do Biotério de 

Produção de Ratos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, foram 

mantidas em gaiolas coletivas, contendo três animais por gaiola, em ambiente com temperatura 

constante de 23 ± 2 °C e sob ciclo de iluminação (claro/escuro) de 12/12 horas. Os animais 

foram utilizados de acordo com o certificado aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de animais 

n° 157/2014/CEUA. Antes de iniciar o tratamento os animais foram mantidos no biotério de 

experimentação por 10 dias para aclimatação. Após esse período de adaptação, os animais 

foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: controle (CT) e jejum intermitente (JI). 

Durante 12 semanas, o grupo CT teve livre acesso à dieta padrão (Nuvilab, São Paulo, SP, 

Brasil) e o grupo JI foi submetido, a períodos de 24 horas de privação total de alimentos 

intercalados com períodos de 24 horas de livre acesso à dieta padrão. A ração era retirada ou 

disponibilizada ao grupo JI sempre ao meio dia. Ambos os grupos tiveram livre acesso à água 

por todo o período. Durante o tratamento, a ingestão alimentar e o peso dos animais foram 

registrados. Após o tratamento, procedeu-se à eutanásia dos animais e seus tecidos e sangue 

foram coletados e armazenados à temperatura de -80°C para posterior análise. A eutanásia foi 

realizada sempre após o período de 24 horas de livre acesso à ração, para que ambos os grupos 

estivessem alimentados, eliminando dessa forma, a necessidade de submeter os animais CT ao 

jejum agudo, excluindo-se assim os efeitos do mesmo.  

 

Figura 1 -  Esquema ilustrativo protocolo de jejum intermitente empregado. 
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2.2  Imageamento do tecido adiposo abdominal in vivo  

Os animais foram anestesiados com Tiopental Sódico (Cristália, Itapira, SP, Brasil) na 

dose de 0,2 U/g de peso corporal e posicionados no aparelho de absortometria radiológica de 

dupla energia in vivo (Biocompare In-Vivo Imaging System FX PRO, São Francisco, CA, 

EUA) para quantificação das reservas de tecido adiposo abdominal. As imagens captadas 

tiveram as regiões de interesse (RDI) delimitadas e seus pixels foram quantificados para análise 

através do programa ImageJ. 

 

2.3  Determinação do índice de Lee 

O índice de Lee foi calculado a partir da divisão da raiz cúbica do peso corporal (gramas) 

pelo comprimento naso-anal (cm) dos animais. O índice de Lee e a massa de tecido adiposo 

apresentam uma correlação, podendo ser usado como uma forma simples de mensuração da 

obesidade em ratos (116).   

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐞 = (
√𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙)3

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑜_𝑎𝑛𝑎𝑙
 

 

2.4  Teste oral de tolerância à glicose  

O teste oral de tolerância à glicose (oGTT) foi realizado na última semana de tratamento. 

Os grupos, CT e JI, foram submetidos ao jejum noturno de 12 horas no dia em que ambos os 

grupos estavam alimentados. Em seguida, a primeira coleta de sangue foi feita por meio de 

punção na extremidade caudal do animal (tempo 0) e a glicose sanguínea foi mensurada em 

monitor de glicemia portátil Freestyle Optium (Abbott Diabetes Care, São Paulo, SP, Brasil). 

Em seguida, uma solução de glicose, constituindo a dose final de 2 g/kg de peso corporal, foi 

administrada aos animais através de sonda gástrica de polietileno e as concentrações de glicose 

das amostras de sangue foram mensuradas após 5, 10, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. 

 

2.5  Insulina plasmática  

Ao final do tratamento, durante a realização do oGTT, foram coletados 100 μl de 

sangue, dos quais foram extraídos 50 μl de plasma, que foi congelado e armazenado para 

posterior análise do conteúdo de insulina. A determinação das quantidades de insulina 

plasmática foi realizada seguindo protocolo do Kit comercial Elisa de quantificação de insulina 

(Milipore, Billerica, MA, EUA).  
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2.6  Teste intraperitoneal de tolerância à insulina  

O teste intraperitoneal de tolerância à insulina (iITT) foi realizado na última semana de 

tratamento. Os animais foram previamente submetidos à restrição alimentar de 4 horas no dia 

em que ambos os grupos estavam alimentados. Em seguida, a primeira coleta de sangue foi 

feita por meio de punção na extremidade caudal do animal (tempo 0) e a glicose sanguínea foi 

mensurada em monitor de glicemia portátil Freestyle Optium (Abbott Diabetes Care, São Paulo, 

SP, Brasil). Em seguida, uma solução de insulina humana regular (Humulin, Indianapolis, IN, 

EUA), na dose de 0,75 U/kg de peso corporal, foi administrada aos animais por injeção 

intraperitoneal e as concentrações de glicose das amostras de sangue foram mensuradas após 5, 

10, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos.  

 

2.7  Cálculo do índice HOMA 

 A resistência à insulina foi determinada através do cálculo do índice de HOMA 

(Homeostasis Model Assessment), o qual se fundamenta nas dosagens de insulinemia e 

glicemia, ambas de jejum (117). Tem como finalidade determinar a resistência à insulina 

(HOMA-IR) e a capacidade funcional das células beta pancreáticas (HOMA-BETA). O cálculo 

é feito a partir do produto da insulina de jejum (μUI/ml) pela glicemia de jejum (mmol/L) 

divididos por 22,5 (HOMA-IR) ou multiplicando a insulina de jejum (μUI/ml) por 20 e 

dividindo pela glicemia de jejum (mmol/L) subtraída por 3,5 (HOMA-BETA) (117). 

 

𝐇𝐎𝐌𝐀_𝐈𝐑 =
(Insulina de jejum x glicemia de jejum)

22,5
 

 

𝐇𝐎𝐌𝐀_𝐁𝐄𝐓𝐀 =
(Insulina de jejum x 20)

(glicemia de jejum − 3,5)
 

 

2.8  Concentração de beta-hidroxibutirato (β-OHB)  

A mensuração de β-OHB foi realizada após o primeiro ciclo de jejum, no início do 

tratamento, e também após o último ciclo de jejum, ao fim das 12 semanas.  A coleta de sangue 

foi feita por meio de punção na extremidade caudal do animal e as concentrações de β-OHB 

foram mensuradas em monitor de glicemia portátil Freestyle Optium (Abbott Diabetes Care, 

São Paulo, SP, Brasil) com tiras de teste específicas para o referido corpo cetônico.  
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2.9  Eutanásia dos animais e coleta dos tecidos  

Os animais foram decapitados e o sangue coletado, do qual o plasma foi extraído e 

mantido congelado a -20°C para posterior análise. O estômago foi dissecado e seu peso e 

dimensões foram registrados logo após a coleta e também após seu esvaziamento e limpeza 

com soro fisiológico. O fígado, o pâncreas e os tecidos adiposos perigonadal, retroperitoneal e 

marrom foram dissecados, seus pesos foram registrados e analisados em relação ao peso 

corporal dos animais e foram armazenados para posterior análise. Os músculos sóleo, 

gastrocnêmio e extensor do dígito longo (EDL) foram dissecados e armazenados para posterior 

análise ou colocados em estufa a temperatura de 80°C por três dias para completa secagem e 

seus pesos secos foram registrados e analisados em relação ao peso corporal dos animais.  

 

2.10  Caracterização do perfil lipídico plasmático 

As dosagens de colesterol total e de triglicérides foram realizadas pelo método 

enzimático monorreagente, a lipoproteína de alta densidade (HDL) foi dosada pelo método 

enzimático birreagente e a lipoproteína de baixa densidade (LDL) foi mensurada pelo método 

enzimático colorimétrico. Nestas análises foram utilizados kits comerciais (Labtest Diagnóstica 

- Lagoa Santa, MG, Brasil).  

 

2.11  Enzimas hepáticas 

Para a dosagem das concentrações sorológicas de aspartato aminotransferase (AST), 

alanina aminotransferase (ALT), gama glutamil transpeptidase (Gama GT) e albumina, as 

amostras de sangue foram coletadas e centrifugadas a 2500 rpm em 4ºC por 20 minutos. O soro 

sobrenadante foi coletado após a centrifugação e seguiu-se o protocolo dos kits comerciais 

utilizados (Labtest Diagnóstica - Lagoa Santa, MG, Brasil). 

 

2.12  Mensuração da hemoglobina glicada  

O sangue total foi coletado e centrifugado a 2000 rpm por 2 minutos em temperatura 

ambiente para obtenção de papa de hemácias. Em seguida, 5 ul da amostra foram adicionados 

a 500 ul de reagente hemolisante, seguido de homogeneização até completa ruptura das células 

e ausência de turvação. Então, foi seguido o protocolo do kit comercial utilizado (Labtest 

Diagnóstica - Lagoa Santa, MG, Brasil). 
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2.13  Dosagem de glicogênio  

A dosagem de glicogênio foi realizada no fígado e no músculo gastrocnêmico. O fígado 

foi coletado após a eutanásia dos animais em dois momentos: após o período de jejum e após o 

período de alimentação. O glicogênio muscular foi mensurado após o sacrifício dos animais 

alimentados. Para esse experimento, foram pesadas 250 g de cada amostra e colocadas em tubo 

cônico de 15 ml. Foi adicionado 1 ml de hidróxido de potássio 30% (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, EUA) aos tecidos e estes foram fervidos por 1 hora. Em seguida, adicionou-se à mistura 

100 ul de solução saturada de sulfato de sódio (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) e 3,5 ml 

de etanol 70% (Synth, Diadema, SP, Brasil) e as amostras foram fervidas por 15 minutos e 

centrifugaras a 3000 RPM por 7 minutos. O sobrenadante foi descartado e a lavagem com etanol 

foi repetida. As amostras foram ressuspendidas em 1 ml de água quente e, a seguir, 50 ul da 

amostra e 200 ul de solução de ácido sulfúrico concentrado com 0,2% de antrona (Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, EUA) foram colocados em placa de 96 poços. A seguir, foi realizada 

leitura em leitor de placa (Biotek Sinergy H1 – Winooski, VT, EUA) no comprimento de onda 

de 650 nm. O cálculo das concentrações de glicogênio foi feito utilizando os valores de 

absorbância obtidos na leitura, a massa em gramas de tecido utilizada, a absorbância da curva 

e do branco e o fator de diluição.  

