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RESUMO 

Ferreira GS. Treinamento físico aeróbio previne a resistência insulínica e o 
acúmulo hepático de triglicérides em camundongos dislipidêmicos alimentados 
cronicamente com dieta restrita em sódio. [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Medicina; 2021. 

A restrição dietética de sódio reduz a pressão arterial e morbimortalidade 
cardiovascular. No entanto, a redução intensa no consumo de sódio aumenta a 
atividade do sistema-renina-angiotensina-alosterona, reduz a sensibilidade 
periférica à insulina e eleva os lípides plasmáticos, fatores de risco para doenças 
metabólicas e cardiovasculares. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio (TFA) 
é uma ferramenta para prevenção e tratamento das disfunções metabólicas, 
especialmente devido à sua ação positiva sobre a sensibilidade periférica à insulina. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar em camundongos dislipidêmicos, knockout 
para o receptor de LDL (LDLr-KO), os efeitos da restrição de sódio dietético e TFA 
sobre a resistência periférica à insulina, conteúdo de lípides e expressão de genes 
relacionados ao metabolismo de lípides e resistência à insulina no fígado. Para isso, 
camundongos LDLr KO machos com 12 semanas de idade, alimentados com dieta 
nomossódica (NS) ou hipossódica (HS) foram mantidos sedentários (S) ou treinados 
(T) por 90 dias. Foram determinados massa corporal, lípides plasmáticos, 
resistência periférica à insulina, conteúdo hepático de triglicérides (TG), atividade 
da enzima citrato sintase e a expressão de genes associados ao metabolismo de 
lípides, bem como a resistência periférica à insulina. Os resultados foram 
comparados por ANOVA de 2 fatores e pós-teste de Tukey. Comparado ao grupo 
NS, o grupo HS apresentou maior massa corporal, menor sensibilidade periférica à 
insulina e conteúdo aumentado de TG plasmático e hepático. Tanto a menor 
sensibilidade periférica à insulina quanto a concentração de TG hepático, induzidos 
pela dieta HS, foram prevenidos pelo TFA. No fígado, o grupo HS, comparado ao 
grupo NS, apresentou aumento na expressão de genes associados à resistência à 
insulina (Apoc3, G6pc, Pck1) e redução de genes relacionados à capacidade 
oxidativa (Prkaa1, Prkaa2, Ppara, Lipe) e montagem de lipoproteínas (Mttp). O 
grupo HS-T apresentou maior a atividade hepática da enzima citrato sintase, 
quando comparado aos demais grupos. Em conclusão, o TFA preveniu o acúmulo 
de TG hepático, induzido pela dieta HS, devido ao seu papel protetor sobre 
sensibilidade periférica à insulina e estímulo à expressão de genes envolvidos no 
metabolismo oxidativo hepático.  

 

Descritores: Dieta hipossódica; Exercício físico; Fígado gorduroso; Dislipidemias; 
Resistência à insulina; Camundongos knockout.  



 

 

 

ABSTRACT 

Ferreira GS. Aerobic exercise training prevents insulin resistance and hepatic 
triglyceride accumulation in dyslipidemic mice chronically fed a sodium-restricted 
diet. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2021. 

Low-sodium (LS) diet reduces blood pressure and cardiovascular morbidity 
and mortality. However, intense dietary sodium restriction increases the activity of 
renin-angiotensin-aldosterone system and worsens peripheral insulin sensitivity and 
plasma lipid profile, risk factors for metabolic and cardiovascular diseases. On the 
other hand, aerobic exercise training (AET) is an effective tool for the prevention and 
treatment of metabolic disorders, especially due to its positive action on peripheral 
insulin sensitivity. The aim of the present study was to evaluate the effects of LS diet 
and AET in peripheral insulin resistance, and hepatic TG content and expression of 
genes related to lipid metabolism and peripheral insulin resistance. Twelve-week-
old male dyslipidemic mice - LDL receptor knockout mice (LDLr-KO) - fed normal 
sodium (NS) or LS diet were kept sedentary (S) or trained (T) for 90 days. Body 
mass, plasma lipids, peripheral insulin resistance, hepatic triglycerides (TG) content, 
activity of citrate synthase and expression of genes associated with lipid metabolism 
and peripheral insulin resistance were determined. Results were compared by 2-way 
ANOVA and Tukey's post-test. Compared to NS, LS group presented higher body 
weight, reduced peripheral insulin sensitivity and, elevated plasma and hepatic TG 
concentration. Both the impairment in peripheral insulin sensitivity and the increase 
in hepatic TG were prevented by the AET. In the liver, compared to NS group, LS 
group increased the expression of genes related to insulin resistance (Apoc3, G6pc, 
Pck1) and reduced those associated with oxidative capacity (Prkaa1, Prkaa2, Ppara, 
Lipe) and assembly of lipoproteins (Mttp). The LS-T group showed higher activity of 
citrate synthase in the liver, compared to other groups. In conclusion, AET prevented 
the accumulation of hepatic TG induced by the LS diet, due to its protective role on 
peripheral insulin sensitivity and stimulation of the expression of genes involved in 
hepatic oxidative metabolism. 

 

Descriptors: Diet, sodium-restricted; Exercise; Fatty liver; Dyslipidemias; Insulin 
resistance; Mice, knockout. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um importante problema de saúde 

pública devido à sua alta prevalência e contribuição para doenças renais e 

cardiovasculares (DCV). No ano de 2015 estimou-se que 1,13 bilhão de pessoas no 

mundo eram hipertensas (pressão arterial sistólica [PAS] ≥ 140 mmHg ou diastólica 

[PAD] ≥ 90 mmHg); contudo esse número pode ser cerca de 50% maior, se utilizada 

a nova definição de HAS definida pela The American College of 

Cardiology/American Heart Association, PAS > 130 mmHg ou PAD > 80 mmHg 

(GBD 2017 Causes of Death Collaborators, 2018; Muntner et al., 2018). 

 A incidência de HAS parece estar em franca expansão, impulsionada, 

especialmente, pelas regiões do leste, sul e sudeste da Ásia, Oceania e África-

subsaariana. Entre os anos 2000 e 2010, houve um acréscimo de cerca de 50% no 

número absoluto de casos de HAS no mundo, favorecido pelo crescimento e 

envelhecimento populacional (Mills et al., 2016a). No Brasil, dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (2013) demonstram que a prevalência de HAS está entre 20-

30% da população adulta e, de modo semelhante ao que ocorre no mundo, aqui 

também se observa tendência de evolução nos casos (Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 

de Doenças não Transmissíveis., 2019; Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2015). 

De modo preocupante, no mundo, mais da metade das pessoas hipertensas 

tem desconhecimento da sua doença, e, mesmo dentre aquelas diagnosticadas, o 

percentual de controle é insatisfatório (Mills et al., 2016a). No Brasil, a consciência, 

tratamento e controle da HAS são de, 64,7%, 96,9% e 37,4%, respectivamente 

(Lamelas et al., 2019). Esse percentual é ainda menor se considerarmos, também, 

as pessoas hipertensas não diagnosticadas: 62,7% realizam tratamento e 23,4% 

possui controle da pressão arterial (PA) (Lamelas et al., 2019). Esses números são 

de extrema importância dado o impacto da HAS sobre a mortalidade geral e 

cardiovascular (CV).  

As DCV constituem a principal causa de mortalidade no mundo, bem como no 

Brasil, levando ao óbito de 17,8 milhões de pessoas em 2017 (de um total de 56 
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milhões de mortes), o que representa um aumento de 21% em comparação a 2007 

(GBD 2017 Causes of Death Collaborators, 2018). Cerca de 70% do risco de 

eventos cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico 

(AVE) e insuficiência cardíaca) é atribuído a uma pequena quantidade de fatores de 

risco metabólicos e comportamentais. Destes, a HAS isolada é o principal fator, 

representando 22% do risco total de eventos CVs (Yusuf et al., 2020). 

Diversas publicações do The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 

Factors Study Comparative Risk Assessment, projeto lançado pelo Banco Mundial 

e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), demonstraram, consistentemente, 

que a elevação da PAS (> 115 mmHg) é o principal fator de risco para mortalidade 

por todas as causas, e o segundo relacionado a perda de anos de vida saudáveis 

(GBD 2017 Causes of Death Collaborators, 2018; GBD 2017 Diet Collaborators, 

2019; Stanaway et al., 2018). 

 Nesse contexto, a OMS, no “Plano de Ação Global para a Prevenção e 

Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2013-2020”, pontuou a redução 

de 25% na prevalência de HAS como uma das estratégias prioritárias no combate 

as doenças crônicas não transmissíveis (Organização Mundial da Saúde, 2013). 

 Devido à estreita relação entre o consumo de sódio e elevação da PA, o 

referido documento orientou as políticas públicas dos países membros a reduzirem 

o consumo de sal em 30% até o ano de 2025 (Organização Mundial da Saúde, 

2013). Ainda, considerando esta associação, estima-se que a elevada ingestão de 

sódio seja o fator de risco dietético mais importante para mortalidade associada às 

doenças crônicas não transmissíveis (GBD 2017 Diet Collaborators, 2019; Micha et 

al., 2017).  

1.1 Consumo de sódio, DCV e risco de morte 

O elevado consumo de sódio produz efeitos negativos à saúde humana, dentre 

eles destacam-se o desenvolvimento da HAS e DCV. Por outro lado, recentemente, 

o entendimento de “quanto menos sal melhor” tem sido desafiado por estudos de 

coorte e meta-análises que propõem uma relação não linear, em formato de U ou J, 

entre o consumo de sódio e a morbimortalidade cardiovascular. Ou seja, tanto o 
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consumo elevado quanto o reduzido de sódio contribuiriam para o aumento do risco 

de morte. 

Segundo a OMS (2012), a ingestão adequada de sódio para crianças (2–15 

anos) e adultos ( ≥ 16 anos) é de até 2 g ao dia (equivalente a 5 g sal) (Organização 

Mundial da Saúde, 2012). Esta recomendação foi seguida pela Sociedade Brasileira 

de Hipertensão, na “Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia — 2019” (Précoma et al., 2019) e em 

documentos do Ministério da Saúde (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde., 2008). Enquanto o The American Heart Association Presidential 

Advisory Committee propõe conduta mais rigorosa, apresentando como alvo uma 

ingestão de até 1,5 g de sódio / dia (Whelton et al., 2012). Oguia alimentar 

americano é mais permissivo, recomendando o consumo de até 2,3 g de sódio / dia 

para maiores de 14 anos, mas com a sugestão de que indivíduos hipertensos e pré-

hipertensos poderiam se beneficiar de um consumo de até 1,5 g / dia (U.S. 

Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture, 

2015). 

Essas recomendações são comparáveis ao consumo de populações rurais e 

indígenas isoladas (Carvalho et al., 1989), mas são extremamente baixas quando 

comparadas ao consumo usual das sociedades industrializadas. Estima-se que a 

média de ingestão diária de sódio na população mundial e brasileira esteja entre 

3,7-4,7 g / dia, sendo que menos de 1% dos países atingem as recomendações da 

OMS e, quase 90%, a superam em pelo menos 50% (Mill et al., 2019; Mozaffarian 

et al., 2014). 

O conceito de sal / sódio como fator de modulação da PA emergiu já no início 

dos anos 1900, com Ambard e Beaujard, transferindo conhecimentos da formação 

de edema para hipertensão, e ganhou força nos anos 80, devido ao estudo 

INTERSALT (DiNicolantonio and O’Keefe, 2017; Intersalt Cooperative Research 

Group, 1988). Este estudo epidemiológico além de demonstrar uma relação linear 

entre sódio e PAS em uma população de mais de 10 mil pessoas de diversos países, 

ainda observou que comunidades isoladas, não ocidentalizadas e com consumo de 

sódio extremamente baixo não apresentavam aumento da PAS com a idade 

(Carvalho et al., 1989; Intersalt Cooperative Research Group, 1988). 
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Nos anos 2000, o estudo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

teve grande influência nas diretrizes atuais, ao demonstrar, em estudo clínico 

randomizado e com grande número de pessoas (n = 412), os benefícios da redução 

intensa de sódio sobre a PA (Sacks et al., 2001). Neste estudo, o consumo de 1,5 

g de sódio / dia produziu redução da PAS mais acentuada quando comparado ao 

consumo de sódio recomendado (2,3g / dia) (Sacks et al., 2001).  

Atualmente, diversas metanálises demonstram uma relação linear e sem platô 

aparente entre redução do consumo de sódio e PAS (Filippini et al., 2021; He et al., 

2013; Huang et al., 2020). Dentre elas, Huang et al. (2020) em metanálise de 

estudos clínicos randomizados com avaliação da ingestão de sódio pela excreção 

urinária de 24 h, observaram queda de 2,2 mmHg na PAS e 0,66 mmHg na PAD 

associada à redução de 2,3 mg de sódio / dia. A magnitude do efeito foi maior em 

indivíduos com valores mais elevados de PAS, mais velhos e em não brancos. Não 

existiu um efeito consistente relacionado ao tempo de intervenção e estudos com 

curta (< 14 dias) e longa duração (6 meses ou 3 meses) (Filippini et al., 2021) 

apresentaram efeito mais discreto, esse último, talvez, devido à redução na 

aderência ao tratamento (Huang et al., 2020; Filippini et al., 2021).  

As metanálises de Filippini et al. (2021) e He et al. (2013) observaram o dobro 

do efeito reportado por Huang et al. (2020). Os dois primeiros utilizaram pesquisas 

com duração de, no mínimo, 4 semanas, enquanto o último incluiu todos os estudos 

de intervenção, independentemente do tempo. Filippini et al. (2021) e He et al. 

(2013) reportaram que a redução de 2,3 mg/dia no consumo de sódio promoveu a 

queda de 5,5 e 5,8 mmHg na PAS, respectivamente.  

Por outro lado, as evidências que sugerem benefícios da “intensa” restrição de 

sódio sobre eventos clínicos, em especial sobre a mortalidade por todas as causas, 

são menos robustas. Em geral, pesquisas sobre esses tópicos são de natureza 

observacional, e uma grande parcela não utiliza a coleta urinária de 24 h para inferir 

o consumo de sódio. Essas particularidades dificultam a interpretação de causa- 

efeito e produzem muitos resultados conflitantes. A tabela 1, adaptada de Overwyk 

et al. (2020), demonstra todos os estudos que avaliaram a influência do consumo 

de sódio sobre a o desenvolvimento de DCV e morte por todas as causas, entre 

2015 e 2019.  
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Tabela 1 - Associação entre consumo de sódio e morte por todas as causas e 
indicadores clínicos de DCV em estudos prospectivos de 2015 a 2019 

Mortalidade por todas as causas 
 

DCV 

Referência Associação 
 

Referência Associação 

Cook et al. (2016) +  Lamelas et al. (2016)1,2,3 + 

Lamelas et al. (2016)1,2,3 +  Liu et al. (2018)2,3 + 

Doukky et al. (2016)1,2 0  Mente et al. (2018)1,2,3 + 

He et al. (2016)  0  Merino et al. (2015)2,3 + 
Kalogeropoulos et al. 
(2015)1,2 

0 
 Mills et al. (2016b) + 

Liu et al. (2018)2,3 0  Polonia et al. (2016)1,3 + 

Merino et al. (2015)2,3 0  Saleh et al. (2021)1,3 + 

Singer et al. (2015)1,2,3 0  Zhao et al. (2017)1,3 + 

Welsh et al. (2019a)2,3 0  Doukky et al. (2016)1,2 0 

Lelli et al. (2018)3 
- 

 

Kalogeropoulos et al. 
(2015)1,2 0 

Saulnier et al. (2017)1,2,3  -  Lelli et al. (2018)1,3 0 

Mente et al. (2016)1,2,3  U  Prentice et al. (2017)2 0 

   Singer et al. (2015)1,2,3 0 

   Welsh et al. (2019a)2,3 0 

   Kieneker et al. (2018) - 

   Saulnier et al. (2017)1,2,3 - 

    Mente et al. (2016)1,2,3  U-shaped 

FONTE: Tabela adaptada de Overwyk et al., 2020. Em negrito estão as referências que 
avaliaram o consumo de sódio por múltiplas coletas urinárias não consecutivas de 24 
h(≥ 3). Classificação de alto potencial de viés para: 1controle dos principais fatores de 
confusão; 2 Alto potencial para erro sistemático (consumo de sódio avaliado por método 
diferente da coleta urinária de 24h); 3 Alto potencial para erro aleatório (≤ 3 avaliações  
não consecutivas por coleta de urinária de 24 h, ou utilização de questionário diferente 
do questionário de frequência alimentar). Polonia et al., (2016) realizou 2 coletas 
urinárias de 24 h não consecutivas. + = relação positiva; - = relação negativa; U = relação 
em formato de U.  

