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RESUMO 

SALES, C.H. Efeito da deficiência dietética de magnésio na resistência insulínica e no 

status inflamatório e oxidativo em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. 2013. 220 f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, em ratos, os efeitos do consumo, em curto prazo, de dieta 

hiperlipídica e deficiente em magnésio (Mg) na adiposidade, no status de Mg, na sensibilidade 

à insulina, e no status inflamatório e oxidativo. Foi inicialmente realizado um ensaio piloto (n = 

12), de 24 dias, que permitiu avaliar o padrão alimentar dos animais. A dieta hiperlipídica 

testada teve sua composição em micronutrientes aumentada proporcionalmente à redução 

esperada de consumo. A partir desses resultados, delineou-se o ensaio principal, de 32 dias, 

com os animais alimentados com rações controle (ad libitum [CT; n = 8] e pair-feeding [PF; n = 

16]), e hiperlipídica (adequada [HF; n = 12] e deficiente em Mg [HFMgˉ; n = 12]). Foram 

avaliados a adiposidade, o perfil lipídico, o status de Mg, a resistência insulínica (glicemia e 

insulinemia de jejum, teste de tolerância à insulina – TTI, fosforilação do receptor de insulina 

[IR-], do substrato 1 do IR [IRS-1] e da proteína quinase B [Akt]), e marcadores de inflamação 

e de estresse oxidativo. O consumo de dieta HFMgˉ e HF resultou em maior ganho de peso e 

adiposidade em relação ao PF. Da mesma forma os grupos HF e HFMgˉ apresentaram 

concentrações séricas de colesterol total, VLDL-c e de triacilgliceróis mais elevadas em 

relação ao grupo PF. Como esperado, os animais HFMgˉ apresentaram alterações no status 

de Mg, evidenciadas pela redução de suas concentrações no osso e na urina. Apesar de não 

terem sido observadas diferenças na glicemia e na insulinemia entre os grupos, a menor 

fosforilação das proteínas da via de sinalização de insulina comprovam que a deficiência de 

Mg agrava os efeitos da dieta hiperlipídica nesta via. Não foram observadas diferenças nos 

parâmetros de inflamação e de estresse oxidativo. No entanto, observou-se associação 

inversa do malondialdeído e do inibidor do ativador de plasminogênio-1 com o status de Mg. 

Os resultados do presente estudo reforçam a importância da análise de micronutrientes em 

dietas experimentais, a fim de se obter dados reprodutíveis. A utilização do grupo PF permitiu 

verificar que o consumo de dietas hiperlipídicas predispõem a maior adiposidade, resistência 

insulínica e dislipidemia, e que a deficiência de Mg pode piorar a resistência insulínica. 

PALAVRAS-CHAVE: magnésio, dieta hiperlipídica, estresse oxidativo, inflamação, perfil 

lipídico, ratos, resistência insulínica 
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ABSTRACT 

SALES, C.H. Effect of dietary magnesium deficiency on insulin resistance and on 

inflammatory and oxidative status in rats fed with high-fat diet. 2013. 220 f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013.  

The aim of this study was to assess, in rats, the effects of high-fat and magnesium (Mg) 

deficient diet, in short-time, on adiposity, magnesium status, insulin sensitivity, and oxidative 

and inflammatory status. Firstly, it was realized a pilot study (n = 12), 24 days, which allowed 

to assess the dietary patterns of the animals. The high-fat diet tested had its micronutrient 

composition increased proportionally to the expected reduction in consumption. Based in 

these results, it was outlined the principal study, 32 days, with the animals fed with control 

diet (ad libitum [CT; n = 8] and pair-feeding [PF; n = 16]), and high-fat diet (adequate [HF; n = 

12] and magnesium deficient [HFMgˉ; n = 12]). It was assessed the adiposity, serum lipid 

profile, Mg status, insulin resistance (fasting glucose and insulin, insulin tolerance test – ITT, 

phosphorylation of insulin receptor [IR-], insulin receptor substrate 1 [IRS-1] and protein kinase 

B [Akt]), and markers of inflammation and oxidative stress. The consumption of HFMgˉ and HF 

results in greater weight gain and adiposity compared to PF. Likewise, the high-fat groups 

showed serum total cholesterol, VLDL-c, and triglycerides higher than PF group. As expected, 

the animals showed changes in magnesium status, as evidenced by lower bone and urine 

levels. Although no differences were observed in blood glucose and serum insulin levels 

among the groups, the lowest phosphorylation of the insulin signaling pathway show that Mg 

deficiency intensifies the effects of high-fat diet in this pathway. No differences were observed 

in the inflammatory and oxidative stress parameters. However, it was observed an inverse 

association of malondialdehyde and plasminogen activator inhibitor-1 with Mg status. The 

results of this study support the importance of micronutrients analyzes in the experimental 

diets, in order to obtain reproducible data. With the PF group it was showed that high-fat diets 

predisposes to greater adiposity, dyslipidemia, insulin resistance, and that Mg deficiency can 

worse the effects on insulin resistance. 

KEY WORDS: high-fat diet, inflammation, insulin resistance, lipid profile, magnesium, 

oxidative stress, rats 
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APRESENTAÇÃO 

Um dos fatores que motivaram o desenvolvimento deste trabalho experimental 

foram as controvérsias sobre a associação entre o baixo consumo dietético de magnésio 

(frequente na população) e o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). O magnésio está envolvido em alterações metabólicas 

associadas à obesidade e à síndrome metabólica. Por exemplo, indivíduos com diabetes 

tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica frequentemente apresentam alterações no status 

do mineral. Além disso, complicações crônicas dessas morbidades também estão 

associadas à deficiência de magnésio. 

Estudo anterior, realizado em nosso laboratório, com pacientes com diabetes tipo 

2, mostrou que o baixo consumo de magnésio e alterações no status do mineral 

associaram-se tanto ao pior controle glicêmico quanto à obesidade.1 

Diante disso, a hipótese desse trabalho foi que ratos jovens alimentados com 

dietas hiperlipídicas podem ter a resistência insulínica, a inflamação e o estresse 

oxidativo agravados quando ingerem dieta deficiente em magnésio, e assim tem 

aumentado o risco do surgimento de DCNT mais precocemente. 

O trabalho aqui apresentado foi dividido em cinco partes: I- revisão da literatura 

que fundamenta a hipótese; II- trabalho experimental (ensaio principal); III- considerações 

finais; IV- apêndices, em que são apresentados trabalhos e dados complementares à 

tese; e V- anexos. 

                                                
1
 SALES, C.H. Avaliação do status de magnésio em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 2008. 180 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 

SALES, C.H.; PEDROSA, L.F.C.; LIMA, J.G.; LEMOS, T.M.A.M.; COLLI, C. Influence of magnesium status 
and magnesium intake on the blood glucose control in patients with type 2 diabetes. Clin Nutr, v. 30, p. 359-
364, 2011. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO2 

“Um novo olhar sobre o papel do magnésio na gênese da obesidade” 

Revisão a ser apresentada a revista 
Nutrition Reviews

                                                
2
 Nos Apêndices A e B estão disponíveis dois capítulos sobre magnésio, elaborados em paralelo a esta tese, 
e que complementam o conteúdo aqui abordado. 

PARTE I 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que 

ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

Arthur Schopenhauer 

 





  

 

35 Introdução 

1 Introdução 

O sobrepeso e a obesidade são o quinto maior fator de risco para morte na 

população mundial, tendo em vista que, tanto em adultos quanto em crianças, a presença 

do acúmulo excessivo de tecido adiposo, característico da obesidade, aumenta o risco de 

alterações metabólicas como resistência periférica à insulina, dislipidemias e aumento 

dos níveis pressóricos. Essas alterações podem ter como desfechos outras doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) como o diabetes tipo 2, hipertensão, doenças 

cardiovasculares e alguns cânceres (mama, endométrio e cólon), doenças estas 

igualmente tidas como problemas de saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION 

– WHO, 2011). 

Fato que chama atenção é o crescente número de casos de obesidade infantil nos 

países em desenvolvimento (GUPTA, 2012; 2013) e, no mundo, de diabetes tipo 2 infantil 

(KADIKI; REDDY; MARZOUK, 1996; GABBAY; CESARINI; DIB, 2003; KIESS et al., 

2003; LIBMAN; ARSLANIAN, 2003; GUPTA, 2012). 

A obesidade resulta principalmente do desequilíbrio entre o consumo e o gasto de 

energia, consequência da ingestão de dietas com alta densidade energética e 

sedentarismo, interagindo com fatores ambientais, biológicos e genéticos. Nesse 

panorama nutricional, o excesso de ingestão de lipídios e de açúcares, frequentemente 

vem atrelado ao baixo consumo de micronutrientes, devido às escolhas alimentares, e 

pode levar indivíduos obesos e com sobrepeso a déficits nutricionais (KAIDAR-PERSON 

et al, 2008). 

A baixa ingestão de magnésio vem sendo positivamente associada ao maior risco 

de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (HE et al., 2006; MORRELL 

et al., 2012; COLLI; SALES; ROCHA, 2013), e, alterações na sua distribuição no 

organismo, associadas ao maior risco de complicações de algumas morbidades 

(GUERRERO-ROMERO; RODRÍGUEZ-MORÁN, 2002a; 2002b; GUERRERO-ROMERO; 

RODRÍGUEZ-MORÁN, 2006; GUERRERO-ROMERO; BERMUDEZ-PEÑA; 
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RODRÍGUEZ-MORÁN, 2011), especialmente o diabetes tipo 2 (SALES et al., 2011; 

LECUBE et al., 2012). 