 

2.14  Histologia do pâncreas  

O pâncreas foi dissecado, coletado e depositado em potes contendo 40 ml de formol 

4%. A preparação e análise histológica foi feita pela empresa contratada Histocell (São Paulo, 

SP, Brasil). O método histológico foi realizado por resina, que é composto por várias etapas, 

entre elas: fixação, infiltração, emblocamento, corte em micrótomo de 3 μm de espessura e 

coloração com hematoxilina-eosina (HE). Foram feitos quatro cortes por amostra em 

profundidades diferentes. Após isso, foi feita a fotografia das lâminas e quantificação da área e 

número das ilhotas pancreáticas presentes em cada lâmina. 

 

2.15  Isolamento das ilhotas pancreáticas 

 A obtenção das ilhotas foi realizada pelo método da digestão do pâncreas exócrino pela 

colagenase (118). Após a eutanásia dos animais, o ducto biliar foi clampeado na sua 

extremidade distal onde foi introduzida uma agulha e injetados 20 ml de solução 0,7 mg/ml de 

colagenase (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA). O pâncreas foi dissecado e, em seguida, 

colocado em banho-maria a 37ºC por 25 minutos. A seguir, foi agitado manualmente a 37ºC 

http://www.sigmaaldrich.com/?cm_mmc=affiliate-_-PubChem-_-product-_-link
http://www.sigmaaldrich.com/?cm_mmc=affiliate-_-PubChem-_-product-_-link
http://www.sigmaaldrich.com/?cm_mmc=affiliate-_-PubChem-_-product-_-link
http://www.sigmaaldrich.com/?cm_mmc=affiliate-_-PubChem-_-product-_-link
http://www.sigmaaldrich.com/?cm_mmc=affiliate-_-PubChem-_-product-_-link
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por 1 minuto para a digestão da porção exócrina. A coleta das ilhotas pancreáticas foi feita em 

placa de Petri com o emprego de micropipeta e microscópio estereoscópio.  

 

2.16  Secreção estática de insulina 

As ilhotas isoladas foram pré-incubadas durante 30 minutos em solução Krebs-

Henseleit contendo 0,1% de albumina e 5,6 mM glicose e, em seguida, incubadas por 1 hora a 

37ºC com 2,8 mM, 5,6 mM, 8,3 mM, 11,1 mM e 16,7 mM de glicose. Após o período de 

incubação, 300 μl do sobrenadante foram estocados a -20oC para posterior dosagem de insulina 

secretada. As ilhotas foram sonicadas, provocando o rompimento das células para dosagem do 

conteúdo intracelular de insulina. A determinação das quantidades de insulina secretada e 

intracelular foi realizada seguindo protocolo do Kit Elisa de quantificação de insulina (Milipore, 

Billerica, MA, EUA). 

 

2.17  Determinação da concentração de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

A concentração de EROs foi determinada utilizando o método de fluorescência com 

diidroetídeo (DHE – Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA), um indicador de EROs em células 

vivas, ou MitoSOX Red (Life Technologies – Eugene, OR, EUA), um marcador de EROs 

específico para mitocôndria. Grupos de 20 ilhotas isoladas de ratas Wistar foram colocados em 

um microtubo e pré-incubados durante 30 minutos em tampão Krebs-Henseleit com 5,6 mM 

glicose e 0,1 % de albumina. Após esse período, as ilhotas foram incubadas durante 1 hora na 

presença de 2,8 mM ou 16,7 mM de glicose a 37°C. Em seguida, as amostras foram mantidas 

protegidas da luz e à temperatura ambiente por 20 minutos com 50 µM de DHE ou 15 µM de 

MitoSOX Red. A solução de incubação foi retirada, foram adicionados 300 μl de tripsina e as 

amostras foram agitadas por 2 minutos (Gibco, Grand Island, NY, EUA). Em seguida foram 

adicionados 600 μl de meio de cultura RPMI 1640 com 5% de soro fetal bovino (Life 

Technologies, Itapevi, SP, Brasil) para inativação da tripsina. O sobrenadante foi retirado e 

foram acrescentados 200 μl do mesmo meio de cultura para a ressuspensão. As ilhotas foram 

homogeneizadas com pipeta para dispersão total em células. As amostras foram colocadas em 

placa de 96 poços para a leitura em citômetro de fluxo (Guava easyCyteTM 8Ht Sampling - 

Millipore, Billerica, MA, EUA). 
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2.18  Análise da concentração de peróxido de hidrogênio  

Grupos de 120 ilhotas isoladas de ratas Wistar foram colocados em um microtubo e pré-

incubados durante 30 minutos em tampão Krebs-Henseleit com 5,6 mM glicose e 0,1 % de 

albumina. Após esse período, as ilhotas foram incubadas durante 1 hora na presença de 

diferentes estímulos a 37°C. Em seguida, as amostras foram sonicadas e incubadas por 30 

minutos com 50 µM de Amplex Red (Life Technologies, Eugene, OR, EUA), um marcador 

específico para peróxido de hidrogênio (H2O2). As amostras foram colocadas em placa de 96 

poços para a leitura da absorbância em 560 nm em leitor de placa (Biotek Sinergy H1, 

Winooski, VT, EUA). 

 

2.19  Viabilidade celular  

Para a análise da viabilidade celular, grupos de 20 ilhotas pancreáticas foram 

dissociados e as células incubadas com o reagente ViaCount (Millipore, Billerica, MA, EUA) 

por 5 minutos em temperatura ambiente. As amostras foram colocadas em placa de 96 poços 

para a leitura em citômetro de fluxo (Guava easyCyteTM 8Ht Sampling - Millipore, Billerica, 

MA, EUA) e a viabilidade, apoptose e morte celular foram quantificada através da contagem 

de 1000 eventos.  

 

2.20  Conteúdo de NADPH em células dispersas extraídas de ilhotas pancreáticas 

Grupos de 120 ilhotas isoladas de ratas Wistar foram colocados em um microtubo e pré-

incubados durante 40 minutos em tampão Krebs-Ringer-Fosfato-Hepes contendo 2% de 

albumina sem a presença de glicose, para privar as células de substrato energético.  Em seguida, 

as amostras foram estimuladas com 1 mM de 2-deoxiglicose (2-DG) por 1 hora. 2-DG é um 

análogo da glicose utilizado como marcador para o ensaio de metabolismo celular. Então, foi 

seguido o protocolo do kit comercial colorimétrico de captação de glicose (Abcam, Cambridge, 

MA, EUA). As amostras foram colocadas em placa de 96 poços para a leitura cinética da 

absorbância em 412 nm em leitor de placa (Biotek Sinergy H1, Winooski, VT, EUA).  
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2.21  Western blot  

Para avaliar a fosforilação de AKT, retiramos amostras de fígado, músculo extensor do 

dígito longo (EDL) e tecido adiposo branco (TAB) retroperitoneal dos animais anestesiados 

antes e depois da administração intraperitoneal de 10 U de insulina humana regular (Eli Lilly 

and Company, Indianapolis, IN, EUA). Para as análises da expressão das proteínas glutationa 

peroxidase (GPX1), superóxido dismutase mitocondrial (SOD2) e proteína quinase C épsilon 

(PKCε), grupos de 300 ilhotas pancreáticas foram coletadas após a eutanásia dos animais. As 

amostras foram colocadas em tampão RIPA (Thermo Scientific, Saint Louis, Missouri, EUA) 

contendo inibidores de proteases e fosfatases. Então, as amostras foram sonicadas, o tampão 

Laemmli foi adicionado e as foram fervidas durante 5 minutos. As proteínas foram submetidas 

à eletroforese em gel de poliacrilamida seguida de transferência para membrana de 

nitrocelulose. Após a transferência, as membranas foram bloqueadas com solução 5% de 

albumina bovina por uma hora, à temperatura ambiente e, em seguida, incubadas overnight a 

4ºC com anticorpo primário (Millipore, Darmstadt, Hesse, Alemanha). Em seguida, foram 

incubadas com anticorpo secundário (Bio-Rad Laboratories Inc., Hercules, Califórnia, EUA) 

por 1 hora, à temperatura ambiente. Finalmente as membranas foram reveladas com o uso do 

reagente quimioluminescente ECL e as imagens foram capturadas pelo aparelho Image Quant 

LAS4000 (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). A análise quantitativa das bandas foi feita por 

densitometria com o auxílio do programa do próprio aparelho. Foi feita a normalização da 

expressão proteica através de expressão da proteína constitutiva α-tubulina como proteína 

controle ou através das membranas coradas com Ponceau-S para controlar o carregamento de 

proteína. 

 

2.22  Análise estatística  

Para avaliação estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism 5. Os dados foram 

expressos como média ± erro padrão da média e analisados estatisticamente por teste t-student, 

ou teste ANOVA de uma via com pós-teste Tukey com limite mínimo de significância p < 0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Peso corporal  

Ratas Wistar com 30 dias de idade foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos: 

controle (CT) e submetidos ao jejum intermitente (JI) por 12 semanas. Durante esse período o 

peso corporal semanal foi registrado e foi observada redução dos valores de peso no grupo JI 

em relação ao grupo CT logo após a segunda semana de tratamento (Figura 2A). Essas 

alterações se mantiveram por todo o tratamento (CT 12 semanas = 264,4 ± 2,9; JI  12 semanas 

= 215,8 ± 5,2; n = 10).  Com base na curva de peso de cada animal foi calculada a área sob a 

curva (Figura 2B) e foi observada redução significativa nos valores do grupo JI em relação ao 

grupo controle (CT = 1663,9 ± 49,3; JI = 1325,7 ± 24; n = 10).  