Dentre os estudos prospectivos observacionais destaca-se o TOHP Follow-up 

Study, com segmento médio de mais de 20 anos, avaliação do consumo de sódio 

por sucessivas coletas urinárias de 24 h (método de referência) e baixo risco de 

viéses. Neste, demonstrou-se uma relação direta entre mortalidade por todas as 

causas e consumo de sódio (razão de risco = 1,12 para cada incremento de 1000 

mg/24hr; 95% IC = 1,00 - 1,26; p = 0,05, apesar do valor de p o resultado foi 

considerado significativo) (Cook et al., 2016). 
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Em revisão sistemática e metanálise de 16 estudos observacionais com um 

total de mais de 10 mil pessoas, Jayedi et al. (2019) encontraram relação linear 

entre consumo de sódio e incidência de mortalidade por AVE, sem evidência de 

curva em formato de J/U. Ainda, Milajerdi et al. (2019) em revisão sistemática e 

metanálise de 20 estudos prospectivos (222.189 participantes, segmento entre 1 e 

20 anos) encontraram associação não- linear entre consumo de sódio  e mortalidade 

CV (risco elevado a partir de 2,4 g / dia). Resultado obtido somente quando 

avaliados os estudos que estimaram o consumo de sódio por excreção de sódio 

urinário de 24 h. Nesse estudo, não foi observado associação entre consumo de 

sódio e mortalidade por todas as causas. 

Um dos estudos mais populares a desafiar essa visão hegemônica foi o 

“Prospective Urban Rural Epidemiological” (PURE), que incluiu mais de 100 mil 

pessoas, com idade entre de 35 e 70 anos, oriundos de diversos países (mediana 

de seguimento de 8,2 anos). Nele, observou-se aumento da mortalidade geral e CV 

em indivíduos com consumo de sódio < 3 e >7 g / dia, quando comparados aqueles 

com consumo de 3-5 g / dia (O’Donnell et al., 2019). A principal crítica ao PURE diz 

respeito ao meu método de avaliação do consumo de sódio, realizado por meio de 

coleta pontual (consumo de 24 h estimado a partir de coleta urinária única). 

A hipótese de associação em U ou J entre risco CV e consumo de sódio é 

fortalecida por metanálises. Graudal et al. (2014) avaliaram 23 estudos de coorte e 

2 ensaios clínicos randomizados (n = 274,683) e observaram aumento do risco de 

morte por todas as causas e eventos CV tanto com baixo (< 2,65 g/ dia) quanto com 

alto (> 4,95 g/ dia) consumo sódio. Zhu et al. (2018) em metanálise de estudos 

prospectivos (16 estudos, n = 205.575) verificaram maior risco de morte cardíaca 

com consumo de sódio menor que 3 g / dia.  

Esses resultados têm suscitado intensos debates. Alguns autores os 

relacionam a potenciais vieses metodológicos, dos quais os principais são: a 

causalidade reversa e a metodologia de avaliação do consumo de sódio. A Tabela 

2 demonstra os principais erros metodológicos em estudos que associam o 

consumo de sódio com a DCV e morte por todas as causas. 
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Tabela 2 - Principais erros metodológicos identificados nos estudos observacionais 
prospectivos de consumo de sal e morte CV 

Erros com maiores potenciais para alterar a direção da associação 

Erro sistemático na avaliação do consumo de sódio 

● Menor Risco: Coletas de urina de 24 h que não fazem parte da prática clínica 

de rotina, sem garantia de qualidade, sem excluir a coleta incompleta. 

● Maior risco: Outras formas de coleta de urina de 24 h, todas as avaliações 

dietéticas, coleta de urina pontual. 

Causalidade Reversa 

● Menor risco: participantes recrutados da população em geral e exclusão 

daqueles com DCV pré-existentes 

● Risco intermediário: populações doentes incluídas; presença de fatores de risco 

para DCV; populações doentes específicas 

● Maior risco: populações doentes específicas (por exemplo: pessoas com 

insuficiência cardíaca, doença renal, diabetes); a remoção dos participantes 

doentes da análise muda a direção da associação. 

Erros com potencial para alterar a direção da associação 

Potencial confusão residual 

● Ajuste incompleto: não incluindo 2 ou mais dos quais, idade, sexo, raça, estado 

socioeconômico, colesterol, índice de massa corporal (IMC) ou peso, 

tabagismo, diabetes; se for baseado em dieta, calorias totais; se excreção de 

urina, peso, IMC ou creatinina 

● Desequilíbrio entre os valores de ingestão de sódio: diferença de idade entre os 

grupos de consumo de sódio > 5 anos; distribuição por sexo ou raça em grupos 

de consumo de sódio > 20% 

● Seguimento inadequado: baixo grau de acompanhamento (< 80%) ou qualidade 

incerta para avaliação dos resultados 

Erros com potencial para levar a um resultado falso nulo 

Erro aleatório na avaliação de sódio 

● Menor risco: mais de quatro avaliações de urina de 24 h, em média; questionário 

de frequência alimentar 

● Risco intermediário: entre 2 e 4 coletas de urina de 24 h ou correção para viés 
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de diluição da regressão; relatório alimentar 

● Maior risco: coleta de urina < 24 h ou coleta única de 24 h; Investigação do 

consumo alimentar de 1 dia. 

Poder insuficiente 

● Menos de 80% de potência para detectar uma redução de 10% no risco relativo 

para cada desvio padrão na ingestão de sódio. 

FONTE: Cappuccio et al. (2019) e Cobb et al. (2014). 

A causalidade reversa é a possibilidade de o evento preceder a causa 

provável, o que torna a relação de causa-efeito inadequada. No estudo do sal, a 

causalidade reversa pode estar presente quando pessoas doentes reduzem seu 

consumo por recomendação ou por ingestão calórica inadequada, tornando o grupo 

de menor ingestão, também, o de maior risco. Essa possibilidade foi recentemente 

explorada por Welsh et al. (2019a). Esses autores estudaram um banco de dados 

longitudinal (7 anos) contendo mais de 300 mil pessoas sem DCV de base que 

possuíam avaliação do consumo de sódio (coleta urinária pontual). Os autores 

descrevem que existiu uma sugestão de resultados adversos com consumo menor 

que 3 g / dia, que não se sustentou após exclusão dos pacientes com comorbidades 

(índice de comorbidade de Charlson > 1) Welsh et al., (2019b). De fato, para esses 

autores a maior mortalidade observada abaixo de 3 g de sódio / dia pode estar 

relacionada, pelo menos em parte, à causalidade reversa. 

Como dito anteriormente, o estudo PURE (O’Donnell et al., 2019) avaliou o 

consumo de sódio por excreção urinária de sódio em coleta pontual, e extrapolaram 

seus valores para excreção de 24 h utilizando equações matemáticas. Apesar de a 

validação da equação na população de estudo (índice de correlação intraclasse 

entre excreção de sódio de 24 h estimada e a avaliada de 0,7), existe a possibilidade 

que esse método introduza erro sistemático à análise, considerando que elementos 

da fórmula, como idade e creatinina, também, são relacionados à mortalidade.  

Nesse sentido, tem sido observado distorção da associação linear entre 

consumo de sódio e mortalidade pela avaliação por coleta pontual. Em outras 

palavras quando o consumo de sódio era inferido por sucessivas coletas de 24h, 

método considerado referência, sua relação com a mortalidade era linear, mas 
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transformava-se em J quando avaliado por coleta única (He et al., 2018; Olde 

Engberink et al., 2017).  

Mente, O’Donell e Yussuf (2019) defendem seu estudo e método de coleta, 

destacando a correlação entre os valores de consumo de sódio e a PA observadas, 

assumindo que esse é um importante teste para confiabilidade dos dados (Mente et 

al., 2019). E, apesar de concordarem que:  

“...para estimar com maior precisão a ingestão de sódio em um 
indivíduo, várias medidas sejam necessárias ao longo de vários 
meses. Mas, múltiplas medidas não são necessárias quando o 
objetivo é estimar o consumo de sódio em uma comunidade ou 
comparar diferenças entre grupos de indivíduos”. 

Importante comentar que, além do PURE, outros estudos observaram maior 

mortalidade ou eventos CV com a redução do consumo de sódio, utilizando 

múltiplas coletas urinárias de 24 h. Por exemplo, Ekinci et al. (2011) em população 

com diabetes mellitus tipo 2, e Kieneker et al. (2018), em indivíduos livre de DCV, 

relataram maior risco de evento CV com menor consumo de sódio. 

1.2. Potenciais efeitos deletérios da redução intensa de sódio dietético  

Em 2017, o alto consumo de sódio se associou a mais da metade das mortes 

e dois terços das perdas de anos de vida saudável atribuídas aos fatores 

alimentares. Assim, os autores do Global Burden of Disease estimaram que o 

consumo de sódio fosse o principal elemento dietético relacionado à morte, ficando 

na frente de outros fatores de risco nutricionais tradicionais, como o baixo consumo 

de frutas, vegetais e alto consumo de gordura trans (GBD 2017 Diet Collaborators, 

2019). No Brasil, Nilson et al. (2020) sugeriram que 6,4% de todas as mortes e 15% 

das mortes CV poderiam ser prevenidas pela redução do consumo de sódio.  

De fato, esses números são impressionantes, mas consideram 

prioritariamente os efeitos do sódio sobre a PA e desconsideram os estudos entre 

sódio e mortalidade. As estimativas do Global Burden of Disease e de vários 

estudos semelhantes (Mozaffarian et al., 2014; Nilson et al., 2020) primeiro calculam 

o quanto da PAS é alterada pelo atual consumo de sódio, tendo como referência 
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uma ingestão “ideal”, e posteriormente extrapolam o quanto a mudança na PA 

influenciaria a mortalidade geral e CV. 

Essa abordagem desconsidera inúmeros efeitos fisiológicos do sódio 

independentes da PA, sejam eles positivos ou negativos. O risco de morte ou 

eventos CVs relativos ao consumo de sódio não deve ser visto como uma simples 

transferência da modulação da PA, mas sim como o efeito líquido de todas as suas 

funções no organismo. Desse modo, a associação entre essas variáveis deve ser 

verificada diretamente. 

A plausibilidade fisiológica dos estudos populacionais que associam a 

restrição de sódio a efeitos adversos está na maior atividade do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), secreção de catecolaminas, redução da 

sensibilidade periférica à insulina e na alteração da concentração dos lípides 

plasmáticos.  

Além de cada um desses ser um fator de risco para DCV e morte, é possível 

que essas alterações influenciem, também, no desenvolvimento de outras doenças, 

como a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). 

1.2.1 Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

Graudal et al., (2020) observaram aumento na atividade de renina plasmática 

associado à restrição dietética de sódio. Além disso, índios Yanomamis, população 

com consumo de sódio extremamente baixo, apresentam maiores valores de renina 

plasmática, o que demostra uma associação crônica entre essas variáveis (Oliver 

et al., 1975). A ativação do SRAA pela restrição dietética de sódio garante a 

manutenção da PA e natremia. O SRAA é um importante mecanismo de controle 

crônico da PA, agindo em resposta à hipoperfusão glomerular, redução da 

concentração de sódio na mácula densa no túbulo contorcido distal e aumento da 

atividade do sistema nervoso simpático (Fountain and Lappin, 2020).  

Resumidamente, na via clássica de ativação do SRAA, a protease renina é 

produzida nas células justaglomerulares das arteríolas aferentes renais e liberada 

para corrente sanguínea, onde cliva o angiotensinogênio em angiotensina 1 (ANG 

I). A ANG I é convertida em angiotensina II (ANG II), sua forma biologicamente ativa, 

por meio da enzima conversora de angiotensina (ECA) presente, principalmente, no 
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endotélio vascular pulmonar e renal (Fountain and Lappin, 2020). Os efeitos 

fisiológicos da ANG II, em geral, ocorrem após sua ligação ao receptor de 

angiotensina II tipo I (AT1-R) na vasculatura e localmente em diversos órgãos, como 

fígado, coração, cérebro e rim. 

No rim, a ANG II, por si, ou por estimular a liberação de aldosterona, aumenta 

a reabsorção de sódio. No cérebro, induz sede, ingestão hídrica e estimula a 

liberação do hormônio antidiurético. Ao agir sobre as células da musculatura lisa 

vascular, desempenha um dos mais potentes efeitos vasoconstritores endógenos. 

Esses eventos combinados culminam na elevação do volume plasmático e da PA 

(Fountain and Lappin, 2020).  

Para além das funções clássicas, o eixo renina/ANG II/AT1-R é um sistema 

com ampla atuação endócrina, parácrina e autócrina, de ação pró-inflamatória, pró-

oxidativa, pró-fibrótica e pró-trombótica. Sua hiperativação tem sido associada a 

doenças como: obesidade (Schütten et al., 2017), diabetes mellitus (Simões e Silva 

et al., 2017), aterosclerose (Silva et al., 2020), doença renal crônica (Laffer et al., 

2020), DHGNA (Li et al., 2019a), entre outras.  

Atualmente, entende-se o eixo renina/ANG II para além do modelo clássico, 

com tecidos, como tecido adiposo, rim, pâncreas e fígado expressando seu 

completo sistema renina-angiotensina local. A própria ANG II pode se ligar ao 

receptor de angiotensina II tipo II (AT2-R), receptor expresso em menor quantidade 

no adulto, estimulando resposta hipotensora. Ainda, outros peptídeos originários a 

partir da clivagem de ANG I ou ANG II pela ECA 2 ou neprilisina (NEP), como por 

exemplo a angiotensina (1-9), angiotensina (1-7) vão ter ações opostas ao eixo ANG 

II/AT1-R, não apenas sobre a PA, mas também relacionados a sua ação anti-

inflamatória, antioxidante, antifibrótica e antitrombótica. Figura 1 demonstra a 

formação dos principais componentes do sistema renina-angiotensina, seus 

receptores e função. 
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FONTE: Adaptado de Paz Ocaranza et al. (2020). 

Figura 1 - Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Na via clássica, o angiotensinogênio 
é clivado pela renina formando angiotensina I. Essa proteína sofre ação da enzima 
conversora de angiotensina, produzindo angiotensina II, peptídeo que age especialmente 
por meio do receptor de angiotensina tipo 1 (AT1-R), estimulado vasoconstrição, fibrose, 
inflamação, estresse oxidativo, liberação de aldosterona e hormônio antidiurético, e reduz 
a natriurese. Diversos receptores participam da via contrarregulatória, na figura estão 
demonstrados os receptores de angiotensina tipo 2 (AT2-R) e tipo 4 (AT2-R), receptor Mas 
proto-oncogênese (MasR) e receptor acoplado à proteína G relacionado ao MAS membro 
D (MrgD). NEP = neprilisina; ECA = enzima conversora de angiotensina; ECA 2 = enzima 
conversora de angiotensina 2. Os círculos coloridos ao lado de cada função demonstram a 
atuação de cada receptor. Esta figura foi produzida utilizando imagens do banco de 
imagens Servier Medical Art (http//www.servier.com.br/contente/banco-de-imagens). 