Diante dessas considerações, buscou-se, através dessa revisão, compreender 

melhor os mecanismos que estão envolvidos com a predisposição a doenças crônicas 

não transmissíveis e sua relação com o magnésio. 
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Considerações iniciais 

Após realização de ensaio piloto (Apêndice C), desenvolvido no intuito de avaliar 

os efeitos de uma ração comercial obesogênica (hiperlipídica), neste ensaio introduzimos 

em nossos experimentos a deficiência de magnésio, cerne desse trabalho, com o objetivo 

de avaliar, em ratos Wistar em crescimento, os efeitos do consumo da dieta hiperlipídica 

e deficiente em magnésio sobre o status deste mineral, a resistência insulínica, o perfil 

lipídico e o status inflamatório e oxidativo. 

Com base nos resultados do ensaio piloto, em que o ajuste de nutrientes da dieta 

resultou em consumo de minerais superior ao esperado, optou-se por trabalhar com 

grupos controle pair-feeding aos hiperlipídicos para equiparar o consumo de proteína e 

de micronutrientes, como uma forma de melhor controlar o ensaio. A princípio haviam 

sido delimitados dois grupos pair-feeding para cada grupo hiperlipídico, porque a 

deficiência de magnésio poderia levar a maiores restrições de consumo; no entanto, 

como não foram observadas diferenças estatísticas entre os controles pair-feeding nos 

parâmetros avaliados, agruparam-se os animais dos dois grupos pair-feeding em um só 

grupo. 

Os dados deste ensaio são apresentados na forma de artigo, segundo as normas 

da revista Clinical Nutrition. No Apêndice D é apresentada a metodologia usada com 

mais detalhes, e nos Apêndices H, I e J são apresentados resultados complementares. 
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Dieta hiperlipídica e deficiente em magnésio: efeito na 

adiposidade, no perfil lipídico e na sensibilidade à 

insulina de ratos em crescimento 

Título curto: dieta hiperlipídica e deficiente em magnésio 
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Considerações finais 

O ensaio piloto serviu para definirmos melhor o delineamento do ensaio principal, 

e, por outro lado, reforçou a importância de se avaliar as dietas experimentais, a fim de 

se obter resultados reprodutíveis e confiáveis. 

No ensaio principal pudemos inferir que a presença da deficiência de magnésio 

associada à dieta hiperlipídica, a qual é tida como uma dieta obesogênica, pode 

anteceder eventos comuns à obesidade e a síndrome metabólica, especificamente na via 

de sinalização de insulina, e assim piorar a resistência insulínica, e aumentar o risco de 

morbidades. 

O fato de não ter havido alteração no status inflamatório e oxidativo, que 

eventualmente se deu pelo curto período de tempo do ensaio, que simula algo mais 

agudo, não nos permite afirmar que não estejam havendo alterações em nível molecular 

que modulem a inflamação e o estresse (supressão ou ativação de proteínas e/ou da 

expressão gênica), e que possam contribuir para a menor sensibilidade à insulina, 

identificada em nível molecular nos animais dos grupos hiperlipídicos. 

O laboratório atualmente tem o propósito de seguir investigando os efeitos da 

deficiência de magnésio na gênese de processos envolvidos na obesidade (síndrome 

metabólica), em diferentes modelos experimentais, e sua associação com outros 

minerais, como o ferro. 

A avaliação in vitro dos efeitos da deficiência e da suplementação de magnésio 

em adipócitos e em células -pancreáticas podem dar maior suporte as hipóteses aqui 

testadas, podendo ser avaliados mecanismos que auxiliem na compreensão das 

alterações que ocorrem nestas síndromes – obesidade e síndrome metabólica –, e dar 

mais ferramentas que possam subsidiar estudos em humanos, bem como a aplicação 

desse conhecimento na prática clínica e em nível de saúde pública. 
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A ação do magnésio vem despertando cada vez mais interesse na comunidade 

científica, e, por outro lado, não se tem tanto embasamento de como está o consumo 

deste mineral em alguns países. No Brasil, estudos pontuais apontam que o nosso 

panorama não difere muito dos demais países, cuja baixa ingestão de magnésio já é 

considerada um problema, e um possível fator associado ao aumento de doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Com nosso primeiro trabalho no âmbito da avaliação do status de magnésio em 

pacientes com diabetes tipo 2, já tivemos a oportunidade de apresentar as autoridades 

públicas e a comunidade científica um problema que pode ser recorrente aqui no Brasil, e 

que pode estar contribuindo para as morbidades e mortalidades constatadas em nosso 

país. Esperamos continuar avançando nessa área de conhecimento, para, quem sabe, 

ver sua aplicação prática, e, assim, o objetivo maior deste trabalho foi cumprido. 
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APÊNDICE A - Capítulo publicado no livro Advances in medicine and biology (v. 40), 

organizado por Leon V. Berhardt. p. 191-216. 
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APÊNDICE B - Capítulo publicado no livro Bioquímica da nutrição, nas diferentes fases da 

vida, na saúde e na doença, organizado por Cristiane Cominetti e Silvia Maria 

Franciscato Cozzolino. Cap. 9, p. 213-227. 
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APÊNDICE C - Ensaio piloto. 

Artigo escrito segundo as normas da revista Biological Trace Element Research 

Efeito em curto tempo do consumo de dieta hiperlipídica 

comercial no status de magnésio e na sensibilidade 

insulínica de ratos Wistar em crescimentos: estudo piloto 

Título curto: Consumo de dieta hiperlipídica e status de magnésio 

 

Apresentação em conferência 

Parte deste estudo foi apresentada no 11th European Nutrition Conference - FENS 

(Madri, Espanha, outubro de 2011). 

SALES, C.H.; GAIEVSKI, E.H.S.; LOBO, A.R.; SANTOS, L.A.S.; COLLI, C. Effects of 

high-fat diet on magnesium status and insulin sensitivity in rats. In: 11th European 

Nutrition Conference FENS, 2011, Madri. Annals of Nutrition & Metabolism. Basel: 

Karger Medical and Scientific Publishers, 2011. v. 58. p. 82-83.   
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APÊNDICE D - Detalhamento da metodologia utilizada na execução da tese 

1 Material e métodos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (Protocolo CEEA n° 2009/221)3, e seguiu 

os princípios adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. 

A princípio foi realizado um ensaio piloto para avaliar a resposta dos animais a 

ração hiperlipídica formulada, e em seguida foi realizado o ensaio principal, em que a 

redução da oferta de magnésio foi associada à dieta hiperlipídica, e se incluiu um grupo 

pair feeding. 

1.1 Animais e delineamento experimental 

Ratos (Rattus novergicus, var. albinus) machos da linhagem Wistar Hannover, 

heterogênicos, recém desmamados, pesando cerca de 50 g (48,3  7,6 g: ensaio piloto; 

52,0  3,6 g: ensaio principal), provenientes do Biotério de Produção e Experimentação 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo – USP, foram agrupados, aleatoriamente, após aclimatação de 7 dias, em 

grupos experimentais: 1) ENSAIO PILOTO – controle (n = 6) e hiperlipídico (n = 6) (Figura 

D- 1); 2) ENSAIO PRINCIPAL – controle ad libitum (G1, n = 8), controle com alimentação 

pareada em gramas aos hiperlipídicos [controle pair feeding] (G2, n = 16)4, hiperlipídico 

(G3, n = 12) e hiperlipídico deficiente em magnésio (G4, n = 12) (Figura D-2). Os animais 

foram alojados individualmente, em gaiolas semimetabólicas de aço inoxidável e 

mantidos a 22  2 °C, com 50 a 60 % de umidade, e ciclo claro de 7 as 19 h. Ração e 

água desmineralizada foram ofertadas ad libitum, sendo realizado o monitoramento 

diário, e os animais pesados a cada dois dias. Diariamente se observou ainda se os 

animais apresentavam algum sinal relacionado à deficiência de magnésio, como 

                                                
3
 Aprovação no Anexo A. 

4
 A princípio havia sido estabelecido um grupo pareado para cada grupo hiperlipídico, uma vez que a 
deficiência de magnésio poderia alterar o consumo, mas em virtude de não ter havido diferença entre o 
consumo de ração e água entre os grupos pareados, e entre os grupos hiperlipídicos, agrupou-se os 
animais dos grupos pareados em um único grupo pareado. 
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presença de hiperemia das orelhas e pés, hiperirritabilidade, convulsão, alopecia, lesões 

na pele e edema.5 

 

 

Figura D- 1 - Delineamento experimental: ENSAIO PILOTO 

                                                
5
 Formulário usado consta no Apêndice E

  

Resistência insulínica: 

- teste de tolerância à insulina* 

- insulina sérica 

- glicose sérica 

Parâmetros avaliados antes* e após as eutanásias: 

Obesidade: 

- peso* 

- % de gordura corporal 

Peroxidação lipídica / estresse oxidativo / perfil lipídico: 
- malondialdeído hepático 

- atividade da glutationa peroxidase 
- perfil de ácidos graxos hepáticos 

Magnésio: 
- Mg ósseo 

- Mg muscular 
- Mg plasmático 
- Mg eritrocitário 

- Mg urinário* 
- Mg fecal* 

Marcadores séricos de inflamação: 
- interleucina 6 

- interleucina 1  

- fator de necrose tumoral  

- inibidor do ativador de plasminogênio 1 total 
- proteína C reativa Lipídios fecais 
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Figura D- 2 - Delineamento experimental: ENSAIO PRINCIPAL  