 

 

Figura 2 – Peso corporal semanal de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 10 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05; ** p<0,005 e *** p<0,0005 comparado com o controle do 

mesmo período, como indicado pelo teste t de Student.  
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Além disso, o peso corporal dos animais do grupo CT de 12 semanas é 

significativamente maior que o peso do mesmo grupo em 8 semanas (CT 8 semanas = 237,4 ± 

4,6; CT 12 semanas = 264,4 ± 2,9; n= 10), porém, o mesmo não acontece com o grupo 

submetido ao jejum intermitente (JI 8 semanas = 201,4 ± 7; JI 12 semanas = 215,8 ± 5,2; n = 

5), ou seja, o peso dos animais JI de 12 semanas não difere do mesmo grupo em 8 semanas 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Peso corporal de ratas Wistar submetidas ao JI por 8 e 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 10 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com mesmo grupo com 8 semanas de tratamento, 

como indicado pelo teste t de Student. 
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3.2 Ingestão alimentar  

O registro do consumo alimentar mostrou que o grupo JI consome menor quantidade de 

ração em relação ao grupo controle, se for considerada a média de ingestão total, ou seja, os 

dias de jejum (consumo zero) com os dias de alimentação (CT = 87,3 ± 2,9; JI = 56,7 ± 0,6; 

n=5). Contudo, se for considerada a média da ingestão somente dos dias de ingestão à vontade, 

o consumo em relação ao controle é maior (CT = 87,3 ± 2,9; JI = 114,6 ± 1,4; n = 5) (Figura 

4).   

 

 

Figura 4 – Ingestão alimentar de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. *** p<0,0005 comparado com o controle, como indicado pelo teste 

ANOVA de uma via com pós-teste Tukey.  
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3.3 Dimensões do estômago  

A hiperfagia demonstrada nos dias de ingestão alimentar à vontade causaram um grande 

aumento do peso do estômago dos animais logo após a coleta (Figura 5A), ou seja, preenchido 

com o conteúdo estomacal. Os valores encontrados no grupo JI foram mais que o dobro dos 

valores dos animais CT (CT = 3,24 ± 0,39; JI = 8,80 ± 0,64; n=5).  

Os estômagos coletados também foram pesados após serem lavados com soro 

fisiológico para eliminar o conteúdo estomacal (Figura 5B). Mesmo após esvaziados, os 

estômagos dos animais JI apresentaram valores de peso significativamente maiores que os 

animais CT (CT = 1,40 ± 0,05; JI = 1,58 ± 0,03; n=5). 

 

Figura 5 – Peso do estômago recém coletado (A) e esvaziado (B) de ratas Wistar submetidas 

ao JI por 12 semanas. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 e *** p<0,0005 comparado com controle, como indicado 

pelo teste t de Student. 
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Além disso, mensuramos o comprimento do estômago recém coletado (Figura 6) e 

observamos um expressivo aumento dos valores no grupo JI, os quais diferem 

significativamente dos valores encontrados no grupo CT (CT = 2,45 ± 0,06; JI = 3,63 ± 0,11; 

n=5).  

 

Figura 6 – Comprimento do estômago de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. *** p<0,0005 comparado com controle, como indicado pelo teste t 

de Student. 
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3.4 Crescimento e desenvolvimento dos animais 

Ao final do tratamento foi mensurado o comprimento da tíbia dos animais e foi 

constatada uma diminuição significativa (Figura 7) no grupo JI em relação ao CT (CT = 3,75 ± 

0,05; JI = 3,50 ± 0,02; n = 6). 

 

Figura 7 – Comprimento da tíbia de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. *** p<0,0005 comparado com controle, como indicado pelo teste t 

de Student. 
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Após o tratamento mensuramos também o comprimento naso-anal dos animais e 

constatamos uma ligeira diminuição, porém significativa (Figura 8), no grupo JI em relação ao 

CT (CT = 22,2 ± 0,3; JI = 20,8 ± 0,5; n = 6). 

 

Figura 8 – Comprimento naso-anal de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Com base no peso de cada animal e no seu comprimento naso-anal, foi calculado o 

índice de Lee. Observamos um pequeno aumento significativo deste parâmetro (Figura 9) no 

grupo JI em relação ao CT (CT = 0,29 ± 0,002; JI = 0,30 ± 0,0017; n = 6). 

 

Figura 9 – Índice de Lee de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.5 Estado de jejum 

Tendo em vista a elevada ingestão alimentar observada no grupo JI nos dias de ingestão 

à vontade, buscamos analisar se os animais JI estavam de fato ficando em jejum. Uma forma 

bastante utilizada para caracterizar o estado de jejum é a mensuração da cetonemia. A 

concentração plasmática de beta-hidroxibutirato (β-OHB) no início do tratamento, ou seja, logo 

após as primeiras 24 horas de jejum, já estava significativamente elevada no grupo JI quando 

comparada com os valores do grupo CT (Figura 10A) (CT = 0,75 ± 0,04; JI = 1,71 ± 0,07; n = 

6). Esses animais apresentaram glicemia de jejum significativamente menor que os animais 

controles (Figura 10B) (CT = 120 ± 6,83; JI = 87,33 ± 1,52; n = 6). 

 

Figura 10 – Cetonemia de ratas Wistar submetidas a 24 horas de jejum. 

 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. *** p<0,0005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t 

de Student. 
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Com a finalidade de determinar se esse aumento da concentração de β-OHB se manteve 

até o final do tratamento, mensuramos novamente este parâmetro após 12 semanas de JI. 

Constatamos que a cetonemia permaneceu significativamente elevada no grupo JI em 

comparação com o grupo CT (Figura 11A) (CT = 0,52 ± 0,08; JI = 1,44 ± 0,14; n = 5), e a 

glicemia de jejum desses animais se manteve significativamente menor em relação aos animais 

controles (Figura 11B) (CT = 117,20 ± 3,88; JI = 84± 1,92; n = 5).  

 

Figura 11 – Cetonemia de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. *** p<0,0005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t 

de Student. 
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3.6 Tecido adiposo 

Após 12 semanas de jejum intermitente, foi realizada uma absortometria radiológica dos 

animais sedados (Figura 12) e com isso observamos que as reservas de tecido adiposo 

abdominal do grupo JI são significativamente maiores que no grupo controle (CT = 1,7 ± 0,3; 

JI = 5 ± 0,8; n = 5).   

 

Figura 12 – Absortometria radiológica de dupla energia de ratas Wistar submetidas ao JI por 

12 semanas. 

 

 

 

A região de interesse (RDI) foi delimitada e os pixels foram quantificados. Os resultados são 

apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada 

grupo. ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/viewFile/780/782
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Além disso, as reservas de tecido adiposo foram mensuradas de forma direta, por meio 

do registro do peso do tecido adiposo branco (TAB) retroperitoneal (Figura 13), perigonadal 

(Figura 14) e tecido adiposo marrom (TAM) (Figura 15). Os valores de peso dos três tipos de 

tecidos adiposos foram calculados em relação ao peso corporal do animal e se apresentaram 

significativamente maiores nos animais sob jejum intermitente em relação aos animais 

controles (CT TAB retroperitoneal = 1,93 ± 0,12; JI TAB retroperitoneal = 3,19 ± 0,44; CT 

TAB perigonadal = 4,53 ± 0,56; JI TAB perigonadal = 7,72 ± 0,75; CT TAM = 0,43 ± 0,03; JI 

TAM = 0,68 ± 0,05; n = 5). 

 

Figura 13 – Peso do tecido adiposo branco (TAB) retroperitoneal de ratas Wistar submetidas 

ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 14 – Peso do tecido adiposo branco (TAB) perigonadal de ratas Wistar submetidas ao 

JI por 12 semanas. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado com controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 15 – Peso do tecido adiposo marrom (TAM) de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado com controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.7 Tecido muscular 

Buscamos elucidar também se o JI altera a massa muscular. Para isso, os músculos sóleo 

(Figura 16), gastrocnêmio (Figura 17) e extensor do dígito longo (EDL) (Figura 18) foram 

coletados e mantidos por três dias em estufa a temperatura de 80°C para a completa secagem. 

Os valores de peso seco foram analisados em relação ao peso corporal dos animais e foi 

constatado que os três tecidos musculares analisados se apresentaram significativamente 

menores no grupo submetido ao jejum intermitente (CT músculo sóleo = 0,029 ± 0,001; JI 

músculo sóleo = 0,022 ± 0,001; CT músculo gastrocnêmio = 0,381 ± 0,007; JI músculo 

gastrocnêmio = 0,32 ± 0,014; CT músculo EDL = 0,031 ± 0,001; JI músculo EDL = 0,023 ± 

0,001; n = 5). 

 

Figura 16 – Peso do músculo sóleo de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados foram calculados em relação ao peso corporal (p.c.) e apresentados como média 

± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. ** p<0,005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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Figura 17 – Peso do músculo gastrocnêmio de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados foram calculados em relação ao peso corporal (p.c.) e apresentados como média 

± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. ** p<0,005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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Figura 18 – Peso do músculo extensor do dígito longo (EDL) de ratas Wistar submetidas ao JI 

por 12 semanas. 

 

 

Os resultados foram calculados em relação ao peso corporal (p.c.) e apresentados como média 

± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. ** p<0,005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Foi mensurada a quantidade de glicogênio no músculo gastrocnêmio (Figura 19) e 

observamos diminuição significativa desse parâmetro no grupo JI em relação ao CT (CT = 

0,114 ± 0,005; JI = 0,087 ± 0,006; n = 6). 

 

Figura 19 – Concentração de glicogênio do músculo gastrocnêmio de ratas Wistar submetidas 

ao JI por 12 semanas. 

 

 

 

 

Os resultados foram calculados em relação a 100 mg de tecido e apresentados como média ± 

erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado 

com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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3.8 Fígado 

Registramos o peso do tecido hepático em relação ao peso corporal de cada animal e foi 

constatada uma diminuição significativa (Figura 20) no grupo tratado por 12 semanas com 

jejum intermitente quando comparados com os animais controles (CT = 2,23 ± 0,129; JI = 1,435 

± 0,062; n = 5).  