 

A atividade ou concentração de renina plasmática é um marcador de pior 

prognóstico CV (de Boer et al., 2012a; Tomaschitz et al., 2010; Verma et al., 2011). 

No estudo Prevention of REnal and Vascular ENd-stage Disease (PREVEND), a 

concentração de renina plasmática foi associado ao risco de evento CV em todas 

as faixas de PAS (de Boer et al., 2012b). Mais recentemente, Joseph et al. (2017), 

em afro-americanos, e Tomaschitz et al. (2010), em pacientes com doença arterial 

coronariana, demonstraram que a elevação da concentração de aldosterona 

plasmática também direciona ao maior risco de eventos CV e mortalidade total, 

mesmo após correção estatística para HAS e outros fatores de risco.  

Os componentes do SRAA podem promover o desenvolvimento (Takata et al., 

2015a) e desestabilização da placa aterosclerótica (Li et al., 2016; Sun et al., 2017). 

A infusão de ANG II em camundongos hipercolesterolêmicos, mesmo em doses 

subpressóricas contribuiu para o desenvolvimento do ateroma quando comparados 

à hipercolesterolemia isolada (Takata et al., 2015b). Por outro lado, a inibição 
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farmacológica ou genética do AT1-R reduziu o acúmulo de gordura na parede 

arterial (Lee et al., 2012; Tiyerili et al., 2013). Em geral, esses resultados foram 

associados a modelos de hipercolesterolemia, o que dificulta o entendimento da 

elevação de ANG II por si. 

O maior estresse oxidativo e inflamatório parecem ter papeis fundamentais no 

desenvolvimento da aterosclerose promovido pela ANG II. Esses, e outros 

processos secundários ao estímulo da ANG II, direcionam a disfunção endotelial, 

peroxidação lipídica, formação de lipoproteína de densidade baixa (LDL) oxidada, 

proliferação de células musculares lisas, migração e adesão de 

monócitos/macrófagos. 

Fusco et al. (2017), observaram que restrição alimentar de sódio estimulou o 

aumento do infiltrado lipídico na aorta de camundongos hipercolesterolêmicos com 

hipertensão renovascular dependente de ANG II. Este resultado se relacionou à 

ação da dieta em piorar o perfil lipídico plasmático e aumentar as concentrações de 

carboximetil-lisina, um produto de glicação avançada, e do receptor para produtos 

de glicação avançada (RAGE), ambos associados à piora do perfil inflamatório na 

parede arterial. A aterogênese foi prevenida pelo tratamento com bloqueador do 

AT1-R, losartana, mas não pela hidralazina, medicação que atua por mecanismo 

independente do SRA. É importante mencionar que todos esses efeitos ocorreram 

mesmo na presença de menor PAS nos animais sob restrição alimentar de sódio. 

O sistema renina-angiotensina, sistêmico e local, também atua na patogênese 

das doenças hepáticas crônicas. Isso é evidenciado pela observação de maior 

concentração plasmática de renina e ANG II em pessoas diagnosticadas com 

cirrose ou DHGNA (Asbert et al., 1992; Li et al., 2019b). Polimorfismo 

AGTR1A1166C, que confere maior atividade do AT1R, aumenta o risco de 

desenvolvimento de DHGNA em 60% (AC/CC vs AA) (Musso et al., 2019). Inibidores 

do SRAA, em especial os bloqueadores do AT1-R, são eficientes em reduzir a 

fibrose hepática e seus marcadores no plasma, como TGF beta, MMP2 e TIMP-1, 

em pessoas com doença hepática crônica (Kim et al., 2016; Zhu et al., 2016). Em 

ratos, a infusão de ANG II humana, por 14 d, elevou a secreção de TG no plasma e 

esteatose hepática de modo dose-dependente (Ran et al., 2004).  

No fígado, a ativação do sistema renina-angiotensina local ocorre em resposta 

ao dano celular, e atua no reparo e desenvolvimento de fibrose (Bataller et al., 2003). 
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Células estreladas ativadas começam a produzir ANG II que, uma vez mais, 

promove sua ativação, proliferação e diferenciação fenotípica para miofibroblastos, 

principal responsável pela deposição de matriz extracelular (Rajapaksha et al., 

2021a).  

Em modelo animal de doença hepática colestática crônica, e outros, a infusão 

de ANG II contribuiu para progressão da fibrose hepática, elevação de proteínas e 

células inflamatórias e estresse oxidativo (Rajapaksha et al., 2021b). Apesar de 

ocorrerem outros danos, o desenvolvimento de fibrose não foi observado nos 

animais falso operados que receberam ANG II. Desta forma, os autores teorizam 

que a ANG II poderia exacerbar o desenvolvimento de fibrose secundariamente a 

um insulto anterior (Bataller et al., 2005). No mesmo modelo experimental, o 

tratamento com telmisartana, um bloqueador do AT-1R, atenuou o desenvolvimento 

da fibrose (Yi et al., 2012). 

Estudos experimentais associam a superativação do sistema renina-

angiotensina a prejuízos a sinalização insulínica e síntese lipídica. A ANG II induz a 

disfunção das células beta pancreáticas, reduzindo a secreção de insulina 

estimulada pela glicose (Graus-Nunes and Souza-Mello, 2019). No músculo 

esquelético, a ativação do SRA vincula-se à menor translocação do transportador 

de glicose tipo 4 (GLUT4), com consequente redução da captação muscular de 

glicose (Wei et al., 2006). Camundongos deficientes para angiotensinogênio 

hepático são protegidos contra elevação do peso corporal, tecido adiposo, 

resistência à insulina e esteatose hepática induzidas por dieta rica em gordura (Tao 

et al., 2019). Enquanto, camundongos transgênicos com superexpressão de ANG 

II possuem maior concentração de hepática de triglicérides (TG) e fibrose, apesar 

de não apresentarem elevação do peso corporal quando comparados aos controles  

(Wei et al., 2009, 2008). Além de estimular a resistência à insulina, o SRA promove 

a lipogênese, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e inflamatório que juntos 

explicam sua influência na esteatose hepática (Silva et al., 2017).  

1.2.2 Resistência periférica à insulina e metabolismo lipídico. 

As dislipidemias, em especial a hipercolesterolemia, estão entre os principais 

fatores de risco para a DCV aterosclerótica. Isso se deve ao fato de a entrada de 
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LDL e outras partículas contendo apolipoproteína B (apoB) na íntima arterial ser o 

mecanismo central da aterosclerose. A lipoproteína de densidade alta (HDL), por 

sua vez, ao retirar o colesterol de macrófagos da lesão aterosclerótica possui 

importante função antiaterogênica. Muitos estudos epidemiológicos evidenciam a 

relação linear positiva e inversa, respectivamente, entre colesterol nas partículas de 

LDL (LDLc) e HDL (HDLc), com DCV aterosclerótica (Mach et al., 2020).   

Inconsistências e dúvidas permanecem sobre o real papel das lipoproteínas 

ricas em TG sobre a DCV. Apesar de alguns artigos sugerirem papel independente 

dos TG sobre a aterogênese, em outros essa associação desapareceu após 

correção para o HDLc e colesterol não-HDL (Laufs et al., 2020). Visto que os TG 

não se acumulam na íntima arterial, é provável que o colesterol presente nessas 

partículas seja o fator preponderante.  

Devido ao seu tamanho, as partículas ricas em TG possuem maior 

dificuldade para penetrar na parede do vaso quando comparadas com lipoproteínas 

menores (LDL e HDL). Por outro lado, remanescentes de lipoproteínas de 

densidade muito baixa (VLDL), são associados à disfunção endotelial e inflamação 

crônica de baixo grau (Sandesara et al., 2019), podem ser captadas por macrófagos 

diretamente sem a necessidade de modificações oxidativas e, devido ao seu 

tamanho, conduzem de 5 a 20 vezes mais colesterol por partícula que a LDL 

(Rosenson et al., 2014; Sandesara et al., 2019). 

A piora do perfil lipídico, induzida pela redução crônica de sódio, foi revisada 

recentemente em meta-análise feita por Graudal et al. (2020). Para análise das 

variáveis lipídicas foram avaliados entre 18 e 27 estudos clínicos randomizados que 

incluíram entre 696 a 917 pessoas. O alto e baixo consumo de sódio foi definido por 

cada artigo, e poderia ter como referência tanto as recomendações de instituições 

de saúde quanto o consumo usual. A baixa ingestão de sódio resultou em aumento 

do colesterol total (CT; 5,19 mg/dL) e TG (7,10 mg/dL), sem alteração nos valores 

de HDLc e LDLc plasmáticos, quando comparada ao alto consumo de sódio. 

Ratos Wistar alimentados com dieta pobre em sódio hipossódica apresentam 

maiores concentrações plasmáticas de ácidos graxos (AG), TG e CT, quando 

comparados àqueles alimentados com dieta controle normossódica (Catanozi et al., 

2001). Uma vez que a taxa de produção de lipoproteínas ricas em TG foi alterada, 

o distúrbio no metabolismo lipídico foi atribuído ao retardo da remoção dessas 
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lipoproteínas do plasma, secundariamente à menor atividade da lipoproteína lipase 

(LPL), em decorrência da resistência à insulina (Catanozi et al., 2001). Em humanos 

normotensos, a restrição dietética de sódio, por 3 semanas, também elevou a 

trigliceridemia e a concentração circulante de citocinas inflamatórias. Estes eventos 

foram vinculados à piora no índice HOMA-IR, evidenciando menor sensibilidade 

periférica à insulina (Nakandakare et al., 2008). Interessantemente, estudo de 

Hatorri et al. (2014) observou, em modelo de síndrome metabólica e obesidade 

(DahlS.Z-Leprfa/Leprfa), aumento dos lípides plasmático secundário a restrição de 

sódio, mesmo com verificação de melhora da sensibilidade periférica à insulina 

(Hattori et al., 2014). 

Os mecanismos exatos pelos quais a restrição de sódio dietético piora a 

sensibilidade insulínica ainda estão sendo elucidados, contudo, especula-se que a 

elevação das concentrações plasmáticas de aldosterona, ANG II, norepinefrina e a 

ativação do sistema nervoso simpático possam desempenhar papel preponderante 

(Garg et al., 2011). Ainda, a dieta hipossódica favorece o aumento da massa 

corporal e adiposidade de ratos, fatores importantes na modulação da sensibilidade 

insulínica (Prada et al., 2005; Xavier et al., 2003). 

A resistência hepática à insulina prejudica a ação deste hormônio sobre a 

supressão da gliconeogênese e glicogênese, mas não altera, ou mesmo exacerba, 

sua função sobre a expressão de genes lipogênicos, aumentando a síntese de AG 

e o acúmulo de TG no fígado (Figura 2). Prejuízo da sinalização insulínica por meio 

do substrato do receptor de insulina (IRS2), mas não por IRS1, parece ser a causa 

da seletiva resistência hepática à insulina (Kubota et al., 2016).  
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 Na vigência de resistência periférica à insulina, observa-se maior aporte de 

AG ao fígado, dada a maior lipólise do tecido adiposo. Além disso, na presença de 

hiperinsulinemia compensatória, há maior ativação da proteína de ligação ao 

elemento responsivo a esterol 1a (SREBP1a) e c (SREBP1c), com consequente 

aumento da lipogênese de novo. O TG formado é transferido à apoB-100 nascente 

no retículo endoplasmático com alta eficiência, uma vez que a proteína de 

transferência de TG (MTP) apresenta atividade aumentada na resistência hepática 

à insulina. Assim, na resistência à insulina são formadas grandes partículas de 

VLDL ricas em TG promovendo importante elevação da trigliceridemia.  

Existem poucos dados na literatura acerca dos efeitos da restrição crônica de 

sódio dietético sobre a sinalização insulínica no fígado e sua repercussão sobre o 

metabolismo lipídico. Menor ativação da via IRS-fosfatidil inositol 3 cinase - AKT 

(IRS/PI-3K/AKT), tanto no fígado quanto no músculo esquelético de ratos Wistar 

FONTE: Adaptado de Petersen e Shulman (2018). 

Figura 2 - Resistência hepática à insulina. Na resistência hepática à insulina, ocorre perda 
da função inibitória sobre as proteínas forkhead box O1 (FOXO1), glicogênio sintase cinase 
(GSK) e fosforilase cinase. Assim, a GSK ao bloquear a glicogênio sintase, e a fosforilase 
cinase ao estimular a glicogênio fosforilase, respectivamente, reduzem a síntese e 
aumentam a hidrólise do glicogênio. Enquanto a FOXO1, por sua vez, fica livre para ir ao 
núcleo, onde estimula a expressão de genes associados à gliconeogênese, como a 
fosfoenolpiruvato cinase 1 (Pck1) e a glicogênio-6-fosfatase (G6pc). Paradoxalmente, a via 
de síntese de lípides (SREBP1c) está estimulada na resistência à insulina, conduzindo à 
expressão de genes lipogênicos (acetil-Coa carboxilase (Acc), ácido graxo sintase (Fasn), 
glicerol-3-fosfatase aciltransferase (Gpam), entre outros). Na vigência de resistência à 
insulina no tecido adiposo, ocorre aumento da taxa de lipólise, com sobrecarga de ácido 
graxo ao fígado. Figura produzida utilizando imagens do banco de imagens Servier Medical 
Art (http//www.servier.com.br/contente/banco-de-imagens). 
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alimentados com dieta hipossódica, foi observada em comparação a animais em 

dieta normossódica, devido a maior fosforilação em serina do IRS (Prada et al., 

2005). Corroborando esse resultado, no mesmo modelo experimental, observou-se 

maior síntese hepática de lípides, após 3 meses de redução do sódio dietético, em 

comparação aos animais em dieta normossódica, embora nesse estudo não se 

evidenciou aumento da concentração de TG hepático (Xavier et al., 2003). Dessa 

forma, é possível que a restrição dietética de sódio possa contribuir para o maior 

conteúdo de gordura intra-hepático e desenvolvimento da DHGNA. 

1.4 Consumo de sódio e doença hepática gordurosa não alcoólica 

A DHGNA é representada por um contínuo que se inicia com a esteatose 

simples, evoluindo, em um pequeno percentual dos indivíduos, para 

esteatohepatite, cirrose e, em último caso, carcinoma hepatocelular. Ela é a doença 

hepática com maior prevalência, ~25%, e incidência global, 20,7 casos /100.000 

pessoas, com um aumento de 13% comparado ao ano 2000 (Moon et al., 2020). 

Seu desenvolvimento está intimamente relacionado a doenças metabólicas, em 

especial a obesidade. Além disso, hábitos dietéticos são reconhecidamente um fator 

importante no seu manejo. 

Poucos estudos em humanos e animais buscaram entender a influência do 

consumo de sódio sobre o desenvolvimento da DHGNA (van den Berg et al., 2019; 

Choi et al., 2016; Emamat et al., 2021; Lanaspa et al., 2018; Zhou et al., 2021). 

Todas as pesquisas em humanos, até então realizadas, apontaram para uma 

associação positiva entre o consumo de sódio e marcadores da DHGNA. Contudo, 

o fato de todos serem estudos observacionais e, com exceção de Lanaspa et al. 