Na semana anterior às eutanásias, foi realizado o teste de tolerância à insulina, e 

os animais transferidos para gaioleiros metabólicos, durante 24 h, para coleta de urina e 

de fezes, para dosagem de magnésio. No ensaio piloto, os animais foram mantidos por 

quatro dias nos gaioleiros metabólicos para avaliação do balanço mineral. Durante o 

períodos em que os animais ficaram nas gaiolas metabólicas, diariamente foi avaliado o 

volume urinário, separado alíquota para dosagem de creatinina, e o restante da urina foi 

acidificado (pH 1 a 2) com ácido clorídrico (HCl) 3 mol/L e posteriormente armazenado a -

Resistência insulínica: 

- teste de tolerância à insulina* 

- insulina sérica 

- glicose sérica 

- receptor de insulina (IR-), substrato 

1 do receptor de insulina (IRS-1) e 
proteína quinase B (Akt) 

Parâmetros avaliados antes* e após as eutanásias: 

Obesidade: 

- peso* 

- % de gordura corporal 

Peroxidação lipídica / estresse oxidativo / perfil lipídico: 
- malondialdeído hepático 
- atividade da glutationa peroxidase hepática 

- atividade da catalase hepática 

- perfil lipídico (colesterol total, HDL-c, triglicérides) 

Magnésio: 
- Mg ósseo 
- Mg muscular 

- Mg plasmático 
- Mg eritrocitário 
- Mg urinário* 

Marcadores séricos de inflamação: 

- interleucina 6 

- interleucina 1  

- fator de necrose tumoral  (soro e fígado) 

- inibidor do ativador de plasminogênio 1 total 
- proteína C reativa 
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80 ºC. As amostras de fezes foram separadas de qualquer conteúdo de pelo ou ração 

eventualmente presentes, e armazenadas a -20 ºC, até análise. 

Concluídos os períodos experimentais, após jejum de 12 a 14 h, os animais foram 

anestesiados por via intraperitoneal, com dose de 0,2 mL/kg de peso corporal de solução 

anestésica de – xilazina (25 mg/kg; Virbaxil 2 %, Virbac, São Paulo, Brasil) e quetamina 

(10 mg/kg; Vetaset, Fort Dodge, Iowa, EUA) (1:2; v/v). Na ausência de reflexo de 

pinçamento plantar, o abdômen foi aberto por incisão na linha média, cortados um 

fragmento de fígado para quantificação das proteínas IR, IRS-1 e Akt, os quais foram 

colocados imediatamente em nitrogênio líquido. Para análise da ativação dessas mesmas 

proteínas, administrou-se, pela veia cava, 0,75 U de insulina/kg de peso corporal e, após 

30 s, foi coletado outro fragmento de fígado. O sangue foi coletado pela veia porta, e 

distribuído em tubos com anticoagulante6, para quantificação de magnésio, e sem 

anticoagulante, para as demais dosagens (Figura D-3). 

Após esses procedimentos, os órgãos foram perfundidos por via intracardíaca 

com solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,85 % até total exsanguinação. Em seguida, 

foram dissecados o fígado, os fêmures, as tíbias, os músculos gastrocnêmios, rins e os 

depósitos adiposos epididimal direito e retroperitoneal direito. Os órgãos dissecados 

foram removidos de qualquer tecido aderente, pesados, colocados em nitrogênio líquido 

e depois acondicionados a -80 °C. Ao final, foi feita a limpeza do trato gastrointestinal, 

que foi devolvido, junto com os depósitos adiposos, ao restante da carcaça, armazenada 

a -20 °C até análise da composição corporal (Figura D-3). 

1.1.1 Tamanho amostral 

A definição do tamanho da amostra baseou-se no estudo de probabilidades de 

erros envolvidos em testes de hipóteses para comparar as médias dos grupos para uma 

                                                
6
 ENSAIO PILOTO: 50 UI de heparina sódica/mL de sangue, ENSAIO PRINCIPAL: 10 L de citrato de sódio 

30 %/mL de sangue. Não utilizamos o mesmo anticoagulante porque não havia mais disponível para 
comercialização. Antes da decisão fizemos alguns testes para verificar possíveis diferenças com o uso destes 
anticoagulantes, não sendo verificadas diferenças nos parâmetros de magnésio. Dados apresentados no 
Apêndice F. 
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variável de interesse, considerando quatro grupos, e valores de delta e estimativas de 

desvio padrão (NETER et al., 2004). Para os grupos em que se supôs que poderia haver 

maior variabilidade, e eventualmente morte de animais, o n foi aumentado. O tamanho 

amostral foi definido utilizando como variável de interesse a sensibilidade à insulina, e 

assumindo poder de 80 % e alfa de 5 %. 

 

Figura D- 3 - Fluxograma no dia da eutanásia   
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1.2 Dietas experimentais 

- ENSAIO PILOTO 

Durante o período de aclimatação foi ofertado dieta controle padrão AIN-93G 

peletizada (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), preparada em nosso laboratório. Durante 

o período experimental foram ofertadas dietas customizadas da empresa Harlan Teklad 

Laboratories (Madison, WI, EUA), as quais eram semipurificadas e peletizadas (Tabela 

D-1). Ambas as dietas foram acondicionadas sob refrigeração (~ 4 ºC). As dietas 

experimentais adquiridas da Harlan, normolipídica (TD.06416) e hiperlipídica (TD.06414), 

tem como ponto de referência para sua formulação o padrão sugerido pelo AIN 

(American Institute of Nutrition), e são indicadas para estudos de indução de obesidade e 

síndrome metabólica. 

Assumindo-se que o consumo de ração é menor nos grupos que consomem 

dietas com maior densidade energética, as dietas são formuladas, pela empresa, com 

maior concentração de nutrientes (proteínas, minerais, vitaminas) para garantir o 

consumo igual ao do grupo normolipídica, sendo o ajuste feito pela energia. 
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Tabela D- 1 - Formulação das dietas usadas no ensaio piloto7
 

 Ingredientes 

Dietas 

Aclimatação 

 

Experimentais† 

Padrão  

AIN 93G* 
Normolipídica Hiperlipídica 

caseína 
‡
 

(g/100 g da dieta) 20,00  21,0 26,5 

L-cistina (g/100 g da dieta) 0,30  0,30 0,40 

amido de milho (g/100 g da dieta) 52,95  28,0 - 

maltodextrina (g/100 g da dieta) -  5,00 16,00 

sacarose 
 

(g/100 g da dieta) 10,00  32,5 9,00 

celulose 
 

(g/100 g da dieta) 5,00  3,72 6,50 

óleo de soja 
 

(g/100 g da dieta) 7,00  2,00 3,00 

banha
 

(g/100 g da dieta) -  2,00 31,00 

mistura salina 
§
 (g/100 g da dieta) 3,50  3,50 4,80 

fosfato de cálcio dibásico (g/100 g dieta) -  0,20 0,34 

mistura vitamínica
║
 (g/100 g da dieta) 1,00  1,50 2,10 

bitartarato de colina 
#
 

(g/100 g da dieta) 0,25  0,28 0,30 

antioxidante terc-butil hidroquinona (g/100 
g da dieta) 

0,0014  - - 

*
 
Dieta formulada em nosso laboratório, utilizada no período de aclimatação dos animais

 

†
 Controle (TD.06416 – adjusted calories diet (10/fat), Harlan Teklad Laboratories); hiperlipídica (TD.06414 
– adjusted calories diet (60/fat), Harlan Teklad Laboratories) 

§
 Formulação baseada na AIN-93G-MX (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) sem modificações, sendo feito 
ajuste na dieta hiperlipídica 

║
 Formulação baseada na AIN-93G-VX (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) sem modificações, sendo feito 
ajuste na dieta hiperlipídica

 

- ENSAIO PRINCIPAL 

As dietas experimentais usadas no ensaio principal, semipurificadas e peletizadas, 

foram elaboradas pela empresa Harlan Teklad Laboratories (Madison, WI, EUA), de 

acordo com nossas recomendações, e acondicionadas sob-refrigeração (~ 4 ºC) (Tabela 

D-2). Suas formulações também se basearam no padrão sugerido pela AIN (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY, 1993), com modificações nas concentrações de lipídios nas dietas 

hiperlipídicas, em que foi acrescida banha às expensas de amido, adicionado menor 

quantidade de óxido de magnésio na mistura mineral da dieta hiperlipídica deficiente em 

magnésio. A mistura mineral adicionada nas dietas foi elaborada sem magnésio, de 

maneira que o sal foi adicionado posteriormente de acordo com a concentração esperada 

para cada dieta.  

                                                
7
 Ficha de dados das rações experimentais no Anexo B. 
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Tabela D- 2 - Formulação das dietas usadas no ensaio principal8 

 Ingredientes 

Dietas experimentais* 

Controle Hiperlipídica 
Hiperlip def 

Mg 

caseína †
 

(g/100 g da dieta) 20,00 20,0 20,0 

L-cistina (g/100 g da dieta) 0,30 0,30 0,30 

amido de milho (g/100 g da dieta) 39,66 7,86 7,92 

maltodextrina (g/100 g da dieta) 13,20 20,00 20,00 

sacarose 
 

(g/100 g da dieta) 10,00 10,0 10,0 

celulose 
 

(g/100 g da dieta) 5,00 5,00 5,00 

óleo de soja 
 

(g/100 g da dieta) 7,00 7,00 7,00 

banha
 

(g/100 g da dieta) - 25,00 25,00 

mistura salina‡ (g/100 g da dieta) 3,50 3,50 3,50 

óxido de magnésio (g/100 g dieta) 0,085 0,085 0,026 

mistura vitamínica
§
 (g/100 g da dieta) 1,00 1,00 1,00 

bitartarato de colina
║
 
 

(g/100 g da dieta) 0,25 0,25 0,25 

antioxidante terc-butil hidroquinona (g/100 g da 
dieta) 

0,0014 0,0014 0,0014 

*
 
Controle (TD. – 7 % soybean oil diet (500 Mg), Harlan Teklad Laboratories); hiperlipídica (TD.110297 – 
25% lard, 7 % soybean oil diet (500 Mg), Harlan Teklad Laboratories); hiperlipídica deficiente em 
magnésio (TD.110299 – 25 % lard, 7 % soybean oil diet (150 Mg), Harlan Teklad Laboratories)

 

‡
 Formulação baseada na AIN-93G-MX (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) com modificações apenas no 
magnésio, o qual foi adicionado posteriormente de acordo com o esperado para cada dieta 

§
 Formulação baseada na AIN-93G-VX (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) sem modificações 

No ensaio principal preferiu-se não realizar o ajuste de nutrientes (proteína, 

vitaminas e minerais), como nas dietas usadas no ensaio piloto, e optou-se por incluir um 

grupo pair-feeding aos hiperlipídicos, cujo pareamento foi feito diariamente pelo consumo 

da dieta em gramas, para equiparar o consumo de proteínas, minerais e vitaminas. 