 

Figura 20 – Peso do tecido hepático de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados foram calculados em relação ao peso corporal (p.c.) e apresentados como média 

± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. *** p<0,0005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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No fígado, o glicogênio representa aproximadamente 7% do peso úmido do órgão e tem 

papel fundamental na manutenção da homeostase glicêmica. Neste estudo observamos uma 

diminuição significativa da quantidade de glicogênio hepático (Figura 21) no grupo de animais 

sob jejum intermitente (CT = 0,518 ± 0,024; JI = 0,271 ± 0,016; n = 6). Este experimento, assim 

como a maioria dos experimentos deste estudo, foi realizado com ambos os grupos alimentados, 

ou seja, após o período de 24 horas de alimentação à vontade. 

 

Figura 21 – Concentração de glicogênio hepático de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

Os resultados foram calculados em relação a 100 mg de tecido e apresentados como média ± 

erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes animais para cada grupo. ***p<0,0005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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Repetimos a mensuração de glicogênio, porém, desta vez, o tecido foi coletado após o 

período de 24 horas de jejum. Nessas condições, observamos diminuição ainda maior das 

reservas de glicogênio (Figura 22) no grupo tratado quando comparados ao grupo controle (CT 

= 0,05060 ± 0,014; JI = 0,0008 ± 0,0004; n = 5). 

 

Figura 22 – Concentração de glicogênio do hepático de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

 

Os resultados foram calculados em relação a 100 mg de tecido e apresentados como média ± 

erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. ***p<0,0005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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3.9 Perfil lipídico  

Outro parâmetro avaliado neste estudo, após a eutanásia dos animais, foi o perfil lipídico 

plasmático. Foi mensurado o colesterol total (Figura 23), os triglicérides (Figura 24), a 

lipoproteína de baixa densidade (Figura 25- LDL) e a lipoproteína de alta densidade (Figura 26 

- HDL). As concentrações plasmáticas de todos os lipídios avaliados se apresentaram 

significativamente menores no grupo JI em relação ao grupo controle (Colesterol: CT = 63,3 ± 

3,8; JI = 50,4 ± 4; Triglicérides:  CT = 126,8 ± 8,4; JI = 98 ± 9,4; HDL: CT = 55,5 ± 3,5; JI = 

40,3 ± 4,4; LDL: CT = 5,2 ± 0,4; JI = 3,3 ± 0,8; n=5).  

 

Figura 23 – Concentrações plasmáticas de colesterol total de ratas Wistar submetidas ao JI por 

12 semanas. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 24 – Concentrações plasmáticas de triglicérides de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 25 – Concentrações plasmáticas de LDL de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 26 – Concentrações plasmáticas de HDL de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.10 Enzimas hepáticas 

Realizamos também um conjunto de análises voltadas para identificar existência de 

alterações na função do fígado dos animais. Dessa forma, foram dosados aspartato 

aminotransferase (Figura 27 - AST), alanina aminotransferase (Figura 28 - ALT), gama 

glutamil transpeptidase (Figura 29 - Gama GT) e albumina (Figura 30).  As concentrações de 

todos os parâmetros avaliados não diferiram significativamente entre os grupos (AST: CT = 

136,47 ± 10,98; JI = 129,84 ± 5,42; ALT:  CT = 112,33 ± 31,99; JI = 114 ± 26,9; Gama GT: 

CT = 168,86 ± 10,61; JI = 175,26 ± 9,33; Albumina: CT = 3,38 ± 0,17; JI = 3,18 ± 0,23; n=7).  

 

Figura 27 – Concentrações sorológicas de aspartato aminotransferase (AST) de ratas Wistar 

submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 7 diferentes 

animais para cada grupo. p = 0,52 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 28 – Concentrações sorológicas de alanina aminotransferase (ALT) de ratas Wistar 

submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 7 diferentes 

animais para cada grupo. p = 0,70 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 29 – Concentrações sorológicas de gama glutamil transpeptidase (Gama GT) de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 7 diferentes 

animais para cada grupo. p = 0,97 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 30 – Concentrações sorológicas de albumina de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 7 diferentes 

animais para cada grupo. p = 0,48 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.11 Pâncreas  

Registramos também o peso do pâncreas (Figura 31). Este órgão também apresentou 

redução significativa do seu peso no grupo de jejum intermitente em relação aos controles (CT 

= 0,894 ± 0,04; JI = 0,656 ± 0,03; n = 5).  

 

Figura 31 – Peso do pâncreas de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

  

 

 

Os resultados foram calculados em relação ao peso corporal (p.c.) e apresentados como média 

± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada grupo. ** p<0,005 

comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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Realizamos análises histológicas no pâncreas (Figura 32) e observamos uma grande 

diminuição do tamanho das ilhotas presentes nos animais sob jejum intermitente por 12 

semanas (CT = 68221,17 ± 3823,79; JI = 48695,75 ± 3537,42; n = 5). 

 

Figura 32 – Corte longitudinal histológico da porção caudal do pâncreas de ratas Wistar 

submetidas ao JI 12 semanas e quantificação da área das ilhotas. 

 

 

Tecido corado com hematoxilina-eosina (HE) em aumento de 100x. Os resultados foram 

apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes animais para cada 

grupo. ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de Student. 
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Além disso, foi realizada a contagem do número de ilhotas presentes em cada corte 

histológico (Figura 33) e foi constatado um aumento significativo desse parâmetro no grupo JI 

comparado com CT (CT = 52 ± 2,28; JI = 78,4 ± 6,005; n = 5).  

 

Figura 33 – Número de ilhotas pancreáticas presentes em corte histológico da porção caudal 

do pâncreas de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.12 Tolerância à glicose e insulina 

Alterações na área de ilhotas pancreáticas têm potencial para causarem modificações na 

homeostase glicêmica do organismo. Com a finalidade de avaliarmos esse parâmetro, 

realizamos um teste oral de tolerância à glicose (oGTT) nos animais após as 12 semanas de 

submissão ao jejum intermitente e observamos que o grupo JI apresentou a curva glicêmica 

com valores menores que o grupo CT em resposta ao estímulo de glicose, sendo que a glicemia 

nos tempos de 30 e 60 minutos é significativamente menor (CT 30 = 163,6 ± 3,9; JI 30= 148,8 

± 4,8; CT 60 = 147,4 ± 3,6; JI 60 = 138,4 ± 2; n = 5). A análise da área sob a curva mostrou 

valores diminuídos em relação ao grupo controle (CT = 17313,2 ± 206; JI = 16137 ± 276; n = 

5) (Figura 34).  

 

 

Figura 34 – Teste oral de tolerância à glicose (oGTT) de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 
Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 e ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado 

pelo teste t de Student. 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Após o tratamento, também foi quantitativa a porcentagem de hemoglobina glicada 

(HbA1c) e os valores observados não diferiram entre os grupos (CT = 2,42 ± 0,18; JI = 2,07± 

0,09; n = 6) (Figura 35).  

 

Figura 35 - Hemoglobina glicada (HbA1c) de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. p = 0,14 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Além disso, realizamos um teste intravenoso de tolerância à insulina (iITT) após 

restrição alimentar de 4 horas e observamos um deslocamento descensional da curva de 

decaimento da glicemia em relação aos animais controle, proporcionando uma menor área sob 

a curva (CT = 13860,4 ± 966; JI = 10289,2 ± 518; n = 5), porém, não foi registrada diferença 

significativa em nenhum dos tempos estudados (Figura 36). Foi calculada a constante de 

decaimento (kITT) e não foi observada alteração entre os grupos (CT = 0,691 ± 0,521; JI = 

1,206 ± 0,429; n = 5).  

 

Figura 36 – Teste intraperitoneal de tolerância à insulina (iITT) de ratas Wistar submetidas ao 

JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.13 Insulina plasmática  

Ambos os grupos foram mantidos em jejum noturno por 12 horas para coleta de 

sangue para análise da concentração plasmática basal de insulina. O grupo JI exibiu 

insulinemia significativamente aumentada (CT = 1,3 ± 0,2; JI = 3,1 ± 0,6; n = 5), em 

comparação com os valores encontrados no grupo controle (Figura 37). 

 

Figura 37 –Insulina plasmática de jejum de 12 horas em ratas Wistar submetidas ao JI 

por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Realizamos também a coleta do sangue dos animais em jejum e 15, 30, 90 e 120 minutos 

após o estímulo de glicose para análise das concentrações de insulina plasmática (Figura 38). 

Foi constatado que o JI causa elevação da concentração de insulina plasmática em jejum e 

também após a administração oral de glicose em comparação com o animal controle (Tempo 

0: CT = 0,30 ± 0,03; JI = 1,22 ± 0,28; Tempo 15: CT = 1,28 ± 0,004; JI = 3,28 ± 0,53; Tempo 

30: CT = 0,55 ± 0,01; JI = 2,04 ± 0,46; Tempo 90: CT = 0,52 ± 0,06; JI = 1,86 ± 0,24; Tempo 

120: CT = 0,52 ± 0,16; JI = 2,09 ± 0,20; n = 5). 

 

Figura 38 – Concentrações de insulina plasmática obtidas durante teste oral de tolerância à 

glicose (oGTT) em ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 e ** p<0,005 comparado com o controle do mesmo tempo, 

como indicado pelo teste t de Student. 
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3.14 Secreção e conteúdo de insulina 

Foi realizado ensaio de secreção de insulina com as ilhotas pancreáticas isoladas após 

estímulo de glicose nas concentrações: 2,8 mM, 5,6 mM, 8,3 mM, 11,1 mM e 16,7 mM (Figura 

39). Observamos aumento significativo da concentração de insulina secretada corrigida pelo 

conteúdo não secretado, no grupo JI em relação ao grupo CT, em todas as concentrações de 

glicose, exceto em 2,8 mM (Glicose 2,8 mM: CT = 0,024 ± 0,002; JI = 0,023 ± 0,0034; Glicose 

5,6 mM: CT = 0,017 ± 0,0019; JI = 0,039 ± 0,01; Glicose 8,3 mM: CT = 0,029 ± 0,0031; JI = 

0,052 ± 0,0091; Glicose 11,1 mM: CT = 0,041 ± 0,0036; JI = 0,066 ± 0,0093; Glicose 16,7 

mM: CT = 0,057 ± 0,0023; JI = 0,111 ± 0,013; n=5). 