(2018), transversais, dificultam a interpretação de causa e efeito.  

É esperado que o consumo de sódio seja associado a diversas outros fatores, 

com consumo energético e de alimentos ultraprocessados, IMC, doenças 

metabólicas, sexo masculino, estado socioeconômico, entre outros, que podem 

interferir na análise, em especial, quando não adequadamente controlados (de 

Mestral et al., 2017).  

Ao contrário dos estudos em humanos, em animais, tanto o maior quanto o 

menor consumo de sódio parecem influenciar o metabolismo hepático de lípides. 
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Lanaspa et al. (2018), em camundongos selvagens com consumo de água contendo 

1% de sódio por 30 semanas, e Uetake et al. (2015), em camundongos Knockout 

para apoE com superexpressão de LOX-1, em dieta hipergordurosa e hipersódica 

por 8 semanas, reportaram aumento no conteúdo de lípides ou esteatose hepática. 

Outros autores ainda reportaram aumento de marcadores inflamatórios nessa 

condição. Nesses artigos, o bloqueio do estresse oxidativo e da metabolização de 

frutose reverteram esses resultados (Lanaspa et al., 2018; Uetake et al., 2015). 

Por outro lado, recentemente, Cabrera et al. (2021) observaram proteção 

contra DHGNA em camundongos em dieta hipersódica, em dois modelos 

experimentais diferentes: camundongos selvagens em dieta hipergordurosa (12 

semanas) ou deficiente em colina e metionina (6 semanas). Cabrera et al. (2021) 

reportaram menor ganho de massa corporal, glicemia e resistência à insulina no 

grupo hipersódico (3% Na+), em comparação ao grupo com consumo convencional 

de sódio (0,3% Na+) ou com baixo consumo de sódio (0,03%Na+). Além disso, no 

fígado, o grupo com maior consumo de sódio apresentou menor concentração 

hepática de TG, expressão de proteínas associadas à síntese de TG (SCD1) e 

aumento das metaloproteinases de matriz (MMP9 e MMP13), proteínas associadas 

negativamente com o grau de fibrose. Cabrera et al. (2021) associaram o efeito 

protetor do maior conteúdo de sódio à redução da concentração plasmática de 

aldosterona e da influência desse hormônio sobre o receptor hepático de 

mineralocorticoide. Nesse mesmo artigo, os autores observam maior acúmulo de 

diacilglicerol e colesterol esterificado, bem como, maior expressão genética de 

marcadores inflamatórios (TNF e MCP1) e de desenvolvimento de fibrose (TIMP-1) 

no fígado dos camundongos alimentados com baixo sódio dietético.  

Os resultados de Cabrera et al. (2021) fortalecem os dados descritos 

anteriormente de maior resistência hepática à insulina e síntese de lípides no fígado 

de ratos submetidos a restrição dietética de sódio (Prada et al., 2005; Xavier et al., 

2003). 

1.5 Treinamento físico, sensibilidade à insulina e metabolismo lipídico 

O treinamento físico é uma importante ferramenta no manejo das doenças 

metabólicas e reduz a incidência e complicações decorrentes de doenças crônicas 
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não transmissíveis. Diversos mecanismos estão subjacentes a esses benefícios do 

exercício físico, sendo um dos principais a melhora da sensibilidade à insulina.  

A insulina é um hormônio anabólico com função de controle do metabolismo 

dos macronutrientes, preponderantemente, no músculo esquelético, fígado e tecido 

adiposo. No primeiro, estimula a captação de glicose e síntese de glicogênio; no 

segundo, inibe a gliconeogênese e promove a glicogênese e a lipogênese; no 

último, diminui a lipólise e aumenta a captação de glicose e a lipogênese. A 

resistência à insulina descreve condição em que maiores concentrações de insulina 

são necessárias para manutenção da homeostase glicídica. 

Existe uma associação positiva entre quantidade de atividade física e 

sensibilidade à insulina (Balkau et al., 2008). Estudos longitudinais demonstraram o 

papel do treinamento físico em diminuir a incidência de diabetes mellitus em 

indivíduos com tolerância à glicose reduzida  (Pan et al., 1997). Isso é ainda mais 

evidente quando a atividade física está inserida em um conjunto de intervenções no 

estilo de vida, como dieta e redução da massa corporal.  

No “Diabetes Prevention Program”, estudo com 3234 participantes com pré-

diabetes, seguidos por uma média de 2,8 anos, observou-se redução na incidência 

de diabetes mellitus tipo 2 de 58% no grupo intervenção no estilo de vida e 31% no 

grupo metformina vs placebo (Placebo, n =1082; Metformina 850 mg duas vezes ao 

dia, n = 1073; Intervenção no estilo de vida, n = 1079) (Diabetes Prevention Program 

Research Group, 2002). 

A melhora da resposta à insulina estimula atividade da LPL. O treinamento 

físico aeróbio ainda melhora a afinidade das lipoproteínas ricas em TG pela LPL, 

favorecendo a hidrólise dessas partículas, com redução da trigliceridemia. Aliado a 

essa maior eficiência está a formação de LDL maiores, e a produção de partículas 

de HDL, a partir do desprendimento de componentes de superfície das VLDL. Todas 

essas alterações colaboram na proteção as dislipidemias e produzem um perfil de 

lipoproteínas menos aterogênico. Além disso, alterações qualitativas como maior 

efluxo de colesterol para HDL e maior resistência à oxidação da LDL também são 

observadas após exercício crônico (Iborra et al., 2008; Medlow et al., 2015; Rocco 

et al., 2011). 
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Modificações agudas e crônicas, dependentes e independentes de insulina, 

estão envolvidas na melhora da captação da glicose e sensibilidade à insulina pelo 

exercício físico. Durante a sessão de treinamento, a contração muscular e maior 

formação de AMP direcionam a ativação da proteína cinase ativada por monofosfato 

de adenosina (AMPK) que fosforila/desativa a TBC1D1, proteína membro da família 

1 do domínio TBC1, codificada pelo gene TBC1D1. A TBC1D1 tem efeito inibitório 

sobre o deslocamento das vesículas contendo GLUT4, por isso quando inativo 

permite a translocação dessa proteína ao sarcolema e estimula a captação de 

glicose. A elevação na concentração de cálcio muscular também está envolvida no 

aumento de GLUT4 disponível na membrana plasmática. Esses efeitos normalizam 

a captação de glicose durante o exercício físico, mesmo em pessoas com 

intolerância à glicose, e influenciam a sensibilidade à insulina por até 72 h (Kubota 

et al., 2016; Whillier, 2020a). Em via dependente de insulina, proteínas mais 

distantes da cascata de eventos, como AKT, PI3K e TBC1D4, podem ser ativadas 

pelo exercício agudo, especialmente nas primeiras horas pós-exercício (Whillier, 

2020b).  

Por aumentar a capilarização (exercício aeróbio), a massa muscular (exercício 

resistido), a eficiência na utilização dos substratos energéticos, a concentração e a 

ativação de proteínas envolvidas na sinalização insulínica, o treinamento físico, 

cronicamente, melhora a resposta a esse hormônio em ~40% (Conn et al., 2014). 

Efeitos similares de melhora na sensibilidade à insulina podem ser observados em 

outros tecidos, incluindo o fígado, especialmente em condições metabólicas 

deletérias (Marinho et al., 2012). 

Na esteatose hepática, o treinamento físico, a dieta e a perda de peso 

representam a primeira linha de intervenção. Existe uma relação inversa entre 

atividade física e DHGNA. A prática de exercícios físicos (150 min/semana) reduz 

em 40% o risco de esteatose hepática após ajuste para fatores de confusão. Mesmo 

doses menores de exercícios físicos (<150 min/semana) são protetoras sobre o 

acúmulo hepático de lípides (Kim et al., 2020). 

No fígado, a melhora da sensibilidade à insulina, local e periférica, interfere na 

concentração de lípides por favorecer o bloqueio da lipólise do tecido adiposo, com 

consequente redução do aporte de AG à circulação e, por fim, ao fígado e por 

reduzir as ações lipogênicas desse hormônio sobre o tecido hepático, devido à 
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menor insulinemia basal. Isto é importante, uma vez que o mecanismo de síntese 

lipídica não sofre resistência, ou seja, quanto maior a concentração de insulina 

maior será a produção de lípides; sendo oposto também verdadeiro.  

O treinamento físico favorece os dois mecanismos descritos acima por 

estimular a remoção de AG da circulação pelo tecido muscular com maior 

capacidade oxidativa e, possivelmente, por diminuir a lipogênese de novo e enzimas 

lipogênicas. Ainda, a capacidade oxidativa hepática é aumentada pelo treinamento 

físico, garantindo o para garantir fornecimento de ATP aos processos metabólicos, 

em especial a gliconeogênese. Esses mecanismos ajudam a explicar o papel 

protetor do exercício físico frente a desafios metabólicos induzidos por dieta.  Frantz 

et al. (2017) e Ok et al. (2018) demonstraram que o treinamento físico se contrapôs 

ao acúmulo de lípides intra-hepático induzido por frutose e dieta rica em gordura. 

Dessa forma, espera-se que o treinamento físico possa se contrapor aos efeitos 

deletérios sobre o metabolismo lipídico induzidos pela restrição dietética de sódio. 
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2.JUSTIFICATIVA 

A restrição de sódio alimentar reduz a PA, embora sejam descritos efeitos 

adversos dessa intervenção sobre o metabolismo de lipoproteínas ricas em TG, 

sensibilidade periférica à insulina, ativação do SRAA, piora do perfil inflamatório e 

aterogênese. Especificamente no fígado, já foi descrito que a restrição dietética de 

sódio reduz a sensibilidade local à insulina e estimula a lipogênese, o que pode 

interferir negativamente na concentração de lípides hepático. Por outro lado, o 

treinamento físico aeróbio é uma ferramenta na prevenção e tratamento das 

doenças metabólicas e CV, atuando ao lado da reducação alimentar como primeira 

linha de tratamento na esteatose hepática.  

A hipótese desta investigação foi de que o treinamento físico pudesse se 

contrapor aos efeitos deletérios, induzidos pela restrição dietética de sódio, sobre a 

sensibilidade periférica à insulina e metabolismo hepático de lípides  
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3. OBJETIVO 

Avaliar em camundongos dislipidêmicos o efeito da restrição de sódio dietético 

e treinamento físico aeróbio sobre a resistência periférica à insulina, conteúdo de 

lípides e expressão de genes envolvidos na sinalização insulínica e metabolismo de 

lípides no fígado. 

.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(nº: 1210/2019, Anexo) e estão de acordo com a Diretriz Brasileira para o Cuidado 

e a Utilização de Animais para fins científicos e didáticos (Brasil, 2013). 

4.1 Protocolo experimental 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 knockout para o receptor de LDL 

(LDLr KO), machos, com 3 meses, cujas matrizes foram adquiridas comercialmente 

do Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA) e reproduzidos em colônias 

homozigóticas. Os animais foram mantidos em biotério convencional (2–4 animais 

por gaiola), com ciclo de 12 h claro/12 h escuro, a temperatura de 22 ± 2 °C, 

recebendo água filtrada e ração padrão ad libitum (Centro de Manutenção e 

Experimentação de Animais da Clínica Médica - Disciplina de Reumatologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). 

Os animais foram separados em 4 grupos que diferiram quanto à quantidade 

de sódio da dieta e realização de TFA em um desenho fatorial 2x2, sendo: 1) 

normossódico sedentário (NS-S; n = 14); 2) normossódico treinado (NS-T; n = 13); 

3) hipossódico sedentário (HS-S; n = 13) e 4) hipossódico treinado (HS-T; n = 13) 

(Figura 3). A similaridade entre os grupos, no período inicial, foi controlada pela 

alocação balanceada dos animais, tendo como referências as avaliações de massa 

corporal, CT, TG, glicose e capacidade de esforço máximo. O protocolo de 

intervenção teve duração de 90 dias (Figura 3). 

Antes e após a intervenção, foram determinadas a capacidade máxima de 

exercício, massa corporal, PAS, PAD e hematócrito, CT, TG e glicose plasmática. 

Além disso, foram avaliados apenas ao fim da intervenção a excreção urinária de 

sódio de 24 h, o perfil qualitativo das lipoproteínas plasmáticas e o teste de 

tolerância à insulina (ITT) (Figura 3). Durante o período experimental, o consumo 

de ração foi avaliado semanalmente. 
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Os camundongos foram submetidos à eutanásia com sobredose 

intraperitoneal de tiopental sódico (THIOPENTAX®; 150 mg / kg de massa corporal) 

e o fígado foi removido.  

 

 

4.3 Dieta 

As dietas foram adquiridas da empresa Envigo Teklad Diets (Indianapolis, 

Indiana, USA). As rações normossódica (TD92140) e hipossódica (TD 92141) foram 

Figura 3 - Protocolo Experimental. Camundongos LDLr KO machos foram divididos em 4 
grupos experimentais. O treinamento físico aeróbio foi realizado em esteira rolante, em 
velocidade de 15 m/min, 60 min/dia, 5 vezes na semana. O protocolo experimental teve 
duração de 90 dias. Antes e após a intervenção, foram determinadas a capacidade máxima 
de exercício, massa corporal, PAS, PAD, hematócrito e CT, TG e glicose plasmáticos. Além 
disso, apenas ao fim da intervenção a excreção urinária de sódio de 24 h, perfil qualitativo 
das lipoproteínas plasmáticas e teste de tolerância à insulina (ITT) foram mensurados. 
Posteriormente, os animais foram eutanásiados por sobredose de tiopental sódico e o 
fígado coletado para avaliação da quantidade de lípides, glicogênio, expressão gênica e 
atividade da enzima citrato sintase. 
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compostas de, respectivamente, 0,5% e 0,06% Na+ ou 1,27% e 0,15% NaCl. A 

composição das dietas e as informações nutricionais estão apresentadas na Tabela 

3.o das dietas 

Tabela 3 - Composição nutricional das dietas experimentais 

Fórmula (g/Kg de ração)  
Normossódica 

(0,5% Na+) 
Hipossódica 
(0,06% Na+) 

Caseína  287 287 

Sacarose  313,4 313,4 

Amido de milho  200 200 

Óleo de Soja  60 60 

*Celulose  86,6 97,92 

Mistura de vitaminas, Teklad (40060)  10 10 

Etoxiquina, antioxidante  0,012 0,012 

Citrato de potássio monoidratado   7,7 7,7 

Sulfato de potássio  1,820 1,820 

Óxido de magnésio  0,840 0,840 

Carbonato de manganês  0,123 0,123 

Citrato férrico  0,21 0,21 

Carbonato de zinco  0,056 0,056 

Carbonato cúprico  0,011 0,011 

Iodato de potássio  0,0004 0,0004 

Selenito de sódio penta-hidratado  0,0004 0,0004 

Sulfato de crómio e potássio, dodecaidratado  0,019 0,019 

Fosfato de cálcio dibásico  13,4 13,4 

Carbonato de cálcio  6,23 6,23 

*Cloreto de sódio  12,59 1,272 

Informação nutricional (% do peso / % Kcal)    

Proteína  25 / 28,1 25 / 28,1 

Carboidrato  49,8 / 56 49,8 / 56 

Gordura  6,3 / 15,9 6,3 / 15,9 

Kcal/g   3,6 3,6 

FONTE: Envigo Tekland custumer diet - TD92140 e TD 92141  

* Constituintes com diferenças entre as dietas 

A necessidade diária de consumo de sódio para adequado crescimento, 

manutenção, gestação e lactação de camundongos não está bem definida, e em 
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grande parte é extrapolada a partir de estudos com ratos. Comumente, as 

concentrações de sódio em rações comerciais para modelos murinos são de 0,5 g 

de Na+/Kg de peso da dieta, o que está alinhado às recomendações do National 

Research Council (US) Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition (1995). Assim, 

um camundongo adulto irá consumir, ~ 1,75 mg / dia de sódio (considerando um 

consumo de 3,5 g / dia). Por outro lado, quando dada opção de escolha, ratos 

consomem de sete a nove vezes menos sódio do que o disponibilizado pelas rações 

convencionais (Martus et al., 2005). A concentração de sódio utilizada na dieta 

hipossódica utilizada no presente estudo (0,06%) representa a menor concentração 

necessária para o desenvolvimento normal de ratos Holtzman (Grunert et al., 1950). 