1.1.2 Definição do tempo e das concentrações de magnésio e de lipídios 

das dietas experimentais 

Uma vez que o desenvolvimento de doenças crônicas vem ocorrendo cada vez 

mais precocemente, em diferentes grupos populacionais (FORD e MOKDAD, 2003; KIM 

et al., 2010; KIRII et al., 2010; SALES et al., 2011) optou-se por avaliar os efeitos do 

consumo de dietas hiperlipídicas e deficientes em magnésio por cerca de 30 dias, nos 

ratos com cerca de 60 dias de idade, período no qual estão sexualmente maduros 

(ADAMS; BOICE, 1983). 

                                                
8
 Ficha de dados das rações experimentais no Anexo C 
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Estima-se que ratos, tanto em período de crescimento quanto adultos (não 

gestastes), tenham necessidade dietética de magnésio de 7,5 mg Mg/d, o que equivale, 

para a dieta AIN 93G, a aproximadamente 500 mg/kg de ração (REEVES, NIELSEN, 

FAHEY, 1993; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1995). Esse valor foi adotado para as 

dietas controle e hiperlipídica do presente estudo. 

Já para a dieta hiperlipídica deficiente em magnésio, embora aquém do que é 

observado na população adulta (FORD e MOKDAD, 2003; KIM et al., 2010; KIRII et al., 

2010; SALES et al., 2011), optou-se por ofertar 150 mg Mg/g dieta aos animais do grupo 

deficiente, que equivale a aproximadamente 2,3 mg Mg/d (30 % recomendação). Este 

valor, de acordo com a literatura, equivale ao que seria uma dieta marginalmente 

deficiente neste mineral para modelos animais (FEILLET-COUDRAY et al., 2000), e foi 

adotada para que fosse possível avaliar melhor os efeitos do baixo consumo dietético de 

magnésio em curto espaço de tempo, associado a dieta hiperlipídica, uma vez que 

percentuais por volta de 60 % da RDA do rato nem sempre é responsivo a maioria dos 

parâmetros de magnésio em estudos com animais (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1995), por representar uma deficiência leve. 

Por outro lado, o percentual de lipídios das dietas hiperlipídicas baseou-se 

especialmente em estudos desenvolvidos com ratos Wistar alimentados com banha, no 

intuito de desenvolver obesidade e fatores relacionados a esta síndrome (GUSTAFSON 

et al., 2002; BUETTNER et al., 2006; BANAS et al., 2009; PICKERING et al., 2009; 

SOGAWA et al., 2009). 

1.1.3 Composição química das dietas experimentais 

Foram determinadas as concentrações de umidade [estufa 105 ºC], lipídios totais 

[Soxhlet], proteína [micro-Kjeldahl], minerais e cinzas (AOAC, 2006). Os minerais foram 

analisados por espectrofotometria de absorção atômica (Perkin Elmer AAnalyst 100 – 

Norwalk, CT, EUA), após digestão por via úmida (HNO3:H2O2, 5:1; v/v) e diluição com 
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HNO3 a 1 % (v/v), nas condições apresentadas na Tabela D-3. Para análise de cálcio e 

de magnésio foi adicionada, às amostras, ao final das diluições, solução de óxido de 

lantânio a 5 %, como La2O37H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha), de modo a se obter 

concentração final de lantânio de 0,1 % (p/v). Foram preparadas curvas padrão a partir 

das soluções padrão de CaCl2, MgCl2, FeCl3, ZnCl2 e CuCl2 (Titrisol, Merck, Darmstadt, 

Alemanha). O fósforo foi analisado pelo método de Fiske e Subarrow (1925) em 

espectrofotômetro Genesys 10 Vis (Thermo Fisher Scientific Inc, Waltham, MA, USA). 

Tabela D- 3 - Condições para quantificação de minerais em dietas em espectrofotômetro 

de absorção atômica Perkin Elmer AAnalyst 100 (Norwalk, CT, EUA)* 

Mineral Comprimento de onda (nm) Fenda (nm) Limite de quantificação (g/mL) 

cálcio 422,7 0,7 1,301 

magnésio 202,6 0,7 1,919 

ferro 248,3 0,2 0,458 

zinco 213,9 0,7 0,694 

cobre 324,8 0,7 0,000 

* Em todos os métodos foram usados lâmpada de catodo oco e chama oxidante de ar-acetileno 

1.1 Composição corporal e índice de adiposidade 

A avaliação da composição corporal dos animais (umidade, gordura, proteína e 

resíduo fixo [cinzas]) foi determinada por análise química das carcaças como descrito por 

DONATO Jr. et al. (2006). Inicialmente as carcaças dos animais foram desidratadas (60 

ºC, estufa ventilada), desengorduradas [Soxhlet], e moídas (moinho Ika M20 grinder, 

Labortechnik, Wasserburg, Alemanha). Após remoção dos pelos, removidos no intuito de 

melhorar a homogeneidade do pó da carcaça, a porcentagem de proteína [Kjeldahl] (N  

6,25) e de cinzas (mufla, 540 ºC) foram determinadas. A massa livre de gordura foi 

calculada por diferença. 

O índice de adiposidade foi calculado pela relação da soma dos tecidos adiposos 

epididimal e retroperitoneal pelo peso corporal final, em gramas, e este valor foi 

multiplicado por 100. 
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                      ( )   
tec. adiposo epididimal  g    tec. adiposo retroperitoneal  g 

peso corporal final  g 
      

1.1.4 Lipídios fecais9 

As amostras de fezes foram secas em estufa a 105 °C por 12 h, moídas e os 

lipídios totais foram determinados pelo método Soxhlet (AOAC, 2006). A absorção 

aparente de lipídios da dieta foi calculada pela relação a seguir: 

         ( )   
 ingestão  mg d  – e creção fecal  mg d 

ingestão  mg d 
       

1.1.5 Status de magnésio 

O status de magnésio foi avaliado pela quantificação do mineral por 

espectrofotometria de absorção atômica – EAA (Perkin Elmer AAnalyst 100, EUA) no 

plasma, eritrócitos, urina (por método direto – SALES et al. [artigo em tramitação]) e nas 

fezes, músculo gastrocnêmio, tíbia e fêmur nas amostras desidratadas e abertas com 

HNO3:H2O2 (5:1). A curva padrão foi preparada com MgCl2 Titrisol (Merck, Darmstadt, 

Alemanha). Óxido de lantânio foi acrescentado de modo a se ter concentração final de 

0,1 % de lantânio. 

Toda a vidraria usada para análise de minerais foi previamente desmineralizada, e 

a precisão e exatidão dos métodos verificada usando padrões certificados (trace 

elements serum L-I e urine blank; Seronorm, Billingstad, Norway) e padrões secundários 

(pool de plasma, eritrócitos, urina e AIN-93G para as amostras que foram digeridas), 

sendo verificadas precisões de 96 a 100 % e exatidões de 95 a 103 %. 

A absorção aparente6 de magnésio da dieta foi calculada pela mesma relação 

mencionada para lipídios, e o balanço de magnésio calculado pela relação a seguir. 

                                                
9
 Avaliação feita apenas no ENSAIO PILOTO 
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        (    )   
 ingestão  mg d  – e creção fecal  mg d   – e creção urinária  mg d 

ingestão  mg d 
 

1.3 Resistência insulínica 

1.3.1 Teste de tolerância à insulina 

O teste de tolerância à insulina curto (TTI) foi realizado seis dias antes da 

eutanásia. Após 4 h de jejum, solução de insulina recombinante humana (0,75 U/kg; 

Humulin R; Lilly Elly, Indianapolis, EUA) foi injetada, por via intraperintoneal. Amostras de 

sangue foram colhidas, após pequena secção da cauda, nos tempos 0, 4, 8, 12 e 16 min. 

A glicose foi mensurada utilizando-se glicosímetro portátil (Accu-Chek® Performa, Roche 

diagnóstica Ltda, São Paulo, Brasil) (CINTRA et al., 2012). A sensibilidade à insulina foi 

estimada pela constante K ITT, da equação exponencial y = y0  e–kt, em que y é a 

concentração de glicose e t o tempo em minutos (LUNDBAEK, 1962). 

1.3.2 Glicemia e insulinemia de jejum 

Antes da eutanásia foram determinadas a glicemia de jejum (Accu-Chek® 

Performa, Roche diagnóstica Ltda, São Paulo, Brasil) por incisão na ponta da cauda, e a 

insulina sérica (kit para multiplex rat serum adipokine - Cat. n° RADPK-81K, Millipore 

Corporation; Billerica, MA, EUA) com o sangue coletado durante a eutanásia. 