 

Figura 39 – Secreção de insulina corrigida pelo conteúdo em ilhotas pancreáticas isoladas de 

ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas, após uma hora de incubação na 

presença de 2,8; 5,6; 8,3; 11,1 e 16,7 mM de glicose 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle da mesma 

concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 

 



73 
 

 

Além disso, analisamos a secreção de insulina total (Figura 40) e foi observado aumento 

da secreção no grupo sob jejum intermitente em todas concentrações de glicose com exceção 

2,8 mM (Glicose 2,8 mM: CT = 0,024606 ± 0,00210; JI = 0,023322 ± 0,00343; Glicose 5,6 

mM: CT = 0,017587± 0,00186; JI = 0,039876± 0,01017; Glicose 8,3 mM: CT = 0,0291 ± 

0,00313; JI = 0,052202 ± 0,00912; Glicose 11,1 mM: CT = 0,041903 ± 0,00358; JI = 0,066855 

± 0,00933; Glicose 16,7 mM: CT = 0,057571 ± 0,00235; JI = 0,111699 ± 0,01350; n=5). 

  

Figura 40 – Secreção de insulina total em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas Wistar 

submetidas ao JI por 12 semanas, após uma hora de incubação na presença de 

2,8; 5,6; 8,3; 11,1 e 16,7 mM de glicose. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 e ** p<0,005 comparado com o controle da 

mesma concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 
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Por fim, foi analisado apenas o conteúdo de insulina remanescente nas ilhotas 

pancreáticas (Figura 41). Observamos que o grupo JI apresenta menor quantidade deste 

hormônio no interior de suas ilhotas pancreáticas nas concentrações 5,6; 8,3 e 16,7 mM de 

glicose, o que corrobora com os maiores valores de secreção de insulina encontrados 

anteriormente (Glicose 2,8 mM: CT = 43,851 ± 3,882; JI = 33,063 ± 3,090; Glicose 5,6 mM: 

CT = 49,209 ± 3,906; JI = 29,426 ± 4,715; Glicose 8,3 mM: CT = 41,549 ± 1,468; JI = 28,621 

± 4,770; Glicose 11,1 mM: CT = 41,522 ± 2,250; JI = 33,074 ± 3,699; Glicose 16,7 mM: CT = 

39,945 ± 1,792; JI = 26,062 ± 4,009; n=5). 

 

Figura 41 – Conteúdo de insulina remanescente em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas, após uma hora de incubação na 

presença de 2,8; 5,6; 8,3; 11,1 e 16,7 mM de glicose. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle da mesma 

concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 
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A proteína quinase C épsilon (PKCε) está envolvida nos processos de produção e 

secreção de insulina. Assim, buscamos quantificar a expressão da PKCε (Figura 42) e não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos (CT = 0,61 ± 0,06; JI = 1,55 ± 0,4; n = 3) 

 

Figura 42 – Expressão da proteína quinase C épsilon (PKCε) em relação à expressão da 

proteína α-tubulina, em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas 

ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 3 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. p = 0,12 comparado com o controle, como indicado pelo 

teste t de Student. 
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3.15 Índices HOMA 

A partir dos valores de glicemia e insulinemia de jejum, calculamos o valor do índice 

de HOMA-IR e HOMA-BETA, que são modelos matemáticos utilizados para avaliar a 

resistência à insulina. O grupo JI mostrou valores significativamente maiores que o grupo CT 

em ambos modelos calculados (HOMA-IR: CT = 4,47 ± 0,32; JI = 16,2 ± 4,03; HOMA- BETA: 

CT = 87,91 ± 9,63; JI = 413,76 ± 85,11; n = 5) (Figura 43 e 44).  

 

Figura 43 – Índice de HOMA-IR de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Figura 44 – Índice de HOMA-BETA de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

animais para cada grupo. ** p<0,005 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.16 Sensibilidade à insulina  

A figura 45 nos mostra que 12 semanas de JI são capazes de alterar a fosforilação da 

proteína quinase B (AKT) no músculo extensor do dígito longo (EDL). Enquanto no grupo 

controle houve um aumento da fosforilação da AKT após administração intravenosa de 

insulina, no grupo tratado essa resposta não foi observada, não havendo diferença após o 

estímulo com insulina (CT: Insulina - = 0,46 ± 0,05; Insulina + = 0,65 ± 0,09; JI: Insulina - = 

0,51 ± 0,12; Insulina + = 0,76 ± 0,12; n = 6) (Figura 45). 

Figura 45 – Expressão da proteína p-AKT do músculo extensor do dígito longo (EDL) de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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Evidências de prejuízos na ação da insulina também foram observadas no tecido adiposo 

branco (TAB) retroperitoneal, onde de forma semelhante ao que ocorreu no tecido muscular, 

foi observado aumento da fosforilação da AKT em consequência da ação da insulina 

intravenosa no grupo controle, e ausência dessa resposta no grupo submetido ao jejum 

intermitente (CT: Insulina - = 0,47 ± 0,13; Insulina + = 1,30 ± 0,32; JI: Insulina - = 0,72 ± 0,17; 

Insulina + = 1,23 ± 0,18; n = 11) (Figura 46). 

 

Figura 46 – Expressão da proteína p-AKT do tecido adiposo branco retroperitoneal de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 11 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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  Por fim, esse mesmo padrão de diminuição da sensibilidade à insulina em consequência 

do jejum intermitente foi observado também no fígado (CT: Insulina - = 0,50 ± 0,16; Insulina 

+ = 0,79 ± 0,06; JI: Insulina - = 0,53 ± 0,04; Insulina + = 0,60 ± 0,05; n = 6) (Figura 47). 

 

Figura 47 – Expressão da proteína p-AKT do fígado de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 

semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 diferentes 

animais para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado pelo teste t de 

Student. 
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3.17 Viabilidade celular 

Analisamos a viabilidade das células dispersas extraídas das ilhotas pancreáticas 

isoladas, e não foi observada nenhuma diferença significativa (Figura 48) entre os grupos (CT 

= 74,3 ± 1,4; JI = 73,4 ± 1,2; n=5). Também não foram observadas diferenças, entre os grupos, 

na porcentagem de células mortas (necróticas ou em apoptose tardia) (Figura 50) (CT = 18,4 ± 

1,1; JI = 19,8 ± 1,2; n=5). Porém, houve um aumento na porcentagem de das células em 

apoptose no grupo JI (Figura 49) (CT = 6 ± 0,8; JI = 7,7 ± 0,8; n=5). 

 

Figura 48 – Viabilidade de células dispersas extraídas de ilhotas pancreáticas isoladas de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. p = 0,60 comparado com o controle, como indicado pelo 

teste t de Student. 
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Figura 49 – Apoptose de células dispersas extraídas de ilhotas pancreáticas isoladas de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado 

pelo teste t de Student. 
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Figura 50 – Morte de células dispersas extraídas de ilhotas pancreáticas isoladas de ratas Wistar 

submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. p = 0,41 comparado com o controle, como indicado pelo 

teste t de Student. 
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3.18 Espécies reativas de oxigênio  

As ilhotas isoladas também foram utilizadas para determinar o conteúdo de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) na presença de 2,8 mM e 16,7 mM de glicose após incubação com 

a sonda redox-sensível DHE (diidroetídeo). Esse teste foi feito em dois períodos: 8 e 12 

semanas de jejum intermitente. Após 8 semanas, não foi constatada diferença significativa entre 

os grupos em nenhuma concentração de glicose utilizada (CT 2,8 mM = 66,28 ± 9,35; JI 2,8 

mM = 83,43 ± 7,03; CT 16,7 mM = 47,72 ± 7,53; JI 16,7 mM = 51,03 ± 6,09; n=6) (Figura 51).  

 

 

Figura 51 – Intensidade média de fluorescência (IMF) em células dispersas de ilhotas 

pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas ao JI por 8 semanas, após uma 

hora de incubação na presença de 2,8 e 16,7 mM de glicose. 

 

 

A medida de fluorescência foi realizada por citometria de fluxo, utilizando a sonda diidroetídeo 

(DHE). Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 6 

diferentes preparações celulares para cada grupo.  
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Porém, após 12 semanas de jejum intermitente, foi constatado aumento significativo no 

conteúdo de EROs no grupo JI na presença de 2,8 mM de glicose (CT 2,8 mM = 86,5 ± 15,5; 

JI 2,8 mM= 155,9 ± 18,4; n=5) em comparação ao grupo controle (Figura 52). Nenhuma 

diferença foi encontra entre os dois grupos na presença 16,7 mM de glicose (CT 16,7 mM = 

57,52 ± 13,29; JI 16,7 mM = 2,59 ± 19,25; n=5). 

 

Figura 52 – Intensidade média de fluorescência (IMF) em células dispersas de ilhotas 

pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas, após uma 

hora de incubação na presença de 2,8 e 16,7 mM de glicose. 

 

 

A medida de fluorescência foi realizada por citometria de fluxo, utilizando a sonda diidroetídeo 

(DHE). Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 

diferentes preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle da 

mesma concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 
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O conteúdo de EROs produzido especificamente pela mitocôndria também foi 

mensurado (Figura 53) na presença de baixa e alta concentração de glicose (2,8 mM e 16,7 mM 

respectivamente) após incubação com a sonda redox sensível MitoSox Red. Foi constatado um 

aumento significativo do conteúdo de EROs em ambas concentrações de glicose (Glicose 2,8 

mM: CT = 26,3 ± 0,7; JI = 41,9 ± 1,5; Glicose 16,7 mM: CT = 20,6 ± 0,7; JI = 26,0 ± 1,6; n=5). 