A título de comparação, um ser humano em dieta de 2.000 Kcal, alimentado com as 

dietas normossódica e hipossódica teria uma ingestão de, respectivamente, 2,8 g e 

0,3 g de sódio, o que corresponde a 7 g e 0,7 g de NaCl. 

4.4 Protocolo de treinamento físico aeróbio 

Previamente ao protocolo de intervenção, todos os camundongos foram 

submetidos a 3 sessões de adaptação à esteira rolante (10 min, com velocidade 

inicial de 9 m/min com aumento progressivo de até 15 m/min). Foram incluídos no 

estudo apenas os animais que se adaptaram a corrida na esteira rolante.  

O treinamento físico aeróbio foi realizado em esteira rolante própria para 

camundongos (15 m/min, 60 min) ao longo de 90 dias, sendo a primeira semana de 

aclimatação. A aclimatação foi realizada a 12 m/min, com duração de 30 min no 

primeiro dia, com acréscimo de 10 min por dia até atingir 60 min. Cada sessão de 

treinamento consistiu de: 1) aquecimento (5 min); 2) velocidade alvo do treinamento 

(50 min); 3) desaquecimento (5 min).  

Dos animais admitidos no estudo e submetidos ao treinamento físico, 3 (10%) 

foram excluídos ao longo do protocolo experimental por incapacidade de correr, 

definido pela incapacidade de manter o padrão de corrida mesmo após estímulo 

manual. 

Todas as avaliações foram realizadas 24 h após a última sessão de exercício 

físico, com exceção da eutanásia e coleta do fígado (36 h após a última sessão). 
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Este protocolo de treinamento, utilizado anteriormente por nosso grupo de 

pesquisa com duração de 6 semanas (Ferreira et al., 2017), foi escolhido por sua 

eficiência na redução da área de lesão aterosclerótica avançada, estímulo ao 

transporte reverso de colesterol e à expressão de genes antioxidantes.  

4.5 Consumo de ração 

O consumo de ração por grupo de camundongos foi avaliado pela diferença 

de peso (g) entre a ração ofertada e a ração restante ao término de cada semana. 

O consumo de ração médio foi obtido pela equação: consumo de ração grupo = 

(ração ofertada – ração restante) / número de animais da gaiola / dias de consumo. 

Para análise estatística cada grupo de animal/gaiola foi considerado uma unidade 

experimental. 

4.6 Teste de esforço máximo 

A capacidade máxima de exercício foi avaliada por meio de teste progressivo 

em esteira até a exaustão (Ferreira et al., 2007). O teste iniciou com velocidade de 

9 m/min, sem inclinação na esteira, sendo acrescidos 3 m/min a cada 3 min até a 

completa exaustão. A exaustão foi definida sempre pela mesma avaliadora que 

observou a incapacidade dos camundongos em manter o exercício físico mesmo 

após estímulo manual.  

O tempo para exaustão, tempo máximo que o animal conseguiu correr até a 

completa exaustão (em segundos [s]), foi utilizado como parâmetro de 

condicionamento físico.  

4.7 Coleta de sangue, hematócrito, glicemia e determinação de lípides 

plasmáticos 

As coletas de sangue da veia caudal (~200 μL) foram realizadas com os 

animais em privação alimentar de 12 h, por pequena amputação caudal e auxílio 

de tubos capilares heparinizados. Para isso, o corpo dos animais, excetuando-se 

a cauda, foi envolvido em toalha, com dimensão apropriada, objetivando-se um 
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procedimento adequado de imobilização e coleta. A glicemia foi avaliada a partir 

da primeira gota de sangue utilizando glicosímetro comercial (Accu-Chek® 

Performa). O hematócrito foi mensurado pela técnica de micro-hematócrito e o CT 

e TG no plasma foram determinados por kits enzimáticos colorimétricos (Labtest 

do Brasil, Lagoa Santa, MG, Brasil).  

4.8 Teste de tolerância à insulina 

O teste de tolerância à insulina foi realizado com os camundongos em privação 

alimentar de 4 h. A glicemia foi avaliada antes e após (0, 10, 20, 30 min) a 

administração intraperitoneal em bolus de insulina (1 U/kg – Humulin, Lilly). Durante 

o teste, a glicemia foi aferida em sangue total por glicosímetro comercial (Accu-

Chek® Performa). A análise dos dados foi realizada baseada na constante de 

decaimento de glicose durante o teste (kITT), calculada a partir da regressão linear 

do logaritmo neperiano dos valores de glicemia.  

4.9 Perfil de lipoproteínas plasmáticas 

O perfil das lipoproteínas plasmáticas (VLDL, LDL e HDL) foi determinado em 

100 μL de plasma, por cromatografia líquida rápida de proteínas (FPLC), utilizando 

o sistema AKTA Purifier (GE Healthcare Bio-Sciences –Uppsala – Sweden) com 

coluna Superose 6HR 10/30 (GE Healthcare 17-5172-01). A separação foi realizada 

após eluição da coluna em fluxo constante de 0,5 mL/min com tampão Tris (Tris 10 

mM, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM e NaN3 0,03%, pH 7,0). Foram coletadas frações 

de 0,2 mL em placas de 96 poços utilizando o coletor de frações. As identificações 

dos picos correspondentes às lipoproteínas foram observadas após determinação 

da absorbância do CT das frações coletadas. TG e CT foram avaliados utilizando 

kit enzimático colorimétrico (Labtest do Brasil, Lagoa Santa, MG, Brasil). As 

concentrações percentuais de CT e TG foram calculadas pelo percentual 

correspondente a área sob a curva dos picos de cada fração de lipoproteína. 
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4.10 Aferição da pressão arterial sistólica 

A PA foi avaliada por método não invasivo indireto de fotopletismografia com 

sistema de manguito de cauda computadorizado (Visitech Systems, modelo BP-

2000 Blood Pressure Analysis SystemTM - Apex, NC, EUA). Para avaliação da PA, 

os camundongos foram colocados em contentor metálico sobre placa de 

aquecimento (36°C) com o manguito e o sensor ótico posicionados na base da 

cauda. A PA e FC foram mensuradas após dois dias de adaptação ao procedimento, 

no qual as medidas não foram consideradas, e calculadas pela média de seis 

aferições completas. 

4.11 Excreção urinária de sódio de 24 h 

Para coleta de urina, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas 

individuais, posicionadas sobre recipiente coletor contendo vaselina, por 24 h. O 

acesso à água e ração foi livre durante todo o período. As amostras foram 

centrifugadas a 392 x g por 15 min para separação entre a urina e a vaselina. A 

determinação de excreção urinária de sódio (mEq/24h) foi realizada por fotometria 

de chama (FC280, CELM).  

4.12 Coleta do fígado  

 Após eutanásia com injeção intraperitoneal de tiopental sódico 

(THIOPENTAX®) em sobredose anestésica (150 mg/kg de peso corporal), os 

animais foram submetidos à toracolaparotomia crânio-caudal para extração total do 

fígado (hepatectomia total). O fígado foi perfundido com solução fisiológica gelada, 

secado delicadamente em papel filtro e pesado em balança de precisão Mettler 

Toledo (Columbus, OH, EUA). Fragmentos do lobo médio foram guardados em 

tubos contendo RNA laterTM Stabilization Solution (Thermofisher Scientific, 

Waltham, MA, EUA), ou imersos em formol 10% e encaminhados para análises 

histológicas. Os lobos restantes foram envolvidos em papel alumínio. As amostras 

em papel alumínio foram, imediatamente, congeladas por imersão em nitrogênio 

líquido e, aquelas imersas em RNA laterTM Stabilization Solution, foram 

https://www.google.com/search?q=Columbus+(Ohio)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC4wystIU-IAsQ2Lc3O1tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWPmd83NKc5NKixU0_DMy8zV3sDICAJCUuIhZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidzt6zl8TwAhXUqJUCHRAwBkIQmxMoATAkegQIGRAD
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acondicionadas 24 h à -4 C, com posterior armazenamento a -80 °C. Fragmentos 

imersos em formol 10% foram encaminhados para inclusão em parafina.  

4.13 Análise da expressão gênica por transcrição reversa seguida da reação 

em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (RT-qPCR). 

Fragmento do lobo médio hepático (~ 30 mg) imersos em RNAlaterTM foram 

macerados e ressuspendidos em 600 µL de tampão de lise (RLT, Qiagen, Hilden, 

North Rhine-Westphalia, Alemanha) com 1% de beta-mercaptoetanol. A extração e 

purificação do RNA foi realizada por meio do conjunto RNeasy Mini Kit (Qiagen, 

Hilden, North Rhine-Westphalia, Alemanha), seguindo instruções do fabricante. 

Esse procedimento permite excluir seletivamente todos os RNA menores que 200 

nucleotídeos, tais como 5.8S rRNA, 5S rRNA e tRNAs, que juntos compreendem 

entre 15 e 20% do RNA total. 

A caracterização quantitativa e qualitativa das amostras foi realizada pelo 

sistema Lab-on-Chip Agilent RNA 6000 Nano Chips (Thermofisher Scientific, 

Waltham, MA, EUA) utilizando equipamento 2100 Bioanalyzer (Thermofisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA). A medida objetiva da qualidade do RNA é fornecida 

pelo número de integridade do RNA (RIN). No presente estudo, foram utilizadas 

amostras com RIN ≥ 7.  

A quantificação da expressão dos genes descritos na tabela 4 foi realizada 

pela técnica de RT-qPCR utilizando sistema de amplificação Taqman Two Step RT-

qPCR (Applied Biosystem, Thermofisher Scientific, Waltham, MA, EUA). Nesse 

método, primeiro é sintetizado DNA complementar (cDNA) a partir do RNA da 

amostra pela transcriptase reversa. Em um segundo momento o cDNA é usado 

como molde para reação em cadeia da polimerase quantitativa (PCR) em tempo 

real. 

O cDNA utilizado na reação de PCR foi produzido a partir de 1000 ng de RNA 

total utilizando conjunto comercial High Capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystem, 

Thermofisher Scientific, Waltham, MA, EUA). O volume de cDNA foi então diluído 

10x em água livre de endonucleases e armazenada a -20°C. A amplificação do 

cDNA em tempo real foi realizada utilizando primers (iniciadores da replicação do 
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DNA) específicos para cada gene em solução contendo desoxirribonucleotideos e 

a enzima Taq DNA polimerase (Gene expression Master Mix, Applied Biosystem, 

Thermofisher Scientific, Waltham, MA, EUA). A reação de RT-qPCR foi realizada 

em 40 ciclos de amplificação (Step One Plus Real Time PCR, Applied Biosystem, 

Thermofisher Scientific, Waltham, MA, EUA). 

 

Tabela 4 - Lista de genes avaliados 

Genes Identificação Gene Identificação 

Acaca Mm01304257_m1 Lrp1 Mm00464608_m1 

Actb Mm02619580_g1 Mttp Mm00435015_m1 

Ager Mm00545815_m1  Ppib Mm00478295_m1 

Apoc2 Mm00437571_m1 Pck1 Mm01247058_m1  

Apoc3 Mm00445670_m1 Plin1 Mm00558672_m1  

Ddost Mm00492100_m1  Ppara Mm00440939_m1 

Fasn Mm00662319_m1 Ppargc1a Mm01208835_m1 

Foxa2 Mm00839704_mH Prkaa1 Mm00443451_m1 

Foxo1 Mm00490671_m1 Prkaa2 Mm01264789_m1 

G6pc Mm00839363_m1 Rela Mm00501346_m1  

Gapdh Mm99999915_g1 Rplp0 Mm00725448_s1 

Hprt Mm03024075_m1 Scl2a2 Mm00446229_m1 

Il6 Mm00446190_m1 Srebf1 Mm00550338_m1 

Lipe Mm00495359_m1 Srebf2 Mm01306292_m1  

FONTE: https://www.thermofisher.com; Apoc3, apolipoproteina c-III; Lipe, lipase, 
hormonio sensitivel; Lrp1, Proteína relacionada 1 ao receptor de densidade 
baixa; Mttp, Proteína de transferência microssomal de triglicérides; Ppara, 
receptor ativo por proliferador de peroxissomas alfa; Prkaa1 and 2, proteína 
cinase, ativada por AMP, subunidade catalítica alfa 1 e 2; Srebf1 and 2, fator de 
transcrição do elemento regulador de esterol 1 e 2; G6pc, glicose-6-fosfatase, 
catalitica; Pck1, fosfoenolpiruvato carboxiquinase 1, citosólica; Ddost, Dolicil 
difosfo-oligossacarídeo, subunidade não catalítica de proteína glicosiltransferase; 
Acaca, acetil-Coenzima A carboxilase alfa; Apoc2, Apolipoproteina c-II; Fasn, 
ácido graxo sintase; Plin1, perilipina 1; Ppib, Peptídeo-prolil isomerase b; 
Ppargc1a, receptor ativo por proliferador de peroxissomas, gama, coativador 1 
alfa; Foxa2, forkhead box A2; Foxo1,a forkhead box O1; Slc2a2, Carreador de 

https://www.thermofisher.com/
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soluto, membro 2, família 2; Ager, receptor específico de produtos de glicação 
avançada  Il6, Interleucina-6; Il10, Interleucina-10; Rela, v-rel 
reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A. 

 

Os valores de expressão gênica foram calculados pelo método 2-ΔΔCT
 (cycle 

threshold ou limiar do ciclo), de acordo com a fórmula 2-(ΔCT amostra – ΔCT grupo controle), 

no qual: ΔCT = CT (gene alvo) – CT (controle endógeno) (Livak and Schmittgen, 

2001).  O grupo controle foi considerado o grupo NS-S. Como controle endógeno 

foi selecionado o gene Actb (beta actina), após teste de estabilidade com 5 genes 

candidatos em amostras de fígado (Actb, Gapdh, Hprt, Rplp0, Ppib). A estabilidade 

da expressão gênica foi avaliada por meio do software Normfinder (Tabela 5; o 

software Normfinder estava disponível em: https://moma.dk/normfinder-software; 

acessado em 30 de julho de 2019). 