Com os dados de glicose e de insulina foram aplicadas as fórmulas empíricas dos 

índices HOMA-IR (homeostasis model assessment insulin resistance) e HOMA- 

(homeostasis model assessment -cell function), que predizem, respectivamente, a 

sensibilidade à insulina e a função das células  pancreáticas: HOMA-IR  insulina de 

jejum (U/mL)  glicemia de jejum (mmol/L)/22,5; HOMA- = 20  insulina de jejum 

(U/mL)/( glicemia de jejum (mmol/L) – 3,5) (MATTHEWS et al., 1985). 
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1.3.3 Fosforilação de proteínas da via de sinalização de insulina10 

No intuito de avaliar alguns passos da sinalização da insulina, foram avaliadas, 

por western blotting, a expressão, no fígado, do receptor de insulina (IR-), do substrato 1 

do receptor de insulina (IRS-1) e da proteína quinase B (Akt). 

Aos fragmentos de fígado foi adicionado tampão específico para extração de 

proteína total (3,2 mM FNa, 0,5 mM Na4P2O7, 0,3 mM Na3VO4, 1:100 protease inhibitor 

cocktail [Thermo Scientific, Rockford, lL, EUA] e T-PER tissue protein [Thermo Scientific, 

Rockford, lL, EUA]), sendo os tecidos homogeneizados com auxílio de homogeneizador 

polytron à velocidade máxima, por 20 segundos. Após centrifugação (40 min, 4º C, 1200 

rpm), foi retirada uma alíquota do sobrenadante para determinação da concentração de 

proteína (BCA protein assay kit, Pierce, Cat. nº 23225, Rockford, lL, EUA), e alíquotas 

armazenadas a -80 ºC até determinação do extrato total com anticorpo específico. No 

momento do uso foi adicionado a cada alíquota tampão Laemmli 4x, e submetido a 

banho-maria por 5 min. 

Amostras contendo 50 g de extratos protéicos totais foram submetidos à 

eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-PAGE, bis-acrilamida 8 %) em 

aparato MiniProtean da Bio-Rad (Hercules, CA, EUA) e transferidos em célula de 

transferência semi-seca – 25 V, 20 min (BioRad; Hercules, CA, EUA), para membranas 

de nitrocelulose (Whatman Schleicher & Schuell Protran Nitrocellulose Transfer 

Membrane, Dassel, Germany). O bloqueio das membranas foi feito durante 2 h com 

solução de leite em pó desnatado a 0,5 %, em solução salina tamponada com fosfato pH 

7,3. Em seguida, foram incubadas overnight, a 4 ºC, com anticorpos primários para anti-

IR (1:500; insulin receptor β-subunit [C-19; nº SC-711]; 1:500; phospho-insulin receptor β-

subunit [10C3; nº SC-81500] – Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, EUA)), 

1:1000; anti-IRS-1 (IRS-1 [nº 2382]; 1:1000; phospho-IRS-1 [Tyr895; nº 3070] – Cell 

                                                
10

 Análise realizada apenas nas amostras do ENSAIO PRINCIPAL. Amostras do piloto foram usadas apenas para 
padronizações. 
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Signaling Technology, Beverly, MA, EUA), e anti-Akt (1:500; Akt1 [C-20; nº SC-1618]; 

1:500; anti-phospho [Ser473, nº sc-7985-R] – Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, 

EUA)), e, posteriormente, incubados (2 h) com anticorpos secundários adequados para 

cada anticorpo primário (1:6667; anti-rabbit ou anti-mouse IgG-horseradish peroxidase, 

GE Healthcare Lifesciences, Freiburg, Alemanha). Os complexos antígeno-anticorpo 

foram identificados utilizando substrato quimioluminescente para a enzima peroxidase 

(SuperSignal West Pico chemiluminescent substrate – Thermo Scientific, Rockford, IL, 

EUA) e detectados com filme fotossensível (Kodak XAR - Rochester, NY). Após 

densitometria utilizando um scanner (HP 3400) e o programa Scion Image V. Alpha 

4.0.3.2 (Scion Corporation, Frederick, MD, USA), as proteínas fosforiladas foram 

normalizadas pelo conteúdo de proteína total. 

1.4 Lipídios 

1.4.1 Perfil de ácidos graxos no fígado11 

Cerca de 1,25 g do fígado (50 mg de gordura), foi submetido à hidrólise ácida, 

sendo adicionado o ácido pirogálico para minimizar a degradação oxidativa dos ácidos 

graxos durante a análise. Os lipídios foram extraídos com éter etílico, e então metilados 

para ésteres metílicos de ácidos graxos, com trifluoreto de boro (BF3) em metanol (7 %). 

Após remoção do solvente sob fluxo de nitrogênio (N2), os ácidos graxos metilados foram 

ressuspendidos em clorofórmio e injetados em cromatógrafo a gás CG17A (Shimadzu, 

Kyoto, Japão), equipado com detector de ionização de chama ligado a um processador-

integrador C-30021 (CG Instrumentos Científicos Ltda, São Paulo, Brasil), nas seguintes 

condições: coluna cromatográfica de sílica fundida – Supelcowax 10 de 30 m x 0,25 mm 

de diâmetro e 0,2 m de espessura da fase estacionária (Supelco Park, Bellefonte, Palo 

Alto, CA, EUA); gás de arraste: hélio (1 mL/min); programação de temperatura da coluna: 

aquecimento a 1 ºC/min de 170 ºC até 225 ºC, permanecendo nesta temperatura por 10 

                                                
11

 Avaliação feita apenas no ENSAIO PILOTO. No Apêndice G consta a validação feita para este método. 
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min; temperatura do vaporizador: 250 oC; temperatura do detector: 270 oC; tempo total de 

análise: 65 min; razão de divisão da amostra no injetor de 1/100. 

A identificação dos ésteres metílicos dos ácidos graxos foi realizada comparando-

se os tempos de retenção das amostras com os de padrões de ácidos graxos (mistura de 

padrões Sigma – Cat. nº 189.19). Relacionaram-se as áreas dos picos e a área total, e os 

valores foram expressos em percentual de ácidos graxos (AOAC, 2006). 

1.4.2 Perfil lipídico12 

Para avaliação do perfil lipídico determinou-se, no soro, o colesterol total pela 

reação de Trinder (colesterol oxidase), a lipoproteína de alta densidade (HDL-c) pela 

precipitação com fosfotungstato-magnésio, e os triacilgliceróis pela reação glicerol fosfato 

oxidase, todos se utilizando de reagentes da Labtest Diagnóstica (Lagoa Santa, MG, 

Brasil). 

1.5 Estresse oxidativo 

1.5.1 Malondialdeído 

A peroxidação lipídica foi avaliada pela quantificação da concentração de 

malondialdeído (MDA) no fígado, por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

(Agilent Technologies 1200 series – Santa Clara, EUA). No método usado, durante o 

aquecimento em meio ácido, o MDA é liberado do peróxido do lipídio, e um mol deste 

composto reage com dois moles de ácido tiobarbitúrico (TBA-MDA), formando um 

complexo cromogênio (TBA-MDA – Figura D-4) que é detectado a 532 nm (LÄRSTAD et 

al., 2001; CHENG; WU; HUANG, 2008). 

                                                
12

 Análise realizada apenas no ENSAIO PRINCIPAL 
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Figura D- 4 - Reação que ocorre entre o ácido 2-tiobarbitúrico e o MDA, durante o 

aquecimento em meio contendo ácido ortofosfórico 

Para leitura, o cromatógrafo foi equipado com coluna reversa Phenomenex C18 

de 250 mm x 4,6 mm com partículas de 5 m (Phenomenex, Torrance, EUA) e pré-coluna 

Phenomenex LC8-D8 AJ0-1287 (Phenomenex, Torrance, EUA), e mantido nas seguintes 

condições: temperatura do mostrador de 4 °C; temperatura da coluna de 25 °C; fase 

móvel de 60 % de tampão fosfato de potássio (50 mM, pH 6,0) e 40 % de metanol; 

volume de injeção de 20 L; taxa de fluxo de 1 mL/min; tempo de corrida de 10 min, mais 

10 min para limpeza da coluna com acetonitrila e água e 5 min de pós-corrida. A 

detecção foi realizada fluorimetricamente a excitação de 515 nm e emissão de 543 nm. O 

tempo de retenção do MDA foi aproximadamente de 8,5 min. A concentração de MDA foi 

calculada a partir da equação da reta gerada pela curva de calibração, cujas 

concentrações variaram de 0,5 a 10 mol/L. 

1.5.2 Atividade da glutationa peroxidase 

No método usado a atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) é indiretamente 

medida por reação atrelada com a glutationa redutase (GR), em que a glutationa oxidada 

(GSSG), produzida com a redução de hidroperóxidos (terc-butil hidroperóxido) pela GPx, 

é reciclada para o seu estado reduzido (GSH) pela GR e NADPH (SIES et al., 1979; 

FLOHÉ; GUNZLER, 1984; TORRES, 2009). 

2GSH + ROOH    glutationa peroxidase    GSSG + H2O + ROH 

GSSG + NADPH + H+    glutationa reduzida    2GSH + NADP+ 

A atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) foi determinada, a partir de 

amostras de fígado, homogeneizadas em tampão fosfato de potássio 0,1 M + EDTA 0,1 
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M, pH 7,0, na proporção de 1:4. Após centrifugação a 10.000 rpm, durante 15 min, a 4 

°C, o sobrenadante foi separado e novamente diluído (1:10). 