 

Figura 53 – Intensidade média de fluorescência (IMF) em células dispersas de ilhotas 

pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas, após uma 

hora de incubação na presença de 2,8 e 16,7 mM de glicose. 

 

 

A medida de fluorescência foi realizada por citometria de fluxo, utilizando a sonda MitoSox 

Red. Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 

diferentes preparações celulares para cada grupo. * p <0,05 e *** p <0,0005 comparado com o 

controle da mesma concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 
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Além disso, mensuramos as concentrações de peróxido de hidrogênio (H2O2) na 

presença de 2,8 mM e 16,7 mM de glicose (Figura 54) após incubação com a sonda Amplex 

Red. Constatamos que o JI provoca aumento significativo em ambas as concentrações de 

glicose (Glicose 2,8 mM: CT = 140,3 ± 12,5; JI = 259,7 ± 28,6; Glicose 16,7 mM: CT = 111,9 

± 12,8; JI = 347,9 ± 39,8; n=5). 

 

Figura 54 – Medida de absorbância com a sonda Amplex Red em células dispersas de ilhotas 

pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas ao JI por 12 semanas, após uma 

hora de incubação na presença de 2,8 e 16,7 mM de glicose. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. ** p<0,005 e *** p<0,0005 comparado com o controle 

da mesma concentração de glicose, como indicado pelo teste t de Student. 
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3.19 Sistema antioxidante 

A proteína mitocondrial superóxido dismutase 2 (SOD2), também conhecida como 

superóxido dismutase dependente de manganês (MnSOD), atua no sistema antioxidante, 

catalisando a conversão do superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2). Observamos 

aumento da expressão da SOD2 (Figura 55) em consequência do jejum intermitente em 

comparação com o grupo controle (CT = 1 ± 0,16; JI = 1,88 ± 0,43; n=7). 

 

Figura 55 – Expressão da proteína superóxido dismutase 2 em relação à expressão da proteína 

α-tubulina, em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas ao JI por 

12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 7 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. * p<0,05 comparado com o controle, como indicado 

pelo teste t de Student. 
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A proteína glutationa peroxidase 1 (GPX1) também é muito importante no sistema 

antioxidante, convertendo o peróxido de hidrogênio (H2O2) em água (H2O). Não houve 

diferença significativa entre os grupos na expressão da GPX1 (Figura 56) (CT = 0,25 ± 0,01; JI 

= 0,31 ± 0,04; n=7). 

 

 

Figura 56 – Expressão da proteína glutationa peroxidase (GPX1) em relação à expressão da 

proteína α-tubulina, em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas Wistar submetidas 

ao JI por 12 semanas. 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 3 a 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. p = 0,26 comparado com o controle, como indicado pelo 

teste t de Student. 
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A nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) atua no sistema antioxidante 

como agente redutor, auxiliando a reciclagem da glutationa oxidada (GSSG) em glutationa 

reduzida (GSH). Dessa forma, alterações no conteúdo de NADPH refletem em alterações no 

sistema antioxidante. Assim, buscamos avaliar também nas ilhotas pancreáticas isoladas o 

conteúdo de NADPH e foi observado grande aumento no grupo JI (Figura 57), o que sugere 

que o sistema antioxidante está mais ativo nesse grupo (CT = 58,89 ± 16,61; JI = 201,67 ± 1,5; 

n=5). 

 

Figura 57 – Conteúdo de NADPH de células dispersas de ilhotas pancreáticas isoladas de ratas 

Wistar submetidas ao JI por 12 semanas. 

 

 

 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 5 diferentes 

preparações celulares para cada grupo. **p<0,005 comparado com o controle, como indicado 

pelo teste t de Student. 
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4 DISCUSSÃO  

 

O jejum intermitente é uma abordagem dietética não convencional amplamente 

divulgada que tem ganhado um crescente número de adeptos tanto de indivíduos que buscam a 

redução do peso como aqueles que buscam manutenção do peso e melhora da saúde. Neste 

trabalho buscamos entender os efeitos do jejum intermitente em um organismo jovem, saudável 

e em fase de crescimento. A exposição de ratas Wistar ao jejum intermitente por 12 semanas 

ocasionou uma série de alterações fisiológicas e comportamentais.  

 

4.1 Ritmos biológicos 

A primeira alteração observada, logo no início do tratamento, foi um aumento da 

atividade diurna dos animais do grupo submetido ao jejum intermitente, que se mantinham 

despertos e agitados por volta das 12 horas, momento em que o alimento era retirado ou 

ofertado. Os animais controle, nesse mesmo período, se encontravam em repouso. Apesar dessa 

observação não ter sido quantificada, consiste em um achado empírico que se reproduziu 

similarmente em todos os grupos tratados durante todo o estudo.  

 Além dessas alterações na atividade, houve aumento na ingestão alimentar diurna. O 

padrão de ingestão alimentar, ilustrado na figura 4, é caracterizado por 24 horas de ingestão 

alimentar nula, seguido por 24 horas de consumo exacerbado, onde a maior parte do alimento 

foi ingerido no período diurno, em virtude do horário em que o alimento era disponibilizado. 

Um estudo com protocolo similar ao utilizado nesta pesquisa mostrou que os animais 

submetidos ao jejum intermitente ingeriram, nas primeiras 2 horas após a disponibilização da 

ração, aproximadamente 60% do consumo referente ao período de 24 horas (119). 

Os organismos vivos, desde os mais simples unicelulares até aos pluricelulares, como 

plantas e animais, são constantemente influenciados por estímulos externos e exibem padrões 

cíclicos, aos quais designamos de ritmos biológicos, que são sincronizados por fatores externos, 

como luminosidade e temperatura. O horário da alimentação também exerce o efeito 

sincronizador, e esta regulação é fundamental para manutenção da homeostase dos organismos. 

A maioria dos animais alterna períodos de alimentação com períodos de abstinência, que 

geralmente coincidem com os momentos de repouso. Ratos Wistar são animais de hábitos 

noturnos, ou seja, a maior parte da atividade e consumo de alimentos normalmente se distribui 

no decorrer da noite.  
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Esse aumento de atividade e alimentação no período de repouso certamente está 

alterando o ritmo biológico dos animais. Em camundongos, o JI afetou os ciclos biológicos de 

forma dependente ao período que o alimento é disponibilizado, interferindo no sincronizador 

central do núcleo supraquiasmático hipotalâmico (120). A desregulação da sincronização dos 

ciclos biológicos tem sido associada a maior incidência de doenças crônicas metabólicas, como 

resistência insulínica, diabetes mellitus tipo 2 (T2DM), hipertensão e obesidade em animais 

(121-123) e em humanos (124, 125). 

Tendo em vista as doenças associadas à desregulação da sincronização dos ciclos 

biológicos, alguns estudos buscaram analisar a correlação desta alteração com o jejum realizado 

no mês do Ramadã. O jejum do Ramadã é um tipo de jejum intermitente realizado por 

praticantes do islamismo, no qual há abstenção de comida e bebida durante o período diurno, 

ou seja, do nascer até o pôr-do-sol. Esse tipo de jejum não requer restrição calórica, sendo 

permitida alimentação à vontade no período noturno, o que torna o jejum do Ramadã um 

modelo de jejum intermitente comparável com o modelo utilizado neste trabalho. 

 Uma pesquisa realizada em voluntários praticantes do jejum do Ramadã relatou 

menores concentrações circulantes de melatonina (126). A melatonina (N-acetil-5-

metoxitriptamina) é um hormônio sintetizado a partir do triptofano e produzido pela glândula 

pineal pela estimulação noradrenérgica simpática. A produção rítmica diária de melatonina tem, 

em qualquer espécie, pico de produção durante a noite, e esse hormônio exerce um papel 

extremamente importante de sincronização circadiana do organismo, sendo que diminuições na 

sua secreção podem indicar alterações cronobiológicas.  

Além de alterações no padrão de secreção da melatonina, já foi registrada também a 

diminuição do sono REM (rapid eye movement) e do sono de ondas lentas, bem como alterações 

no padrão rítmico de temperatura (96, 98, 102, 127-131), e modificações na transcrição de 

genes do relógio (CLOCK genes) (132), como consequências do jejum no mês do Ramadã. 

Somado a isso, aumentos nas concentrações plasmáticas de cortisol no período noturno, são 

relatados em diversos estudos após o mês do Ramadã e foram correlacionados com 

modificações no ritmo circadiano (95-102). Um desses estudos sugeriu uma correlação entre 

essa desregulação metabólica circadiana provocada pelo jejum do Ramadã e o aumento da 

incidência de hipertensão, dislipidemia e T2DM na Arábia Saudita, país de maioria Islâmica 

(132).  
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4.2 Ingestão alimentar e desenvolvimento 

Além das modificações do padrão de ingestão alimentar, observamos também um 

comportamento hiperfágico nos dias de alimentação à vontade (Figura 4), o que ocasionou 

grande aumento das dimensões do estômago, como pode ser observado nas figuras 5 e 6. Há 

registros de aumento da expressão do peptídeo relacionado ao gene agouti (AGRP), do 

neuropeptídeo Y (NPY) e orexina em decorrência do jejum intermitente em roedores, mesmo 

quando o estômago se encontrava cheio (133-135). Estes são neurotransmissores orexigênicos 

e estão envolvidos na modulação do apetite e na regulação metabólica (136), sendo que 

elevações nas suas concentrações plasmáticas poderiam explicar o aumento da ingestão 

alimentar. Há também diversos estudos em humanos mostrando aumento da sensação subjetiva 

de apetite em consequência de ciclos de jejum (137-141). 

Neste estudo, apesar desse grande consumo alimentar intermitente, os animais não 

conseguem compensar o período de jejum, sendo que seu consumo alimentar total é menor que 

a ingestão do grupo controle (Figura 4), provavelmente por limitação física gastrointestinal. 