Tabela 5 - Estabilidade da expressão de genes candidatos a 
controle endógeno 

Gene Valor de estabilidade     

Actb 0,223   

Gapdh 0,270   

Hprt 0,299   

Rplp0 0,365   

Ppib 0,269   

Variação Intragrupo    

  
NS-S NS-T HS-S HS-T 

Actb 0,014 0,010 0,092 0,011 

Gapdh 0,200 0,012 0,078 0,135 

Hprt 0,297 0,329 0,012 0,098 

Rplp0 0,224 0,020 0,073 0,170 

Ppib 0,109 0,470 0,004 0,007 

Variação Intergrupo    

  NS-S NS-T HS-S HS-T 

Actb -0,162 0,177 0,097 -0,111 

Gapdh 0,135 0,135 0,027 -0,296 

Hprt -0,020 0,091 -0,161 0,090 

Rplp0 -0,163 -0,436 0,168 0,430 

https://moma.dk/normfinder-software
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Ppib 0,211 0,033 -0,131 -0,113 

NS-S = Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; 
HS-S = Hipossódico sedentário; HS-T= Hipossódico treinado. Quanto 
menor o valor de estabilidade mais estável é a expressão do gene. n 
= 3 por grupo. Actb = beta actina; Gapdh = Gliceraldeído-3-fosfato 
desidrogenase; Hrpt = Hipoxantina-guanina fosforibosil transferase; 
Rpl0 = Proteína ribossomal lateral stalk p0; Ppib = Peptídeo-prolil 
isomerase b;  

4.14 Determinação do conteúdo hepático de lípides. 

A extração de lípides foi realizada utilizando de 100 mg de fígado, seguindo 

protocolo descrito por Carr et al. (1993). O tecido foi macerado em solução de 

clorofórmio:metanol (2:1) e deixado overnight a -20°C. A fase orgânica foi separada 

após adição de solução aquosa contendo 0,05% de H2SO4 e centrifugação (1690 x 

g). O solvente foi evaporado (concentrador de amostra marca Genivac Standard 

[EZ-2], Ipswich, Suffolk, Inglaterra), seguindo-se adição de 1 mL de solução de 

Triton X-100 (0,5% em clorofórmio) e, posterior secagem. A amostra foi 

ressuspendida em 500 µL de água e deixada em agitação por 15 min a 37°C para 

solubilização dos lípides. As concentrações de CT e TG foram determinadas por 

kits enzimáticos colorimétricos (Roche do Brasil, São Paulo, SP, Brasil) em 

equipamento automatizado (COBAS-MIRA - Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, 

EUA). A fração aquosa foi secada e diluída em 1 mL de solução de NaOH 1N. A 

concentração de proteínas totais foi determinada pelo método de Lowry et al. 

(1951). As concentrações hepáticas de CT e TG foram corrigidas por g de tecido e 

g de proteína. 

 4.15 Quantificação de glicogênio hepático 

Para avaliação do glicogênio hepático, secções de 3,0 µm de espessura do 

lobo hepático médio, incluído em parafina, foram coradas com ácido periódico 

reativo de Schiff. Os cortes histológicos foram fotografados ao redor de veias 

centrolobulares, com objetiva de 20x, utilizando microscópio óptico Olympus DP72 

equipado com câmera fotográfica digital e auxílio do software Image-Pro Plus 

versão 6.3. Para cada animal, a área positiva para periódico reativo de Schiff de 10 

campos microscópicos de pelo menos 2 cortes foram quantificadas utilizando o 
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programa Image J (National Institutes of Health, EUA). Os resultados foram 

apresentados por percentual de área marcada. 

4.16 Atividade da enzima citrato sintase hepática 

Atividade da enzima citrato sintase foi avaliada em homogenatos de fígado (32 

µg), por meio da taxa de formação de ácido 5-tio-2-nitrobenzoico (TNB, quantificado 

no espectrofotômetro em comprimento de onda de 412 nm) utilizando kit comercial 

da empresa Sigma-Aldrich (#CS0720, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). A 

cinética foi realizada em placa de 96 poços, com volume final 105 µL da mistura de 

reação (acetil-Coa 30mM, ácido 5’5 – Ditio-bis-(2-nitrobenzóico), 10 mM, 

oxaloacetato 10 mM, 32 µg de proteína sobrenadante de fígado) por 2 min. A 

atividade da citrato sintase foi calculada por meio da fórmula: μmol/mL/min = 

(ΔA412)/min x Volume da reação (mL) / coeficiente de extinção do TNB (εmM)1  x 

comprimento de onda para avaliação em placa de 96 poços [L(cm)]2 x quantidade 

de amostra (mg de proteína).  

4.17 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Software Minitab 19. A 

normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis 

com distribuição não normal foram transformadas utilizando log10 ou método de 

Jhonson antes da análise de variância. Diferenças no período basal foram testadas 

utilizado ANOVA de um fator. Após protocolo experimental, os resultados foram 

comparados por ANOVA de 2 fatores (modelo linear generalizado; fatores fixos: 

dieta e TFA) com pós-teste de Tukey. Para análise do teste de esforço máximo e 

consumo de ração foi utilizado ANOVA para medidas repetidas (modelo de efeito 

misto, fator aleatório: animal e fatores fixos: dieta, TFA e tempo) com pós-teste de 

Tukey. Correlações foram determinadas usando teste de correlação de Spearman. 

Valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Diferenças 

estatísticas podem ser indicadas para efeito da dieta (NS vs HS), efeito do TFA (S 

                                            
1 Coeficiente de extinção do TNB a 412nm = 13,6 mM-1 cm -1 
2 Comprimento de onda para avaliação em placa de 96 = 0, 552 cm 
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vs T) ou interação entre os fatores. Quando a interação é observada, letras distintas 

demonstram que os grupos são estatisticamente diferentes (p < 0,05). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Eficácia das intervenções 

Demonstrando a eficácia da restrição de sódio dietético, os camundongos 

submetidos à dieta hipossódica apresentaram menor excreção urinária de sódio de 

24 h quando comparados aqueles em dieta normossódica (Figura 4). O consumo 

de ração não foi alterado ao longo das semanas pela redução do conteúdo de sódio 

da dieta, nem pelo TFA (Figura 5).  

 

Figura 4 - Excreção urinária de sódio (mEq / 24 h). A determinação da excreção urinária 
de sódio (mEq / 24h) foi realizada por fotometria de chama (FC280, CELM). Dados 
apresentados como média e desvio padrão. Resultados comparados por ANOVA de dois 
fatores (modelo linear generalizado, fatores fixos: Dieta e TFA) com pós-teste de Tukey. O 
valor de p em destaque representa a diferença entre as dietas, NS vs HS. NS-S = 
Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico sedentário; 
HS-T= Hipossódico treinado. 
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Figura 5 - Consumo de ração durante o protocolo experimental (g / dia/ número de animais 
na gaiola). Dados apresentados como média e desvio padrão (grupos normossódicos com 
desvio padrão para cima e hipossódicos com desvio padrão para baixo). Resultados 
comparados por ANOVA de medidas repetidas (modelo de efeitos mistos, fatores fixos: 
dieta, TFA e tempo, fator aleatório: unidade experimental). Cada grupo de animal/gaiola foi 
considerado uma unidade experimental e o consumo de ração foi avaliado semanalmente. 
NS-S = Normossódico Sedentário (n = 14); NS-T = Normossódico treinado (n = 13); HS-S 
= Hipossódico sedentário (n = 13); HS-T= Hipossódico treinado (n = 13); TFA = treinamento 
físico aeróbio. 

O protocolo de TFA foi capaz de aumentar a capacidade de esforço máximo 

dos grupos treinados quando comparados tanto com o período basal (60% de 

aumento) quanto com os grupos sedentários (79% de aumento, Figura 6). 
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5.2 Parâmetros metabólicos 

Massa corporal, CT, TG, glicemia, hematócrito, PAS e PAD foram 

semelhantes entre os grupos no início do protocolo experimental (Tabela 6). Após 

a intervenção os camundongos submetidos à dieta restrita em sódio apresentaram 

maior massa corporal e concentração de TG e glicose plasmáticos, quando 

comparados aos normossódicos (Tabela 7). Os animais submetidos ao TFA 

apresentaram maior glicemia quando comparados aos sedentários. A concentração 

plasmática de CT e PAS, PAD, frequência cardíaca (FC) não foram alteradas nem 

pela dieta, nem pelo TFA (Tabela 7). 

 

 

 

Figura 6 - Tempo para exaustão (s) pré e pós-treinamento físico aeróbio no teste de esforço 
máximo. Dados apresentados como média e desvio padrão. Resultados comparados por 
ANOVA de medidas repetidas (modelo de efeitos mistos, fatores fixos: dieta, treinamento e 
tempo, fator aleatório: animal) com pós-teste de Tukey. Os valores de P em destaque 
representam as diferenças estatísticas entre os grupos sedentários e treinados ao longo do 
tempo (TFA*Tempo). Os grupos treinados apresentaram maior capacidade de esforço pós 
TFA quando comparados ao período basal e aos grupos sedentários. NS-S = 
Normossódico Sedentário (n = 14); NS-T = Normossódico treinado (n = 13); HS-S = 
Hipossódico sedentário (n = 13); HS-T= Hipossódico treinado (n = 13); TFA = treinamento 
físico aeróbio. 
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Tabela 6 - Caracterização dos grupos antes do protocolo de intervenção 

 NS-S NS-T HS-S HS-T  p = 

(n = 12 - 14) (n = 11-13) (n = 11-13) (n = 13 – 10)  

Massa corporal (g)  24 ± 2             25 ± 1 25 ± 2 24± 2 0,76 

CT (mg / dL) 268 ± 36 255 ± 37 288 ± 34  265 ± 40 0,15 

TG (mg / dL) 168 ± 36 150 ± 24 157 ± 32 152 ± 26 0,37 

Glicose (mg / dL) 93 ± 12 93 ± 8 93 ± 14 95 ± 14 0,93 

Hematócrito (%) 49 ± 5 49 ± 7 49 ± 7 51 ± 5 0,87 

PAS (mmHg) 109 ± 8 113 ± 6 111 ± 6 111 ± 5 0,44 

PAD (mmHg) 47 ± 8 44 ± 7 46 ± 14 48 ± 9 0,85 

FC (bpm) 522 ± 75 481 ± 55 484 ± 53 475 ± 82 0,39 

Dados expressos como média e desvio padrão. Resultados foram comparados por 
ANOVA de um fator. NS-S = Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico 
treinado; HS-S = Hipossódico sedentário; HS-T= Hipossódico treinado; CT = colesterol 
total; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; FC = 
frequência cardíaca; TG = triglicérides. 

 

Tabela 7 - Caracterização dos grupos experimentais após intervenção 

 NS-S NS-T HS-S HS-T p = 

  (n = 12-14) (n =11-13) (n = 11-13) (n = 10-13) Dieta TFA 

Massa corporal (g)  26 ± 3 26 ± 2 29 ± 5 27 ± 2 < 0,01 - 

CT* (mg / dL) 271 ± 103 304 ± 91 254 ± 96  292 ± 83 - - 

TG* (mg / dL) 101 ± 9 100 ± 27 152 ± 36 130 ± 51 0,03 - 

Glicose (mg / dL) 100 ± 15 115 ± 20 115 ± 20 124 ± 22 0,03 0,03 

Hematócrito (%) 48 ± 3 50 ± 3 50 ± 3 51 ± 5 0,06 - 

PAS (mmHg) 106 ± 6 106 ± 6 105 ± 8 102 ± 5 - - 

PAD (mmHg) 46 ± 8 49 ± 14 44 ± 9 46 ± 11 - - 

FC (bpm) 519 ± 51 531 ± 46 535 ± 61 530 ± 63 - - 

Dados expressos como média e desvio padrão. Resultados foram comparados por ANOVA 
de dois fatores (Modelo linear generalizado; fatores fixos: dieta e TFA). NS-S = 
Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico sedentário; 
HS-T= Hipossódico treinado; TFA = treinamento físico aeróbio; CT = colesterol total; PAD 
= pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; FC = frequência cardíaca; TG 
= triglicérides.* n = 3 – 5. 
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5.3 Perfil de lipoproteínas plasmáticas 

A restrição de sódio alterou a distribuição dos lípides plasmáticos nas frações 

de lipoproteínas, aumentando a fração percentual de CT e TG transportadas pelas 

partículas de LDL (Figura 7b) e VLDL (Figura 7d), respectivamente. 

Concomitantemente, a dieta hipossódica reduziu a porcentagem, destes lípides na 

HDL (Figura 7c e 7f). O TFA não alterou a distribuição dos lípides nas frações de 

lipoproteínas.  

 

a b 

  

c d 

  

e f 
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Figura 7 - Distribuição percentual de CT e TG plasmáticos nas frações de lipoproteínas. (a) 
VLDLc; (b) LDLc; (c) HDLc; (d) VLDLtg; (e) LDLtg; (f) HDLtg. As frações de lipoproteínas 
plasmáticas foram separadas a partir de ~100 μL de plasma por cromatografia líquida rápida 
de proteínas (FPLC) e seus lípides foram mensurados por método enzimático colorimétrico. 
Dados apresentados como média e desvio padrão. Resultados comparados por ANOVA de 
dois fatores (modelo linear generalizado, fatores fixos: dieta e TFA) com pós-teste de Tukey. 
Os valores de P em destaque representam as diferenças entre as dietas, NS vs HS. NS-S 
= Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico 
sedentário; HS-T= Hipossódico treinado. 

5.4 Teste de tolerância à insulina 

O grupo HS-S apresentou menor decaimento de glicose no teste de tolerância 

a insulina quando comparado ao grupo NS-S, indicando maior resistência à insulina. 

Este prejuízo na sensibilidade periférica à insulina foi prevenido pelo TFA nos 

animais do grupo HS-T (Figura 8). 
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75.5 Conteúdo de TG, CT e glicogênio e massa do fígado 

A restrição de sódio e o TFA modularam a concentração de TG hepático, o 

primeiro fator aumentando, e o segundo reduzindo (Figura 9a e 9c). A falta de 

interação entre os fatores evidencia que o TFA produziu resposta similar em ambas 

as dietas. Para saber se o grupo HS-T reduziu a concentração de TG a valores 

semelhantes ao grupo controle (NS-S) foi realizado o pós-teste de Tukey mesmo 

com p > 0,05 para interação. Como indicado na figura 9a e 9c, não houve diferença 

na concentração de TG entre o grupo NS-S e o grupo HS-T demonstrando que o 

TFA foi um fator protetor.  

O conteúdo de CT (Figura 9b e 9d) e de glicogênio hepático (Figura 9e) foram 

semelhantes entre os grupos. A massa do fígado foi reduzida nos grupos com 

restrição de sódio (Figura 9f).  

 

 

 

Figura 8 - Decaimento de glicose (kITT; % min) no teste de tolerância à insulina. Os animais 
foram submetidos ao teste de tolerância a insulina (ITT) após 4 h de jejum alimentar. A 
constante de decaimento de glicose (kITT) foi calculada por meio da regressão linear do 
logaritmo neperiano dos valores de glicose entre 10 e 30 min após injeção intraperitoneal de 
insulina (1 (U/kg). Dados apresentados como média e desvio padrão. Resultados 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado, fatores fixos: dieta e 
TFA) com pós-teste de Tukey. Letras distintas demonstram diferenças estatisticamente 
significantes entre grupos (P < 0,05). NS-S = Normossódico Sedentário; NS-T = 
Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico sedentário; HS-T= Hipossódico treinado; TFA 
= Treinamento físico aeróbio 
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Figura 9 - Concentração de lipides e glicogênio e massa do fígado. (a) TG (mg / g de 
tecido); (b) CT (mg / g de tecido); (c) TG (mg / g de proteína); (d) CT (mg / g de proteína); 
(e) Glicogênio (% de área marcada); (f) massa do fígado (g / 100g de massa corporal). 
Lípides extraídos a partir de ~100mg de fígado e mensurados por método enzimático 
colorimétrico segundo Carr et al. (1993). Glicogênio avaliado pela quantificação da área 
positiva ao ácido periódico reativo de Schiff. Dados apresentados como média e desvio 
padrão. Resultados comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado, 
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fatores fixos: dieta e treinamento) com pós-teste de Tukey. Em a e c, devido ao interesse 
em saber se o grupo HS-T reduziu a concentração de TG a valores semelhantes ao grupo 
NS-S foi realizado o pós-teste de Tukey mesmo com p > 0,05 para interação. Em a e c: 
letras distintas demonstram diferenças estatisticamente significantes entre grupos (p < 
0,05). Em G, O valor de P em destaque representam as diferenças entre as dietas, NS vs 
HS. NS-S = Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico 
sedentário; HS-T= Hipossódico treinado; TFA = Treinamento físico aeróbio. 