Em microplacas, acrescentou-se em cada poço 30 µL do homogenato de fígado 

(1:10) e 160 L de meio de reação (tampão fosfato 0,1M pH 7,0; glutationa redutase 

0,08M; glutationa oxidase 9,6 U/mL; NADPH 1,2mM). A placa foi incubada a 30 ºC por 5 

min, e em seguida foi feita uma leitura prévia ( = 340 nm, 30 ºC, 6 min, sob agitação) 

para se certificar de que as concentrações das amostras estavam adequadas (∆ABS min 

deve estar entre 0,02 e 0,135/min) e não havia oxidação não específica do NADPH. Após 

essa certificação foi pipetado rapidamente 10 L de solução de terc-butil 0,46 % a cada 

poço, e realizada de imediato nova leitura. A atividade da GSH-Px foi medida pela 

quantidade da enzima que causou a oxidação de 1 nmol de NADPH para NADP+ por 

minuto à 30 ºC. A oxidação do NADPH a NADP+ foi monitorada durante 6 min, no 

comprimento de onda de 340 nm, e a atividade da GSH-Px determinada pela equação a 

seguir, derivada da lei de Lambert e Beer: 

                                    
 

    b
   

 ,  m 

  m 
   diluição da amostra 

onde,  

k = inclinação da curva de crescimento 

b = caminho óptico da placa de Elisa  0,524 (cm) 

 NADPH = 0,00622 (M
-1
cm 

-1
), que corresponde ao coeficiente de extinção do NADPH 

Y = volume de amostra adicionada 

Para expressar os resultados em mg de proteína do tecido, determinou-se a 

concentração de proteína nos homogenatos usando-se o kit BCA protein assay da Pierce 

(Cat. nº 23225, Rockford, lL, EUA). 
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1.5.3 Atividade da catalase13 

A atividade da catalase foi determinada em amostras de fígado homogeneizadas 

em tampão fosfato de potássio 0,1 M + EDTA 0,1 M, pH 7,0, na proporção de 1:5. Após 

centrifugação a 10.000 rpm, durante 15 min, a 4 °C, o sobrenadante foi separado e 

novamente diluído (1:10). 

Em microplacas foi adicionado 20 L do homogenato de fígado (1:50) em cada 

poço, e pipetado 180 L de meio reacional (tris-HCl 1M, EDTA 5 mM, pH 8,0 e peróxido 

de hidrogênio 30 mM). Em seguida a placa foi lida imediatamente (6 min, a 30 ºC e a 230 

nm), sendo verificada a decomposição do peróxido de hidrogênio pela catalase 

(BEUTLER, 1975). Sua atividade foi determinada pela equação a seguir, derivada da lei 

de Lambert e Beer: 

                                 
 

    b
   

 ,  m 

  m 
   diluição da amostra 

onde,  

k = inclinação da curva de crescimento 

b = caminho óptico da placa de Elisa  0,524 (cm) 

 H2O2 = 0,071 (M
-1
cm 

-1
), que corresponde ao coeficiente de extinção do H2O2 

Y = volume de amostra adicionada 

Para expressar os resultados em mg de proteína do tecido, determinou-se a 

concentração de proteína do homogenato de fígado usando-se o kit BCA protein assay 

da Pierce (Cat. nº 23225, Rockford, lL, EUA). 

1.6 Status inflamatório 

Foram dosados no soro dos animais as interleucinas 6 e 1, o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-), o fator ativador do plasminogênio 1 (PAI-1 total) e a proteína C 

reativa (PCR). Estas análises foram realizadas utilizando-se o kit rat serum adipokine 
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(Cat. n° RADPK-81K, Millipore Corporation; Billerica, MA, EUA), por multiplex, e rat C-

reactive protein (Cat. no CYT294, Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA), por ELISA. 

Foi dosado ainda o TNF- no fígado, utilizando-se o kit Rat TNF-α Immunoassay  Cat. nº 

RTA00, R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA). 

1.9 Análise estatística 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. A normalidade dos 

dados foi testada usando o teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de variâncias pelo 

teste de Levene. Assumidas as condições para aplicação de testes estatísticos 

paramétricos, as médias dos grupos do ENSAIO PILOTO foram comparadas pelo teste t-

Student e do ENSAIO PRINCIPAL foram comparadas pela análise de variância 

unidimensional (one-way ANOVA) seguido do teste de Tukey. Quando não foi observada 

distribuição normal, e principalmente homogeneidade de variâncias, as medianas foram 

comparadas pelo teste de Mann-Whitney (ENSAIO PILOTO) ou pelo teste não-paramétrico 

de Kruskal-Wallis, seguido de Games-Howell (ENSAIO PRINCIPAL). 

Para comparação das médias dos dados de western blotting, além da 

normalidade, verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, verificou-se a esfericidade dos dados 

nos diferentes grupos pelo teste de Mauchly. Quando esse pressuposto não foi atendido 

(p < 0,05) foi utilizado o fator de correção Huynh-Feldt. As médias dos dados foram 

comparadas pelo teste ANOVA em dois fatores: estímulo com insulina (negativo e 

positivo  e grupo  CT, PF, HF, HFMgˉ , com medidas repetidas em um fator  grupo . As 

diferenças entre os grupos foram verificadas pelo ajuste de Bonferroni. Para esses dados 

o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS – Chicago, IL, EUA), versão 

15.0 foi utilizado e a significância considerada foi de  de 5 %. 

A análise de regressão linear múltipla stepwise foi feita para avaliar a relação 

entre o perfil glicídico e lipídico com o status de magnésio, o consumo de magnésio e de 

lipídios e o índice de adiposidade. Para isso, foram definidas como variáveis dependentes 

os parâmetros usados para avaliar a homeostase da glicose (glicemia, insulinemia e K ITT), 
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perfil lipídico (triacilgliceróis, colesterol total, HDL-c, VLDL), status oxidativo (MDA, GSH-

Px) e inflamatório (IL-1, TNF-, PAI-1 e PCR), e como variáveis independentes: 

magnésio plasmático, magnésio eritrocitário, magnésio urinário, magnésio muscular, 

magnésio ósseo, consumo de magnésio e de lipídios e índice de adiposidade. Foi testado 

ainda o efeito do índice de adiposidade e do consumo de lipídios e de magnésio 

(variáveis independentes) sobre o status de magnésio (variável dependente), e do 

consumo de lipídios e do status de magnésio (variáveis independentes) no índice de 

adiposidade (variável dependente). Os valores iniciais incluíram todas as variáveis 

independentes, e a seleção stepwise foi usada subsequentemente para adicionar ou 

remover as variáveis. Os modelos finais retiveram apenas aquelas variáveis que 

mantinham associação com as variáveis dependentes com nível de significância menor 

do que 5 %. 
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APÊNDICE E - Formulário para observação de sinais de deficiência de magnésio 

Sinais 

 

Animal: _______   Grupo: _______             Data da observação: _____/______/________ 

Sinais Observações 

(    ) presença de hiperemia 
das orelhas e pés 

 

(    ) hiperirritabilidade  
(    ) convulsão  
(    ) tremores  
(    ) alopecia  
(    ) lesões na pele  
(    ) edema  
(    ) gengivas hipertróficas  

Responsável pela observação: 

_________________________________________________________________ 

O animal permaneceu apresentado o(s) sinal(is) descrito? Fazer evolução caso haja 
alguma modificação. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ANEXO 8 
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APÊNDICE F - Comparação dos resultados de determinação de magnésio plasmático e em 

amostras de sangue colhidas com citrato de sódio e heparina sódica 

Para esta avaliação foi colhido sangue de nove ratos Wistar Hannover, 

provenientes do Biotério de Produção e Experimentação do Conjunto das Químicas da 

USP. Após anestesia por via intraperitoneal com solução de xilazina e quetamina (1:2, 

v/v), o sangue foi colhido, pela veia porta, e distribuído em três tubos: um contento citrato 

de sódio (Synth, São Paulo, Brasil) a 30 % (10 g citrato/mL de sangue), outro contendo 

heparina sódica (50 UI heparina/mL de sangue) e outro sem anticoagulante. Este último 

tubo foi utilizado para obtenção de soro. 

Os resultados foram submetidos à ANOVA seguido do post-hoc de Tukey para 

plasma/soro, e pelo teste t-Student pareado para eritrócitos 

Resultados 

Não houve diferenças estatísticas nos resultados de magnésio plasmático/sérico e 

eritrocitário quando o sangue foi colhido nas condições mencionadas (Figura F-1). No 

entanto, optou-se por usar heparina sódica como anticoagulante para as amostras para 

análises de magnésio, por ser o mais utilizado em estudos com animais. 

 

Figura F- 1 - Magnésio plasmático/sérico e eritrocitário de ratos Wistar (n = 9). Avaliação 

de uso de anticoagulantes. Médias ± DP (p > 0,05). 
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APÊNDICE G - Validação do método de determinação de ácidos graxos em fígados 

Responsáveis pelos procedimentos: 
Cassiana Ganem Achtschin e Cristiane Hermes Sales 

Auxílio técnico: Rosângela Pavan Torres 

Método 

O método envolve a extração de lipídios (totais, saturados e insaturados) com éter 

após hidrólise ácida, e determinação por cromatografia a gás. 