Esta menor ingestão alimentar explica a redução significativa no ganho de peso dos animais 

sob JI (Figuras 2). Nós não mensuramos o gasto energético dos animais, porém estudos em 

humanos mostraram diminuição significativa do gasto energético de repouso após o jejum 

intermitente (106, 131, 142). Isto nos leva a questionar a eficácia dessa dieta em proporcionar 

perda de peso em longo prazo, caso a ingestão alimentar fosse a mesma, levando em 

consideração, conforme citado, a possibilidade de o gasto energético ser menor em 

consequência do jejum intermitente. Além disso, uma revisão sistemática e meta-análise dos 

estudos publicados sobre os efeitos do jejum do Ramadã no peso corporal mostrou que a 

maioria do peso perdido durante a prática do jejum no período do Ramadã é recuperado em até 

duas semanas após o término do jejum (143). 

Após observarmos o grande aumento do volume do estômago nos animais JI (Figuras 5 

e 6), nos indagamos se esses animais não estariam se adaptando e mantendo o alimento no trato 

gastrointestinal, de forma que eles não alcançassem de fato o estado de jejum. Para resolver 

essa questão, mensuramos a concentração plasmática do beta-hidroxibutirato (β-OHB) (144, 

145), mostrando que, desde o primeiro dia de JI (Figura 10) até o último dia de tratamento 

(Figura 11), os animais exibiram elevadas concentrações de β-OHB em relação ao grupo CT, 

comprovando o estabelecimento do jejum.  

Outro dado interessante resultante do jejum intermitente foi a ausência de diferenças do 

peso corporal entre o segundo e terceiro mês de tratamento (Figura 3), que aliado à diminuição 



94 
 

 

do comprimento da tíbia (Figura 7) e do comprimento naso-anal (Figura 8), sugere que o JI 

pode afetar o crescimento, tendo em vista que o início do tratamento ocorre alguns dias após o 

desmame, período no qual o animal está em pleno desenvolvimento (146). É consenso na 

literatura científica que a dieta do jejum intermitente em curto prazo é eficiente em proporcionar 

a perda de peso em indivíduos obesos (63, 147, 148). Porém, nossos resultados sugerem que o 

jejum intermitente pode ser prejudicial em organismos saudáveis em pleno desenvolvimento. 

 

4.3 Composição corporal 

Nossos dados mostram alterações na composição corporal com diminuição da massa 

muscular (Figuras 16 a 18) e aumento da massa adiposa (Figuras 12 a 15), contrapondo-se aos 

dados da literatura, que geralmente mostram redução da gordura corporal e manutenção da 

massa magra (86, 149-152). Porém, já foi relatada uma diminuição da massa magra após o 

jejum no mês do Ramadã em meninas adolescentes (106); e aumento do índice massa corporal 

(IMC) apenas em mulheres, com redução deste parâmetro em homens (153). Um outro estudo 

evidenciou que melhoras na composição corporal são menos acentuadas nas mulheres mais 

jovens (149), e em camundongos fêmeas o JI não provocou perda de peso (154). Uma possível 

explicação para isso é que o jejum intermitente tenha efeitos negativos na composição corporal 

de fêmeas e isso se acentue em organismos mais jovens e em desenvolvimento.  

Entretanto, já foi relatado que o JI, apesar de proporcionar uma menor ingestão calórica, 

promove maior deposição de triacilglicerídeos no tecido adiposo branco por meio do aumento 

da expressão de genes envolvidos na estocagem de lipídios, tais como a proteína graxo-

específica 27 (FSP27) (155). Em 1928, Lee descreveu um método rápido de quantificação da 

obesidade a partir dos valores de peso corporal e do comprimento naso-anal. O resultado define 

o estado nutricional, chamado de índice de Lee, que se correlaciona positivamente com a massa 

de tecido adiposo (156, 157).  Neste estudo, os valores obtidos desse índice revelam um ligeiro, 

porém significativo, aumento no grupo JI em relação ao grupo controle (Figura 9), o que não 

significa que os animais sob JI estejam obesos, mas corrobora a maior reserva adiposa 

encontrada.  
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4.4 Homeostase glicêmica  

Existem fortes evidências de que o aumento do estoque de tecido adiposo esteja 

correlacionado com elevação da concentração plasmática de insulina (101, 155, 158-160). 

Neste estudo, reportamos que os animais submetidos ao JI desenvolvem hiperinsulinemia basal 

e resposta secretória exacerbada de insulina após administração de glicose por via oral (Figura 

37 e 38), o que reforça esta correlação supracitada. Já foi relatado que a proteína quinase C 

épsilon (PKCε) está envolvida com produção de insulina (161) e exocitose dos grânulos de 

insulina (162-164). Nós quantificamos a expressão proteica da PKCε (Figura 42) e não 

encontramos diferença significativa entre os grupos, muito provavelmente em razão do baixo 

número experimental, o qual não foi aumentado em virtude de limitações metodológicas. 

A porcentagem de hemoglobina glicada (HbA1c) não está alterada entre os grupos 

(Figura 35), porém o oGTT indicou que o grupo JI apresenta menores valores glicêmicos em 

resposta ao estímulo de glicose oral (Figura 34). Estes valores reduzidos de glicemia confirmam 

dados encontrados na literatura (83) e são, possivelmente, também consequência de maiores 

quantidades circulantes de insulina. Esse aumento na insulina circulante é consequência do 

aumento da resposta secretória pelas ilhotas pancreáticas isoladas (Figura 39 e 40) a qual 

também deu origem ao menor conteúdo remanescente do hormônio nas células insulares. 

(Figura 41).  

Vários estudos sugerem que elevadas concentrações de insulina estão associadas às 

patologias características da síndrome metabólica, tais como resistência à insulina (165-171), 

obesidade (172-177), hipertensão e doenças cardiovasculares (178-182), aterosclerose (183), 

esteatose hepática (184, 185)  e até alguns tipos de câncer (186-190). Em geral, o 

desenvolvimento do T2DM se inicia quando a demanda metabólica por insulina é maior devido 

a um quadro instaurado de resistência periférica ao hormônio. Essa resistência à insulina 

geralmente precede o desenvolvimento da hiperglicemia, ou seja, existe um período de 

normoglicemia no qual as células beta pancreáticas compensam a resistência à insulina por 

meio do aumento da secreção de hormônio e isso, com frequência, vem acompanhado de um 

aumento da massa de células beta pancreáticas (191-194).  

A hiperplasia e hiperinsulinemia compensatórias ocorrem na tentativa de manutenção 

da normoglicemia. No entanto, podem ocorrer prejuízos em longo prazo, com disfunção e morte 

das células beta, de forma que, quando a morte ultrapassa a taxa de replicação celular, há um 

declínio da massa da célula beta pancreática, e assim o pâncreas endócrino é prejudicado e o 

diabetes se desenvolve (195-197). Assim, neste estudo, os animais JI apresentaram quadro 
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semelhante ao descrito, com menores valores médios de peso do pâncreas (Figura 31) e 

diminuição da área endócrina deste órgão, pois, apesar do maior número de ilhotas pancreáticas 

(Figura 33), estas se apresentaram com tamanho reduzido em comparação às ilhotas dos 

animais controle (Figura 32).  

Apenas um estudo publicado analisou os efeitos do JI nas ilhotas pancreáticas, e tanto o 

peso do pâncreas quanto a massa de células beta pancreáticas observados foram menores em 

comparação aos animais controle, conforme constatado por nossos resultados (198). Somado a 

isso, apesar da porcentagem de células viáveis (Figura 48) e células mortas (Figura 50) das 

ilhotas pancreáticas isoladas não serem alteradas pelo tratamento, observamos aumento da 

porcentagem de células em apoptose (Figura 49). Dessa forma podemos afirmar que o JI 

provoca um estado metabólico similar ao pré-diabetes. 

 

4.5 Espécies reativas de oxigênio e sistema antioxidante 

Avaliando o conteúdo de EROs presente nas ilhotas pancreáticas, podemos notar que 

após 8 semanas de tratamento, não houve diferença entre os grupos em nenhuma das 

concentrações de glicose estudadas (Figura 51). Porém, após 12 semanas o grupo JI apresentou 

um aumento significativo de EROs total (Figura 52) e mitocondrial (Figura 53), além de 

aumentos das concentrações de peróxido de hidrogênio (Figura 54), sugerindo que o conteúdo 

de EROs aumenta em períodos maiores de jejum intermitente. Em concentrações fisiológicas, 

as espécies reativas de oxigênio (EROs) são importantes para sinalização intracelular e secreção 

de insulina (115). Contudo, aumento das EROs já foi reportado como o causador da perda da 

função e até apoptose em diversos tipos celulares (199-206), e inclusive em ilhotas pancreáticas 

(207-214).  

Apoptose é um processo fundamental para o funcionamento do organismo. Porém, 

quando a quantidade de células beta pancreáticas apoptóticas se eleva, ao mesmo tempo em que 

a taxa de replicação células permanece normal, ocorre o declínio da massa de células beta 

pancreáticas o que pode levar à instalação do T2DM (193, 215-227). Um estudo sobre JI em 

camundongos mostrou que nos dias de alimentação ad libitum, onde o animal ingere uma 

grande quantidade de alimento, a produção de EROS aumenta em consequência da maior 

respiração mitocondrial (79). Cerqueira e colaboradores relataram um grande aumento da 

produção de EROs em células do tecido adiposo abdominal e do tecido muscular em 

decorrência do jejum intermitente, concluindo que a exposição prolongada a esse regime 

alimentar provoca desequilíbrios no estado redox (119). Há relatos de envolvimento do 
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aumento de EROs com danos ao funcionamento da célula beta pancreática durante o 

desenvolvimento do T2DM (228-237). 

O aumento no conteúdo de EROs foi acompanhado por aumento das defesas 

antioxidantes (Figuras 55 e 57). A enzima superóxido dismutase (SOD) catalisa a conversão do 

superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2). Já a glutationa peroxidase (GPX1) catalisa a 

conversão do H2O2 em H2O, transformando nesse processo a glutationa reduzida (GSH) em 

glutationa oxidada (GSSG). A regeneração da GSH é feita pela enzima glutationa redutase e 

requer nicotinamida adenina dinucleotídio (NADPH) como doador de elétrons. Apesar de não 

haver alteração na expressão da GPX1 (Figura 56), o aumento da expressão da SOD 

mitocondrial (SOD2 ou MnSOD) e o grande aumento do conteúdo de NADPH nas células 

dispersas das ilhotas pancreáticas (Figuras 55 e 57), sugerem aumento da atividade 

antioxidante, o que pode ser consequência do aumento de EROs, com finalidade de controlar a 

produção aumentada de agentes oxidantes (238). 