A concentração de hepática de TG se correlacionou positivamente com a 

massa corporal (Figura 10a) e TG plasmático (p = 0,06; Figura 10b) e 

negativamente com a excreção de sódio urinário (Figura 10c), sensibilidade à 

insulina (Figura 10d) e capacidade de esforço máximo (Figura 10e). Todas as 

correlações apresentaram uma força de associação moderada. 

a b 

  

c d 

  

e  
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Figura 10 - Correlações entre TG hepático (mg / g de proteína) e variáveis diversas. (a) 
TG hepático (mg/ g de proteína) e excreção de sódio urinário (mEq/24h); (b) TG hepático 
(mg/ g de proteína) e decaimento de glicose (kITT, % min); (c) TG hepático (mg/ g de 
proteína) e TG plasmático (mg/dL) (D) TG hepático (mg/ g de proteína) e massa corporal 
(g); (e) TG hepático (mg/ g de proteína) e tempo para exaustão no teste de esforço máximo 
(s). Correlações avaliadas por teste de Spearman de acordo com a normalidade dos dados. 
Alguns animais não possuíam avaliações de duas variáveis concomitantes 

5.6 Expressão gênica no tecido hepático 

A restrição de sódio dietético modulou a expressão de genes relacionados ao 

metabolismo de lípides. A dieta hipossódica aumentou a expressão de Apoc3 

(proteína que reduz lipólise no plasma ao bloquear LPL) e Lrp1 (p = 0,06, receptor 

de lipoproteínas que contêm ApoE), e reduziu Ppara e Prkaa1 (p = 0,06) e 2 (que 

codificam para as proteínas PPARalfa, AMPK alfa 1 e 2 proteínas-chave no 

metabolismo oxidativo), Lipe (que codifica a proteína lipase hormônio sensível), Mttp 

(que codifica para proteína MTP, responsável pela montagem das VLDL), e Srebf2 

(que codifica para proteína SREBP2, responsável pela síntese e captação de 

colesterol) (Figura 11a). O menor consumo de sódio ainda aumentou a expressão 

de genes relacionados à gliconeogênese: G6pc (que codifica para proteína glicose-

6-fosfatase) e Pck1 (que codifica para proteína fosfoenolpiruvato carboxiquinase), 

e à ação anti-inflamatória: AGER1 (Ddost) (Figura 11a). O TFA elevou a expressão 

da Lipe no grupo alimentado com dieta normossódica em comparação a todos os 

outros grupos (Figura 11a). 

Não foram influenciados nem pela dieta, nem pelo TFA a expressão dos 

genes: Acaca, Fasn, Apoc2, Plin1, Ppargc1a, Srebf1, Foxa2, Foxo1, Scl2a2, Ager, 

Il6, Il10 e Rela (Figura 11b), que codificam para as proteínas, respectivamente, 
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ACC, ácido graxo sintase, apoC-II, perilipina, PGC1 alfa, FOXA2, FOXO1, GLUT2, 

RAGE, IL6, IL10 e NFkB. 

a 

 

b 
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Figura 11 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de genes relacionadas ao metabolismo lipídico e 

glicídico e inflamação. (a) Genes modulados pela dieta ou TFA; (b) Genes não influenciados 

pela dieta ou TFA. Expressão gênica foi avaliada em homogenatos de fígado por RT-qPCR. 

Actb (β-actina) foi utilizada como gene normalizador da reação. Expressão gênica calculada 

pela fórmula: 2-([CT do gene alvo - média dos CT do controle endógeno] – calibrador), tendo a média do CT do grupo 

normossódico sedentário como calibrador (2-ΔΔCt). Dados apresentados como fold change 

e desvio padrão. Resultados comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear 

generalizado, fatores fixos: dieta e TFA) com pós-teste de Tukey. “Dieta” indica diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05) entre os grupos normossódicos e hipossódicos. 

Quando “Dieta” denota tendência o valor exato de p é descrito abaixo. “TFA” indica 

diferença estatisticamente significante entre os grupos sedentários e treinados. Letras 

distintas demonstram diferenças estatisticamente significantes entre grupos. NS-S = 

Normossódico Sedentário; NS-T = Normossódico treinado; HS-S = Hipossódico sedentário; 

HS-T= Hipossódico treinado; TFA = Treinamento físico aeróbio. Apoc3, apolipoproteina c-

III; Lipe, lipase, hormonio sensitivel; Lrp1, Proteína relacionada 1 ao receptor de densidade 

baixa; Mttp, Proteína de transferência microssomal de triglicérides; Ppara, receptor ativo 

por proliferador de peroxissomas alfa; Prkaa1 and 2, proteína cinase, ativada por AMP, 

subunidade catalítica alfa 1 e 2; Srebf1 e 2, fator de transcrição do elemento regulador de 

esterol 1 e 2; G6pc, glicose-6-fosfatase, catalítica; Pck1, fosfoenolpiruvato carboxiquinase 

1, citosólica; Ddost, Dolicil difosfo-oligossacarídeo, subunidade não catalítica de proteína 

glicosiltransferase; Acaca, acetil-Coenzima A carboxilase alfa; Apoc2, Apolipoproteina c-II; 

Fasn, ácido graxo sintase; Plin1, perilipina 1; Ppargc1a, receptor ativo por proliferador de 

peroxissomas, gama, coativador 1 alfa; Foxa2, forkhead box A2; Foxo1,a forkhead box O1; 

Slc2a2, Carreador de soluto, membro 2, família 2; Ager, receptor específico de produtos de 

glicosilação avançada  Il6, Interleucina-6; Il10, Interleucina-10; Rela, v-rel 

reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A. 

5.7 Atividade da citrato sintase 

Dado o papel do TFA sobre metabolismo oxidativo e a modulação da 

expressão de fatores de transcrição de enzimas oxidativas pela dieta hipossódica, 

decidimos avaliar a atividade da enzima citrato sintase, um marcador de conteúdo 

mitocondrial. O metabolismo oxidativo hepático, avaliado pela atividade da enzima 

citrato sintase, foi elevado no grupo HS-T em comparação aos demais (Figura 12a). 

Em consonância com dados prévios da literatura, a atividade dessa enzima se 

correlacionou positivamente com a capacidade física dos animais (Figura 12b). 

 

 

a b 
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Figura 12 - Atividade da enzima citrato sintase hepática e sua correlação e com 

tempo para exaustão no teste de esforço máximo. (A) Atividade da citrato sintase 

(nmol/min/mg); (B) Correlação entre atividade da citrato sintase e tempo para exaustão (s). 

A atividade da enzima citrato sintase foi avaliada em homogenatos de fígado total (32 µg), 

por meio da taxa de formação de TNB (412 nm) em 2 minutos de reação, utilizando kit 

comercial da empresa Sigma-Aldrich (#CS0720, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). A 

atividade da citrato sintase foi calculada por meio da fórmula: μmol/mL/min = (ΔA412)/min 

x volume da reação (mL) / coeficiente de extinção do TNB (εmM)  x comprimento de onda 

para avaliação em placa de 96 poços [L(cm)] x quantidade de amostra (mg de proteína). 

Correlações avaliadas por teste de Spearman.  
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6. DISCUSSÃO 

A restrição dietética de sódio (< 2 g/dia) é recomendada como estratégia de 

saúde pública para o enfrentamento da morbimortalidade CV. Contudo, o aumento 

da atividade do SRAA, concentração dos lípides plasmáticos e redução da 

sensibilidade periférica à insulina são apontados como efeitos adversos ao seu uso 

em humanos e modelos animais. Neste contexto, é sugerido por alguns autores, 

que essas modificações poderiam até aumentar a mortalidade, quando comparado 

ao consumo usual (Ekinci et al., 2011; Kieneker et al., 2018; O’Donnell et al., 2019; 

Saulnier et al., 2017). 

Pouco se sabe sobre os efeitos da restrição de sódio sobre o tecido hepático. 

Assim, analisou-se, em camundongos LDLr-KO, o efeito de 90 dias de restrição de 

sódio dietético sobre a resistência periférica à insulina, concentração de lípides 

plasmáticos e hepáticos (CT, TG) e a expressão de genes envolvidos na sinalização 

insulínica e metabolismo de lípides no fígado. Dado o papel protetor do exercício 

físico regular sobre metabolismo glicolipídico, avaliou-se a capacidade de o TFA de 

se contrapor aos potenciais efeitos adversos induzidos pela dieta hipossódica nesse 

órgão. 

Os resultados evidenciaram que a restrição de sódio dietético induziu ao 

aumento da massa corporal, trigliceridemia e glicemia e reduziu a sensibilidade 

periférica à insulina. No tecido hepático, o menor consumo de sódio modulou a 

expressão de genes envolvidos no metabolismo glicolipídico, direcionando ao 

aumento da concentração hepática de TG. O TFA protegeu os animais submetidos 

à dieta hipossódica contra o acúmulo hepático TG, efeito explicado pela 

manutenção da sensibilidade periférica à insulina e maior atividade da citrato 

sintase. 

A eficiência das intervenções pôde ser observada pela redução da excreção 

de sódio urinário de 24 h nos camundongos que receberam a dieta hipossódica, e 

pela maior capacidade de exercício dos grupos treinados quando comparado tanto 

ao período inicial (60%), quanto aos grupos sedentários no final da intervenção 

(79%). A velocidade máxima de corrida no teste de esforço máximo é um parâmetro 
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de fácil avaliação, apresenta boa correlação com Vo2 máximo e é frequentemente 

utilizada para controle da intensidade de treinamento em ratos e camundongos 

(Høydal et al., 2007). Embora não se tenha bem estabelecido na literatura pontos 

de corte para classificação de diferentes intensidades em camundongos, Ferreira et 

al. (2007) reportou que a máxima fase estável de lactato (ponto de transição entre 

exercício moderado e intenso) foi detectada a 15m/min em teste de carga constate 

de 28 minutos. Essa velocidade correspondeu a 60% máxima velocidade de corrida 

no teste de esforço máximo.  

O protocolo de TFA utilizado na presente investigação manteve a velocidade 

de corrida constante ao longo das semanas em 15 m/min (a partir da segunda 

semana). Essa velocidade correspondeu a 56% da velocidade de pico no teste de 

esforço progressivo máximo na primeira semana, e 39% no final da intervenção, 

sugerindo um treinamento físico de intensidade de moderada a baixa. Esse modelo 

de exercício físico aeróbio é amplamente utilizado na literatura (Ferreira et al., 2017; 

Kadoglou et al., 2013). Em estudos anteriores do nosso laboratório, tal protocolo 

reduziu o acúmulo de lípides na parede arterial e melhorou o transporte reverso de 

colesterol (Ferreira et al., 2017; Rocco et al., 2011). 

A maior massa corporal observada nos animais alimentados com dieta 

hipossódica pode ser um fator determinante da piora da sensibilidade à insulina e, 

consequentemente, de todas as respostas observadas no fígado atribuídas ao 

menor consumo de sódio. De fato, a massa corporal foi uma das principais variáveis 

a se correlacionar com o aumento da concentração de TG hepático. Por outro lado, 

a interpretação da análise estatística referente à concentração de TG hepático não 

foi alterada quando a massa corporal foi inserida no modelo como covariável, 

sugerindo atuação de outros fatores. Corroborando esse resultado, Prada et al. 

(2000) observaram que ratos alimentados com dieta pobre em sódio apresentam 

menor sensibilidade periférica à insulina, comparado aqueles com alto consumo, 

mesmo quando o peso dos animais foi controlado por ajuste na oferta de ração. 

Na vigência de restrição crônica de sódio, o ganho de massa corporal e de 

tecido adiposo se deve a redução no gasto energético, em detrimento de alterações 

no consumo alimentar ou atividade locomotora (Coelho et al., 2006; Xavier et al., 

2003). Coelho et al. 2006 e Xavier et al. (2003) reportaram um menor efeito 

termogênico do tecido adiposo marrom em camundongos submetidos à dieta pobre 
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em sódio, o que explicaria, pelo menos em parte, a redução do gasto energético. 

Ainda, é possível que o efeito adipogênico da ANG II estimule o desenvolvimento 

do tecido adiposo nos animais alimentados com dieta hipossódica. 

Diversos parâmetros metabólicos, como a trigliceridemia, glicemia, LDLc, 

HDLc e VLDL-TG e sensibilidade periférica à insulina foram influenciados 

negativamente pela restrição crônica de sódio, fortalecendo dados anteriormente 

publicados (Catanozi et al., 2003; Fusco et al., 2017; Okamoto et al., 2004; Prada 

et al., 2005; De Prada et al., 2000). De modo semelhante à massa corporal, o TG 

plasmático e a sensibilidade à insulina se associaram a concentração de TG 

hepático, demonstrando que essas mudanças foram importantes e influenciaram a 

resposta hepática a restrição de sódio alimentar. 

Apesar de a colesterolemia não ter sido alterada pela dieta hipossódica, 

observamos maior fração de CT nas partículas de LDL e redução nas HDL. Estas 

modificações são reconhecidamente aterogênicas e estão em linha com o aumento 

do infiltrado lipídico no arco aórtico de camundongos submetidos à dieta 

hipossódica (Fusco et al., 2017).  

Em estudo anterior, Catanozi et al. (2001) observaram aumento 71% na 

trigliceridemia e 10% na colesterolemia de ratos alimentados com dieta hipossódica. 

A elevação da concentração dos lípides plasmáticos não está restrito aos roedores, 

metanálise realizada por Graudal et al. (2020) encontrou resultado semelhante em 

humanos, porém mais discreto, 7 mg/dL e 5 mg/dL de aumento nas concentrações 

de, respectivamente, TG e CT plasmático. Esta resposta é atribuída a menor taxa 

de catabolismo de VLDL do plasma, e não a maior produção de TG hepático 

(Catanozi et al., 2001).  

A LPL é a enzima limitante para a hidrólise dos TG presentes nas lipoproteínas 

da circulação sanguínea. Sua atividade apresenta forte relação positiva com a 

sensibilidade à insulina. Esse mecanismo explica a diminuição da atividade da LPL 

e a maior trigliceridemia secundária a restrição de sódio alimentar (Catanozi et al., 

2001).  

A apoC-III é, principalmente, produzida no fígado e intestino. Ela reduz a 

atividade da LPL ao deslocar a apoC-II, cofator desta enzima, da superfície da 

lipoproteína por competição aos sítios de ligação. Em nosso estudo, a expressão 
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da Apoc3 foi regulada positivamente no fígado pela dieta hipossódica, o que pode 

representar um mecanismo adicional para menor atividade da LPL. 

Na dieta hipossódica, a maior expressão de Pck1 e G6pc, enzimas 

determinantes da gliconeogênese, sugere quadro de resistência insulínica local e 

poderiam explicar a maior glicemia dos animais desse grupo. A PEPCK (proteína 

codificada pelo gene Pck1) é a enzima limitante da via gliconeogênica, responsável 

pela conversão de oxaloacetato em malato. A G6pc também está na via 

gliconeogênica, sendo responsável pela hidrólise de D-glucose 6-fosfatase em D-

glicose e ortofosfato. Ambas as enzimas são estimuladas pelo fator de transcrição 

FOXO1, que é fosforilado e inativado pela insulina. Na vigência de resistência à 

insulina, esse hormônio perde a capacidade de fosforilar/inibir a FOXO1, 

conduzindo a maior expressão de seus genes alvo, como a Pck1 e G6pc. 