Foi preparado um homogenato de pool de fígados de ratos e feita a hidrólise ácida 

dos lipídios com o ácido pirogálico para minimizar a degradação oxidativa dos ácidos 

graxos (AG) durante a análise. Os lipídios foram extraídos com éter, e então metilados 

para ésteres metílicos de AG, usando trifluoreto de boro (BF3) em metanol (7 %). Após 

remoção do solvente sobre fluxo de nitrogênio (N2), os ésteres metílicos foram 

ressuspendidos em clorofórmio e injetados em cromatógrafo a gás CG17A (Shimadzu, 

Kyoto, Japão), equipado com detector de ionização de chama ligado a um processador-

integrador C-30021 (CG Instrumentos Científicos Ltda, São Paulo, Brasil), nas seguintes 

condições de análise: 

- Coluna cromatográfica de sílica fundida – Supelcowax 10 de 30 m x 0,25 mm de 

diâmetro e 0,2 m de espessura da fase estacionária (Supelco Park, Bellefonte, 

Palo Alto, CA, EUA) 

- Gás de arraste: hélio (1 mL/min) 

- Programação de temperatura da coluna: aquecimento a 1 ºC/min de 170 ºC até 

225 ºC, permanecendo nesta temperatura por 10 min 

- Temperatura do vaporizador: 250 oC 

- Temperatura do detector: 270 oC 

- Tempo total de análise: 65 min 

- Razão de divisão da amostra no injetor: 1/100 

A identificação dos ésteres metílicos dos AG foi realizada comparando os tempos 

de retenção dos ésteres das amostras com os dos ácidos graxos padrão (mistura de 
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padrões Sigma 189.19). A quantificação foi realizada relacionando a área dos picos com 

a área total (ácidos graxos totais foram fixados em 100 %), de acordo com a 

recomendação da AOAC (2006). Os valores foram expressos em percentual de AG. 

O Procedimento Operacional Padrão – POP formulado para este método baseou-

se no método proposto pela AOAC (2006), com algumas modificações para adequar a 

quantidade de lipídios presente nessas amostras. 

Validação da extração 

A sensibilidade do método foi avaliada a partir da determinação dos limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ). Para cálculo destes limites foram analisados 10 

brancos sem amostra e sem padrão interno. 

O LD foi calculado pela média obtida na leitura dos 10 brancos, somado ao 

produto da multiplicação do t(n-1, 1-) (sinal/ruído) pelo desvio padrão de 10 leituras do 

branco. O LQ foi obtido da mesma forma, mas considerando a relação sinal/ruído de 10:1 

(equações abaixo). 

LD = média dos 10 brancos + (t(n-1, 1-)  desvio padrão dos 10 brancos) 

Onde, t = distribuição de Student, dependente do tamanho da amostra e do grau de confiança, 

neste caso, com 10 amostras, ou seja, com o grau de liberdade igual a nove e considerando 

limite de confiança 99 %, o sinal/ruído é de 2,821:1. 

LQ = média dos 10 brancos + (10  desvio padrão dos 10 brancos) 

A precisão foi calculada em termos de repetibilidade e reprodutibilidade dos 

resultados. Para esta avaliação foram realizadas, em três dias diferentes, a extração e 

metilação de cinco amostras do homogenato do pool de fígados, conforme recomendado 

no método, ou seja, usando o padrão interno C13:0 (triglicerídeo tritridecanoína – C13:0, 

Sigma). 
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A precisão intra-ensaio foi avaliada pelo resultado das cinco determinações 

feitas no pool, em um mesmo ensaio. A reprodutibilidade inter-ensaio foi avaliada pela 

dispersão dos resultados das análises feitas em três dias distintos.   

                    (
desvio padrão

concentração média determinada
      ) 

A exatidão foi avaliada através do erro relativo (ER), que é calculado através da 

equação abaixo, considerando a concentração obtida do padrão interno empregado no 

método (triglicerídeo tritridecanoína – C13:0, Sigma) acrescentado nas amostras usadas 

para avaliar a precisão e no branco com padrão C13:0, e considerando os resultados 

obtidos do padrão Lipid Standards: fatty acid methyl ester mixtures (189-19) - Supelco. 

     
 lab    v

 v
       

Onde: Xlab = média aritmética dos valores obtidos 

 Xv = valor aceito como verdadeiro 

Resultados 

 Sensibilidade do método 

O limite de detecção do método foi de 249,7 e o de quantificação de 885,3. Estes 

foram calculados com base nas áreas do AG palmítico (16:0), representado na Figura G-

1. O AG palmítico foi escolhido entre os que foram detectados por ter sido identificado em 

todas as replicatas feitas do branco, e por suas áreas diferirem do branco (zero), 

diferente do AG mirístico, que também identificado, e com maior coeficiente de variação 

em relação ao palmítico (Tabela G-1). 
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Figura G- 1 - Cromatograma representativo do branco utilizado no método: todos os 

reagentes sem amostra e sem padrão interno 

Tabela G- 1 - Ácidos graxos quantificados nos brancos avaliados pelo método de 
hidrólise ácida durante a validação da extração de ácidos graxos em fígado de ratos 
Wistar 

Variável Branco Ácido mirístico Ácido palmítico p 

Área do pico 0,00 ± 0,00a 46,8 ± 12,9ª 452,4 ± 88,5b 0,000 

 Precisão e exatidão 

O método de extração apresentou boa precisão (Tabela G-2). Apesar disto, 

especialmente para os ácidos graxos capróico, pentadecanóico e oléico, ele não foi tão 

exato quanto desejável (Tabela G-1). Nas figuras G-2 e G-3 são apresentados 

cromatogramas representativos das análises do branco com padrão C13:0, do fígado e do 

padrão certificado 198.19. 
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Tabela G- 2 - Precisões intra- e inter-ensaio do método de extração e metilação de 
ácidos graxos por hidrólise ácida em amostras de fígado de ratos Wistar* 

Ácidos graxos (%) 
Precisão inter-

ensaio 
Precisão intra-

ensaio 

Totais 99,84 - 99,98 99,89 

Saturados 99,83 - 99,98 99,89 

Monossaturados 99,87 - 99,97 99,90 

Poli-insaturados 99,83 - 99,98 99,89 

palmítico 16:0 99,85 - 99,98 99,89 

esteárico 18:0 99,82 - 99,99 99,89 

palmitoléico 18:1, cis-9 99, 88 - 99,96 99,92 

vacênico 18:1 cis-11 99,85 - 99,98 99,88 

linoléico 18:2, cis-9,12 99,85 - 99,98 99,90 

eicosadienóico 20:2, cis-11,14 99,84 - 99,97 99,90 

araquidônico 20:4, cis-5,8,11,14 99,82 - 99,99 99,88 

docosapentaenóico 22:5 99,82 - 99,99 99,88 

docosahexaenóico 
22:6, cis-
4,7,10,13,16,19 

99,80 - 99,98 99,86 

* análises realizadas em três dias diferentes (n = 5 replicatas/d) 

Tabela G- 3 - Erro relativo do método de extração e metilação de ácidos graxos em 

fígados de ratos, por hidrólise ácida. Avaliação feita com padrão interno: triglicerídeo 

tritridecanoína (C13:0) Sigma (concentração esperada do padrão interno = 0,005 mg/mL) 

 Concentração recuperada (mg/mL) Erro relativo (%)* 

branco com padrão interno 0,0046 -8,36(0,06) 

1º dia  0,0046 -8,12(0,05) 

2º dia  0,0046 -8,42(0,03) 

3º dia  0,0046 -8,54(0,14) 

Média  -8,36 

DP  0,18 

CV (%)  -2,12 

*Resultados em média(desvio padrão) 
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Tabela G- 4 - Comparação dos resultados obtidos experimentalmente com o valor do 
material certificado de referência* 

Ácido graxo 
Valor obtido (%) Valor 

certificado 
(%) 

Erro relativo 
média SD CV (%) 

Gordura saturada 

butírico ou butanóico 04:0 - - - 4 - 

capróico 06:0 1,56 0,82 52,54 4 -61,01 

caprílico 08:0 3,33 0,18 5,31 4 -16,77 
cáprico 10:0 4,09 0,08 1,89 4 2,36 
undecanóico 11:0 2,07 0,03 1,62 2 3,71 
láurico 12:0 4,33 0,06 1,34 4 8,33 
tridecanóico 13:0 2,18 0,03 1,53 2 8,88 
mirístico 14:0 4,40 0,06 1,39 4 10,08 

pentadecanóico 15:0 2,18 0,04 1,65 4 -45,42 

palmítico 16:0 6,85 0,10 1,41 6 14,13 
heptadecanóico 17:0 1,55 0,03 1,65 2 -22,65 
esteárico 18:0 4,52 0,06 1,32 4 13,04 
araquídico 20:0 4,47 0,07 1,46 4 11,84 
heneicosanóico 21:0 2,25 0,03 1,53 2 12,36 
beénico 22:0 4,55 0,08 1,72 4 13,65 
tricosanóico 23:0 2,32 0,04 1,75 2 15,75 
lignocérico 24:0 4,70 0,09 1,83 4 17,39 

TOTAL 55,17 0,61 1,10 60 -8,04 

Gordura monossaturada 

miristoléico 14:1, cis-9 2,23 0,03 1,22 2 11,30 

pentadecenóico 15:1, cis-10 2,19 0,03 1,32 2 9,69 

palmitoléico 16:1, cis-9 2,23 0,03 1,19 2 11,52 
heptadecenóico 17:1, cis-10 2,25 0,03 1,28 2 12,71 

oléico 18:1, cis-9 7,03 0,09 1,31 4 75,84 

eicosenóico 20:1, cis-11 2,30 0,03 1,35 2 14,92 
erúcico 22:1, cis-13 2,30 0,04 1,68 2 15,01 
nervônico 24:1, cis-15 2,40 0,05 2,00 2 20,13 