 

4.6 Sensibilidade à insulina   

Além dessas alterações na ilhota pancreática, nós observamos diminuição da ação da 

insulina nos tecidos periféricos, evidenciada pela menor fosforilação da AKT no tecido 

muscular (Figura 45), adiposo (Figura 46) e hepático (Figura 47) no grupo JI em comparação 

com os animais controles. Dessa forma, os danos ao tecido endócrino pancreático (Figuras 32 

e 49), provavelmente em razão da sobrecarga secretória (Figuras 39 a 41) somados à resistência 

periferia à insulina (Figuras 45 a 47) podem consistir em risco aumentado de T2DM em um 

prazo maior de jejum intermitente.  

Jejum intermitente por 8 meses em ratos causou significativa inativação do receptor de 

insulina e intolerância à glicose (119). Um estudo comparou os níveis de insulina e de glicose 

ao longo de apenas três dias de frequência reduzida de refeições e os resultados mostraram que 

o modelo de alimentação intermitente produziu picos mais elevados e quedas mais abruptas das 

concentrações de insulina e glicose, indicando maior probabilidade de desenvolvimento de 

resistência à insulina em longo prazo (107). 

O teste de tolerância à insulina mostrou um deslocamento para baixo da curva de 

decaimento da glicemia no grupo JI resultando em uma área sob a curva significativamente 

menor, porém não houve diferenças nos valores de glicemia em nenhum dos tempos estudados, 

e tampouco nos valores da constante de decaimento da curva glicêmica (Figura 36). É 

importante ressaltar que as concentrações plasmáticas da glicose e da insulina, tanto em 
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indivíduos saudáveis, como em portadores de T2DM, se expressam de uma forma característica 

no período de jejum e pós-prandial. A concentração basal de insulina é consequência da 

concentração de glicose em jejum, da capacidade secretória da célula beta pancreática e do 

ritmo de secreção pulsátil da insulina.  

O índice HOMA representa um modelo matemático das interações entre a glicose e a 

insulina, sendo utilizado para determinar o grau de sensibilidade periférica à insulina e a 

capacidade funcional da célula beta pancreática (117).  Nos nossos dados, a alta concentração 

de insulina basal circulante resultou em valores de HOMA-IR e HOMA-BETA 

significativamente maiores no grupo JI (Figuras 43 e 44), confirmando os prejuízos da ação 

insulínica nos tecidos insulinodependentes e corroborando o quadro de resistência à insulina.  

Uma pesquisa com indivíduos praticantes do jejum do Ramadã mostrou semelhantes 

resultados de aumento da insulina plasmática e do índice de HOMA (100), porém, a maioria 

dos estudos mostram que o jejum intermitente em curto prazo melhora ou no mínimo não altera 

a resistência à insulina (85, 141, 239-241). É relevante mencionar que três meses é um tempo 

relativamente grande para os ratos Wistar e representa uma parcela significativa da vida desses 

animais, correspondendo a cerca de 10 anos de vida humana. Ainda não são claros os efeitos 

do jejum intermitente na homeostase glicêmica em longo prazo em humanos, sendo necessários 

mais estudos prospectivos, controlados e randomizados para podermos elucidar esta questão. 

 

4.7 Perfil lipídico e função hepática 

Outro importante parâmetro avaliado neste estudo foi o perfil lipídico dos animais 

(Figuras 23 a 26), com mensuração do colesterol total, triglicérides, lipoproteína de alta 

densidade (HDL) e a lipoproteína de baixa densidade (LDL). A significativa menor 

concentração plasmática observada do HDL no grupo JI consiste em um fator de risco associado 

a síndrome metabólica (242, 243). Por outro lado, menores concentrações de triglicérides, LDL 

e colesterol total são um indicativo de risco diminuído para doenças cardiovasculares (244) e 

T2DM (245).  

Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho foram observados em estudos 

realizados em modelo animal (83, 246, 247); em pacientes obesos submetidos a dieta de uma 

única refeição por dia, modelo comparável ao jejum intermitente (74); e também em voluntários 

praticantes do jejum no mês do Ramadã (98, 248-253). Alguns estudos em humanos relataram 

resultados distintos dos nossos achados, como aumento das concentrações plasmáticas de 

colesterol total, LDL e triglicérides, e redução do HDL (81, 153). 
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Os triglicérides presentes no organismo são originados por duas vias: absorção intestinal 

dos lipídios da dieta, e também por síntese endógena, principalmente hepática. Dessa forma, a 

diminuição plasmática de triglicérides após o jejum intermitente é consequência da alteração 

em alguma dessas vias. Visto que a composição da dieta dos animais é exatamente a mesma, é 

provável que esta alteração seja devido a menor produção endógena hepática.  

A concentração de colesterol plasmático também varia de acordo com a dieta e síntese 

endógena hepática, sendo esta última a principal fonte em humanos (254). Resumidamente, o 

fígado produz a lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e a LDL, que transportam 

colesterol e triglicérides para os tecidos extra-hepáticos, como muscular e adiposo. O fígado e 

o intestino delgado, em menor proporção, também produzem a HDL, que transporta colesterol 

no sentido contrário, ou seja, dos tecidos periféricos para outras lipoproteínas, como a VLDL, 

ou para o fígado, a fim de serem excretados em sais biliares.  

Analisando o tecido hepático, não encontramos indícios de lesão, o que é evidenciado 

pela ausência de diferenças, entre os grupos, das concentrações das proteínas plasmáticas 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransfease (ALT), gama glutamil 

transpeptidase (Gama GT) e albumina (Figuras 27 a 30). Porém, encontramos menores valores 

de peso de tecido hepático (Figura 20), fato que pode estar correlacionado ao metabolismo 

alterado desse órgão, o que levaria a menor produção de triglicérides, colesterol e lipoproteínas 

(Figuras 23 a 26). A diminuição do peso do fígado, observado após sacrifício dos animais 

alimentados, pode adicionalmente estar relacionada a menores reservas de glicogênio (Figuras 

21).  

Visto que as reservas de glicogênio constituem importante fonte de energia, repetimos 

a mensuração de glicogênio, porém realizando a eutanásia dos animais após o período de jejum, 

e observamos uma expressiva queda nas concentrações de glicogênio hepático (Figura 22) no 

grupo JI. Da mesma forma, o glicogênio muscular (Figura 19) também foi menor no grupo JI, 

o que pode resultar em aumento da sensação de fadiga e em prejuízos na manutenção da 

normoglicemia nos períodos entre as alimentações (255).  

Cada vez mais estudos estão mostrando que o jejum intermitente pode resultar em 

resultados diferentes, dependendo do período do dia em que ele é praticado. Por exemplo, 

restringir a ingestão alimentar ao período de repouso piorou o controle glicêmico, a pressão 

sanguínea e as concentrações de lipídios plasmáticos em humanos (94, 132, 256), e induziu 

resistência à leptina em camundongos, o que contribui para desenvolvimento de obesidade e 

desordens metabólicas (257). Entretanto, restringir a ingestão de alimentos à fase ativa 
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melhorou a sensibilidade à insulina, a pressão sanguínea e a tolerância à glicose (66, 258-260). 

Isso sugere que resultados diferentes poderiam ter sido obtidos caso o horário de 

disponibilização do alimento fosse correspondente ao horário de atividade dos animais. 

Confirmando essa hipótese, há robustos estudos clínicos, prospectivos, controlados e 

em longo prazo mostrando efeitos prejudiciais consequentes do hábito de não comer no café da 

manhã, que pode ser considerado um tipo de jejum intermitente por prolongar o jejum noturno 

para a fase ativa. Esse hábito foi associado com aumento de obesidade e sobrepeso, controle 

glicêmico prejudicado, resistência à insulina e risco de T2DM (261-266). Dessa forma, mais 

estudos em longo prazo são necessários para investigar qual seria o melhor protocolo de jejum 

intermitente de forma a reduzir os efeitos colaterais e melhorar a saúde, para então o JI ser 

considerado uma boa alternativa para perda e manutenção do peso.   
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5 CONCLUSÃO  

 

Dietas que alternam períodos de jejum com períodos de alimentação à vontade são 

capazes de diminuir o ganho de peso, entretanto podem causar alterações metabólicas 

indesejáveis, como alterações na composição corporal, com ganho de massa adiposa e perda de 

tecido muscular; alterações na homeostase glicêmica e hiperinsulinemia; desregulação dos 

mecanismos hormonais de controle do apetite, levando a fome exacerbada, hiperfagia e grande 

distensão estomacal; modificações na histologia pancreática  e diminuição da área de tecido 

endócrino pancreático; aumento do estado oxidativo pancreático; e também modificações 

cronobiológicas.  

Embora seja necessário ter cautela ao extrapolar para seres humanos os efeitos 

encontrados em animais, o estudo em modelo animal consiste em uma importante ferramenta 

para avaliar impactos de uma dieta de forma padronizada e com a menor interferência possível 

de artefatos. Além disso, estudos em animais nos permitem avaliar os impactos de tratamentos 

diretamente em órgãos específicos, como o pâncreas, pois estudos nesta área em humanos são 

obviamente esparsos ou inexistentes.  

Assim, nossos resultados sugerem que esse protocolo estudado de 24 horas de jejum 

intercalados com 24 horas de alimentação à vontade não é saudável em longo prazo. Mais 

estudos em longo prazo, principalmente em humanos, são necessários para investigar qual seria 

o melhor protocolo de jejum intermitente de forma a reduzir os efeitos colaterais e melhorar a 

saúde, para então o JI ser considerado uma boa alternativa para perda e manutenção do peso. 
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