Outros estudos corroboram nossa hipótese de maior resistência à insulina 

hepática. Okamoto et al. (2004) observou redução do conteúdo hepático da 

subunidade beta do receptor de insulina e de IRS1 fosforilado em tirosina em ratos 

alimentados com dieta hipossódica por 3 meses, em comparação aqueles em dieta 

normo e hipersódica. Ainda nesse estudo, a fosforilação em tirosina do IRS1 após 

estímulo com insulina estava deprimida no grupo hipossódico. De modo 

semelhante, Prada et al. (2005) demonstrou que a cascata da sinalização insulínica 

estava prejudicada em ratos com restrição de sódio alimentar. Os autores 

observaram menor eficiência da insulina em estimular a via hepática do receptor de 

insulina/IR/PI3-K/AKT, com consequente prejuízo da fosforilação/inibição da 

FOXO1. A maior resistência à insulina foi explicada com base na observação de 

aumento na ativação da proteína c-Jun N-terminal kinases (JNK) e fosforilação do 

IRS-1ser307  (Prada et al., 2005). Interessantemente, esses eventos parecem ser 

tecido dependente, uma vez que no tecido adiposo a restrição de sódio melhorou a 

resposta à insulina (Prada et al., 2005) 

A concentração de glicogênio hepático, outro marcador de sensibilidade à 

insulina, não foi alterada pela dieta ou pelo TFA. Em indivíduos resistentes à 

insulina, o bloqueio da glicogenólise (via inibição da enzima glicogênio fosforilase) 

e estimulo da glicogeniogênese (via bloqueio da enzima glicogênio sintase cinase e 

ativação da enzima glicogênio sintase) por esse hormônio estão prejudicados, 

frequentemente, resultando em menor conteúdo hepático de glicogênio. Contudo, 
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nos hepatócitos a concentração de glicogênio é menos dependente da insulina, 

quando comparada ao músculo esquelético, dada a entrada de glicose 

independente desse hormônio. Nesse órgão, hiperglicemia, por si, pode ser 

suficiente para inativar, por via alostérica, enzimas que catalisam a quebra do 

glicogênio (Petersen e Shulman, 2018). É possível que o grau de resistência 

hepática à insulina provocada pela restrição de sódio em nosso protocolo, seja 

insuficiente para estimular alterações na concentração de glicogênio.  

Em quadros de resistência insulínica hepática está bem caracterizado que o 

acúmulo lipídico segue em paralelo. Isso é bem observado na DHGNA, no qual à 

resistência à insulina, classicamente, representa um dos pilares da patogênese. Ao 

estimular a lipólise do tecido adiposo e atividade de SREBP-1c hepática, a 

resistência à insulina aumenta a entrega de AG e produção de produção de TG no 

fígado. Maior síntese hepática de ácidos graxos foi previamente descrita em modelo 

experimental de restrição de sódio (Xavier et al., 2003). Contudo, na presente 

investigação, a expressão dos genes lipogênicos Srepf1 (gene que codifica para as 

isoformas SREBP1a e SREBP1c) e Acaca (gene que codifica para ACC) não foram 

modificados pela dieta hipossódica, sugerindo que mecanismos pós-transcricionais 

podem estar modulando a síntese lipídica. 

Outros mecanismos relacionados ao metabolismo hepático de lípides foram 

alterados nos camundongos alimentados com a dieta hipossódica. A expressão 

gênica nos sugere elevação da captação de lipoproteínas ricas em TG contendo 

apoE (Lrp1), redução da montagem de VLDL (Mttp), lipólise (Lipe) e do metabolismo 

oxidativo (Prkaa1 e 2 e Ppara). Esses mecanismos, de modo complementar, 

poderiam explicar o aumento da concentração hepática de lípides. 

Em um contexto de resistência à insulina é esperada redução da captação de 

lipoproteínas ricas em TG e aumento da montagem e secreção de VLDL, o que 

contribui para hipertrigliceridemia. Contudo, com dieta hipossódica o oposto foi 

observado (aumento na expressão do gene Lrp1, e redução de Mttp). Em nosso 

contexto de prejuízos em processos oxidativos a maior captação e menor 

montagem/secreção de VLDL podem favorecer o aprisionamento de lípides no 

tecido hepático, por aumentar a captação e diminuir a secreção. Sugerimos que 

essa resposta seja dependente não da resistência à insulina, mas sim da elevação 

da atividade do sistema-renina-angiotensina. Estudos anteriores observaram 
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aumento na expressão de LRP1 na aorta de camundongos, células de músculo liso 

vascular e monócitos tratados com ANG II, de modo dose e tempo dependente 

(Gamboa et al., 2021; Sendra et al., 2008). 

As duas principais enzimas responsáveis pelo catabolismo de TG são a lipase 

do tecido adiposo (ATGL) e a lipase hormônio sensível (LHS). Conjuntamente, elas 

são responsáveis por mais de 90% e 40% da hidrólise de TG no tecido adiposo e 

hepático de camundongos, respectivamente. Nesse último, a LHS isoladamente, 

contribui com 10% (Reid et al., 2008; Schweiger et al., 2006). No tecido adiposo, 

principal local de produção LHS, sua maior atividade eleva a disponibilidade de AG 

para a circulação. Contudo, pouca informação está disponível sobre a importância 

da lipase para hidrólise de TG no fígado. A atividade da LHS é finamente controlada 

por ação hormonal, sendo a insulina um potente inibidor, e as catecolaminas 

estimuladoras. O eixo ANG II/AT1-R possui funções antilipolíticas no tecido adiposo 

e músculo esquelético, pelo menos em parte, devido regulação negativa da LHS 

(Oh et al., 2012; Yvan-Charvet e Quignard-Boulangé, 2011) No fígado, o bloqueador 

da ECA, captopril, aumentou a expressão de HSL (Premaratna et al., 2012). 

A deficiência de LHS geral tem sido associada ao desenvolvimento de 

distúrbios metabólicos e esteatose hepática em humanos e camundongos (Albert et 

al., 2014; Xia et al., 2017). A superexpressão da LHS hepática reduziu a 

concentração de TG hepático em mais de 50%, em camundongos (Reid et al., 

2008). Em pacientes com esteatose hepática há redução de 80% na expressão da 

LHS hepática (Kohjima et al., 2007). Assim, é possível que a redução da expressão 

da LHS observada com a restrição de sódio dietético interfira na concentração 

hepática de lípides. Por outro lado, em relação ao acúmulo lipídico hepático, outros 

autores sugerem pouca influência da LHS local, com papel predominante da LHS 

do tecido adiposo e ATGL hepática. 

Modificações em proteínas relacionadas ao metabolismo de AG, como AMPK 

e receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPARs), são 

reconhecidamente associadas à resistência insulínica e à modulação da 

concentração de TG hepático. Esses fatores de transcrição são responsáveis pela 

expressão de genes envolvidos na β-oxidação e biogênese mitocondrial, captação 

e estoque de lípides.  
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A expressão de PPAR alfa se correlaciona negativamente com o grau de 

esteato-hepatite não alcoólica (Francque et al., 2015). Camundongos com deleção 

genética de Ppara, alimentados com dieta rica em gordura apresentam maior 

acúmulo intra-hepático de TG e maior escore de esteato-hepatite comparados 

àqueles que expressavam essa proteína (Abdelmegeed et al., 2011; Patsouris et 

al., 2006). Mais interessante é que nos camundongos knockout para PPAR alfa no 

fígado, não é necessária sobrecarga de gordura alimentar, sendo que 24 h de jejum 

foi estímulo suficiente para o aumento de TG neste órgão. Esse resultado 

demonstra a importância dessa proteína na utilização dos AG advindos do tecido 

adiposo (Montagner et al., 2016). Ainda, sua ativação farmacológica previne a 

esteatose (Liss e Finck, 2017). Em murinos, moduladores seletivos de PPAR alfa 

reduzem a esteatose hepática induzida por dieta por melhorar a metabolização 

lipídica (Honda et al., 2017). De modo muito semelhante, a ativação farmacológica 

ou por engenharia genética da AMPK (mesmo que especificamente no fígado) é 

associada à redução da concentração de gordura hepática e melhora da 

sensibilidade à insulina (Boudaba et al., 2018). 

Nossos achados concordam com trabalhos anteriores, demonstrando redução 

da expressão e/ou atividade da AMPK no rim e músculo esquelético de modelos 

animais submetidos à dieta pobre em sal ou ao tratamento com ANG II (Liu et al., 

2019; Udwan et al., 2017). Além disso, a deleção do AT1-R, atenuou a esteatose 

estimulada por dieta deficiente em metionina-colina com concomitante elevação da 

expressão de PPAR alfa (Nabeshima et al., 2009).  

Na esteatose hepática, modificações no estilo de vida representam a primeira 

linha de intervenção e são eficientes para mais de 90% dos pacientes (Vilar-Gomez 

et al., 2015). Diversos estudos demonstram o efeito protetor do TFA sobre o 

acúmulo de gordura hepática, independentemente da perda massa corporal 

(Hashida et al., 2017; Johnson et al., 2009), sendo seus efeitos mediados pelo 

aumento da sensibilidade à insulina, oxidação de ácidos graxos, biogênese 

mitocondrial e redução da síntese de lípides no fígado e tecidos periféricos. Mesmo 

exercícios aeróbios de baixa intensidade e volume são eficientes para redução da 

concentração de gordura hepática (Bagheri et al., 2020; Keating et al., 2015). De 

fato, observamos um efeito protetor do TFA sobre a queda da sensibilidade 

periférica à insulina secundária a restrição de sódio alimentar. Além disso, o TFA 
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impediu a elevação da concentração de TG hepático, efeito que foi associado a 

maior atividade da enzima citrato sintase, um marcador de conteúdo mitocondrial e 

metabolismo oxidativo, no grupo HS-T.  

Interessantemente, nenhum marcador de resistência hepática à insulina foi 

alterado pelo TFA, como: concentração de glicogênio hepático e expressão de 

enzimas gliconeogênicas e lipogênicas. É possível que a baixa intensidade de 

treinamento tenha limitado sua influência sobre esses parâmetros.  

O metabolismo lípidico muscular também está alterado durante a restrição 

crônica de sódio, neste mesmo modelo animal, o que se vincula à maior 

suscetibilidade à ateroscelerose (Bochi et al., 2021; Fusco). Recentemente, Pinto et 

al. (2021) observaram alteração na lipidômica do gastrocnêmio, frente à dieta HS, 

com aumento de AGs, fosfadidilcolina e fosfatidiletanolamina, e redução de 

cardiolipinas. Estas alterações são, reconhecidamente, associadas à resistência à 

insulina e prejuízo da função mitocondrial na musculatura esquelética. No tronco 

braquiocefálico destes animais, Bochi et al. (dados não publicados)3 evidenciaram 

maior infiltrado de lípides, marcadores de peroxidação lipídica (4-hidroxinonenal) e 

glicação (carboximetil-lisina e RAGE), e conteúdo de AT1-R, frente à restrição de 

sódio dietético. Interessantemente, todas estas modificações na parede arterial 

foram prevenidas pelo TFA. Em conjunto, nossos dados sugerem que apesar dos 

benefícios CV da restrição de sódio dietético, sua utilização em longo prazo 

favorece prejuízos metabólicos que contribuem para o acúmulo hepático de TG. A 

associação do TFA à dieta com baixo teor de sódio pode beneficiar o uso da 

restrição de alimentar de sódio sobre saúde CV.  

Uma vez que, em humanos, o consumo de sódio é associado a hábitos 

alimentares e consumo de outros componentes nutricionais, estudos de intervenção 

são necessários para validar os resultados obtidos na presente investigação. 

                                            
3 Bochi APG, Ferreira GS, Pinto PR, et al. Aerobic exercise training reduces insulin resistance 

and atherogenesis induced by low-sodium diet in LDL receptor Knockouto mice. (Apresenado ao 89th 

European atherosclerosis Society Congress – Virtual Congress; 30 maio – 2 jun 2021) 
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6.1 Limitações do estudo 

O presente estudo apresentou algumas limitações. A escolha do modelo 

experimental é uma decisão difícil, uma vez que cada modelo possui suas 

particularidades. A utilização dos camundongos LDLr-KO introduz variáveis para 

interpretação dos resultados: dislipidemia e a própria ausência do receptor. Por 

outro lado, sua utilização nos permitiu verificar alterações na concentração de 

lípides, estimulados pela restrição de sódio, independentemente do uso de dieta 

rica em gordura ou outras intervenções na dieta. Ainda, nossos resultados 

concordam com estudos anteriores em ratos Wistar (Xavier et al., 2003) e 

camundongos selvagens (Cabrera et al., 2021) que observaram maior lipogênese e 

concentração de diacilglicerol, respectivamente, induzido pela dieta hipossódica.  

Não existem modelos animais ideais que mimetizem de modo completo o 

metabolismo glicolipídico humano, bem como a fisiopatologia da dislipidemia, 

resistência à insulina e síndrome metabólica. Vários modelos animais estão 

estabelecidos na literatura para o estudo das doenças cardiometabólicas, cada um 

com suas vantagens e devantagens. Camundongos selvagem, diferentemente dos 

humanos, não apresentam expressão da proteína de transferência de colesterol 

esterificado (CETP), o que eleva sua fração de colesterol transportado pela partícula 

de HDL e os protege da aterosclerose. Nesses animais, é frequente a utilização de 

dieta rica em gordura, frutose ou deficiente em colina e metionina (entre outros) para 

induzir síndrome metabólica e hepatoxicidade, o que poderia dificultar a 

interpretação dos resultados. Camundongos LDLr-KO representam modelo 

experimental que mimetiza a fisiopatologia da dislipidemia humana. Devido à 

ausência do LDLr, esses animais apresentam prejuízo na depuração de LDLc, 

produzindo moderada elevação na colesterolemia. Em associação à dieta rica em 

gordura, desenvolvem aterosclerose e esteatose hepática, embora, nesse primeiro, 

a dieta hipossódica sozinha estimulou a elevação de CT e TG plasmáticos e o 

acúmulo de gordura arterial (Fusco et al., 2017). Além disso, a utilização dos 

camundongos LDLr-KO permitiu a avaliação das mesmas unidades experimentais, 

em diferentes projetos, o efeito da restrição de sódio e do TFA sobre o 

desenvolvimento da aterosclerose no tronco braquiocefálico, resistência insulínica 

no tecido muscular e adiposo e concentração de gordura no tecido hepático.  
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É importante salientar que embora os resultados se refiram à expressão 

gênica, que podem não representar as concentrações, eles estão de acordo com 

as modificações metabólicas observadas e prejuízos na fosforilação da cascata 

insulínica hepática, relatadas por outros grupos. No entanto, apesar de adicionar 

informação, o conteúdo das proteínas pode não refletir adequadamente sua 

atividade, a qual é modulada pela insulina e hormônios contrarreguladores. 
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7. CONCLUSÃO 

Em camundongos LDLr-KO, a restrição intensa de sódio alimentar aumentou 

a massa corporal, trigliceridemia, glicemia e resistência periférica à insulina. No 

fígado, a dieta hipossódica favoreceu o acúmulo de TG, o que foi associado à 

modulação da expressão de genes relacionados à gliconeogênese, captação e 

montagem de VLDL, lipólise e metabolismo oxidativo. O TFA evitou a elevação de 

TG hepático por preservar a sensibilidade periférica à insulina e estimular o 

metabolismo oxidativo. 
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8. ANEXO 

Anexo. Documento de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
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