TOTAL 22,94 0,31 1,35 18 27,44 

Gordura poli-insaturada 

linoléico 18:2, cis-9,12 2,15 0,02 0,97 2 7,73 

-linolênico 18:3, cis-6,9,12 1,99 0,03 1,46 2 -0,71 
linolênico 18:3, cis-9,12,15 1,99 0,02 1,24 2 -0,52 
eicosadienóico 20:2, cis-11,14 2,14 0,02 1,05 2 7,19 
eicosatrienóico 20:3, cis-11,14,17 (n-3) 1,87 0,03 1,36 2 -6,53 
eicosatrienóico 20:3, cis-8,11,14 (n-6) 1,90 0,02 1,17 2 -4,78 
araquidônico 20:4, cis-5,8,11,14 1,84 0,03 1,42 2 -8,20 
eicosapentaenóico 20:5, cis-5,8,11,14,17 1,69 0,02 1,43 2 -15,72 
docosadienóico 22:2, cis-13,16 2,17 0,03 1,49 2 8,34 
docosahexaenóico 22:6, cis-4,7,10,13,16,19 1,50 0,03 1,72 2 -24,84 

TOTAL 17,33 2,20 12,67 20 -13,36 

Gordura trans 

elaídico 18:1, trans-9 - - - 2 - 
linolelaídico 18:2, trans-9,12 2,22 0,02 0,79 2 11,09 

TOTAL 2,22 0,02 0,79 4 -44,5 

* padrão Lipid Standards: fatty acid methyl ester mixtures (189-19) – Supelco 
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Figura G- 2 - Cromatogramas representativos das análises do branco com padrão C13:0 
(A) e das amostras de fígado de ratos Wistar (B) 
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Figura G- 3 - Cromatograma representativo da análises do padrão Lipid Standards: fatty 

acid methyl ester mixtures (189-19) - Supelco 
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APÊNDICE H - Representação da perda de pelos em estágio mais avançado, sem lesões, 

em animais do grupo hiperlipídico deficiente em magnésio. Estágio observado ao final do 
experimento. Do lado esquerdo temos um animal do grupo pareado.  
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APÊNDICE I - Lesão apresentada por um animal do grupo hiperlipídico deficiente em 

magnésio 
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APÊNDICE J – Resultados de estresse oxidativo e inflamação obtidos no ensaio principal, 

e que não foram explorados no artigo apresentado na Parte II 

Tabela J- 1 - Status oxidativo e inflamatório de ratos Wistar alimentados, durante 32 dias, 

com dieta controle, hiperlipídica ou hiperlipídica deficiente em magnésio 

Parâmetros 
CT 

(n = 8) 

PF 

(n =16) 

HF 

(n = 12) 

 FM ˉ 

(n = 12) 
p

a
 

Status oxidativo      

Malondialdeído (mol/mg 
proteína) 

17,9±9,03
a
 20,8±13,1

a
 25,1±13,1

a
 26,0±21,4

a
 0,590 

Atividade da GSH-Px 
(U/mg proteína) 

1,07±0,41
a
 0,96±0,38

a
 1,03±0,58

a
 1,23±0,49

a
 0,513 

Atividade da CAT (U/mg 
proteína) 

1,85±0,67
a
 2,37±1,10

a
 2,08±1,10

a
 2,41±1,19

a
 0,610 

Status inflamatório      

interleucina 6 sérica 
(pg/mL) 

ND ND ND ND - 

interleucina 1 sérica 
(pg/mL) 

22,6±24,1
a
 21,0±31,5

a
 28,8±33,0

a
 13,1±6,9

a
 0,368

b
 

TNF- sérico (pg/mL) 2,06±3,16
a
 2,07±4,60

a
 0,50±0,56

a
 3,04±7,21

a
 0,929

b
 

PAI-1 total sérico (pg/mL) 112±70,6
a
 71,6±75,3

a
 67,0±117

a
 46,7±63,5

a
 0,226 

proteína C reativa 
(ng/mL) 

483±110
a
 567±74

a
 478±107

a
 502±156

a
 0,191 

TNF- hepático 0,80±0,32
a
 0,70±0,16

a
 0,86±0,37

a
 0,80±0,38

a
 0,777 

 Resultados expressos em média±desvio padrão 

CT: grupo controle ad libitum; PF: grupo controle com alimentação pareada em gramas aos 
hiperlipídicos; HF: grupo hiperlipídico; HFMgˉ: grupo hiperlipídico e deficiente em magnésio; GSH-
Px: glutationa peroxidase; CAT: catalase; TNF: fator de necrose tumoral; PAI: inibidor do ativador 
de plasminogênio; ND: não determinado 
a
 comparação das médias dos grupos feita pelo teste one-way ANOVA, seguido de post-hoc de 

Tukey. Letras diferentes na mesma linha correspondem a médias diferentes. 
b
 comparação das medianas dos grupos feita pelo teste Kruskal-Wallis 
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Tabela J- 2 - Análise de regressão linear múltipla stepwise considerando os parâmetros 
de peroxidação lipídica, estresse oxidativo e inflamação como variáveis dependentes 

Variáveis dependentes
a
 

Variáveis 
independentes

b
 

B±SE p R
2
 

Malondialdeído (mol/mg 
proteína) 

Mg eritrocitário (mmol/L) -18,81±8,73 0,037 0,095 

Constante 65,92±20,04 0,002  

PAI-1 total (pg/mL) Mg eritrocitário (mmol/L) -110,6±50,64 0,034 0,100 

Constante 321,3±115,7 0,008  

Interleucina 1 (pg/mL) Mg plasmático (mmol/L) 53,38±17,79 89,255 0,173 

Constante -33,33±18,07 4,106  

 B: coeficiente de regressão não padronizado; SE: erro padrão; p: probabilidade; R
2
: coeficiente de 

determinação; Mg: magnésio 
a
 variáveis independentes incluídas no modelo inicial: magnésio plasmático, magnésio eritrocitário, 

magnésio urinário, magnésio muscular, magnésio ósseo, consumo de magnésio, consumo de 
lipídios e índice de adiposidade. 

Apesar de a peroxidação lipídica, o estresse oxidativo e a inflamação serem 

considerados fatores que podem ser influenciados pela deficiência de magnésio 

(RAYSSIGUIER et al., 2006; NIELSEN et al., 2007; BOPARAI et al., 2007; MAZUR et al., 

2007), a ausência de alterações nestes parâmetros no presente estudo [ENSAIO 

PRINCIPAL] (Tabela J-1) indica que a influencia desse mineral possa ser posterior, 

considerando o nível de restrição de magnésio que foi imposto (66 % da recomendação). 

Por outro lado, é possível que os parâmetros usados para avaliação do status oxidativo e 

inflamatório não reflitam de forma evidentes alterações que possam estar ocorrendo, 

possivelmente por tratar-se de um evento inicial. 

Embora fraca, a associação inversa do MDA com o magnésio eritrocitário (Tabela 

J-2), indica que as concentrações intracelulares de magnésio influenciam na peroxidação 

lipídica, e provavelmente não se alteraram pelo controle das enzimas antioxidantes, que 

se mantiveram adequadas (Tabela J-1). Relata-se a deficiência de magnésio também 

pode induzir a peroxidação lipídica (BOPARAI et al., 2007), cuja indução seria, em parte, 

atribuída a redução do magnésio intracelular e aumento do cálcio citosólico, 

desencadeados por alterações na permeabilidade da membrana celular. Essas 

alterações iônicas induzem ao aumento da xantina oxidase e da hipoxantina dentro da 

célula, que quando não encontram concentrações adequadas de enzimas antioxidantes, 
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permeiam que ocorra o acúmulo de H2O2 e O2, e assim induzem ao estresse e a 

peroxidação lipídica (MALPUECH-BRUGÈRE et al., 2000). 

A inflamação também pareceu ter influencia das concentrações de magnésio. A 

relação inversa do magnésio eritrocitário como o PAI-1 total pode indicar que as 

concentrações intracelulares desse mineral podem influenciar na maior propensão a 

disfunção endotelial e maior agregação plaquetária, e assim propiciar a inflamação 

(RAYSSIGUIER et al., 2006; MAZUR et al., 2007). Por outro lado, a associação positiva 

da IL-1 com o magnésio plasmático não ficou muito clara. Contudo, existem relatos de 

que diante da modificação da resposta fagocítica das células, o organismo modifica a sua 

compartimentalização e induz ao aumento do magnésio plasmático para se proteger dos 

efeitos adversos da inflamação (MALPUECH-BRUGÈRE et al., 2000). É possível que 

isso ocorra como uma resposta inicial do organismo na tentativa de se defender, e 

possivelmente pode mudar ao longo do tempo. 
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ANEXO A - Aprovação do comitê de ética em experimentação animal 
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ANEXO B - Rações experimentais usadas no ensaio piloto 
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ANEXO C - Rações experimentais usadas no ensaio principal 
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ANEXO D - Informações do programa de pós-graduação para os membros julgadores 

 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração máxima 

de 30 minutos. 

2. Os membros da banca farão a arguição oral. Cada examinador disporá, no 
máximo, de 30 minutos para arguir o candidato, exclusivamente sobre o tema do 

trabalho apresentado, e o candidato disporá de 30 minutos para sua resposta. 

2.1. Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada a 
arguição na forma de diálogo em até 60 minutos por examinador. 

2.2. Tempo máximo total de arguição: 3 horas para o mestrado e 5 horas para o 
doutorado. 

3. A sessão de defesa será aberta ao público. 

4. Terminada a arguição por todos os membros da banca, a mesma se reunirá 
reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 

reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na arguição. 

4.1. Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por unanimidade 
ou pela maioria da banca. 

4.2. Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão Julgadora 
deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado na ata. 

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação: 

pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 

São Paulo, 26 de maio de 2011. 

Profª. Drª. Bernadette D. G. M. Franco 

Presidente da CPG/FCF/USP 
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ANEXO E - Ficha do aluno 

 
 


