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RESUMO 

 

 

A obesidade é um grande problema de saúde pública e é um fator de risco para o 

desenvolvimento de muitas doenças fatais, particularmente doença hepática gordurosa 

não alcoólica que afetam a saúde e a economia dos países; alternativas que visem à 

diminuição dos fatores de risco para essas doenças são imprescindíveis. Mudanças de 

estilo de vida tais como seguir uma dieta hipocalórica e a pratica de exercício físico 

regular são reconhecidos como intervenções não farmacológicas eficazes para reduzir 

massa de gordura corporal e evitar fatores de risco para doenças cardiovasculares, como 

a hipercolesterolemia. O exercício físico aeróbico está envolvido com a homeostasia da 

glicose, com a manutenção do metabolismo de lipídeos corporais (lipídeos séricos, 

gordura visceral) e lipídeos hepáticos. O objetivo deste estudo consistiu em investigar os 

efeitos do exercício físico (natação) em parâmetros biométricos e bioquímicos 

nutricionais em ratos alimentados com uma dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica. 

Foram utilizados 52 ratos, divididos em quatro grupos: CS, controle sedentário; CE, 

controle exercitado; HS, hiper sedentário; HE, hiper exercitado. Por 13 semanas os 

animais dispostos em gaiolas individuais receberam água e dieta ad libitum e 

acompanhou-se a ingestão alimentar e ganho de peso. Ao final deste período os animais 

foram eutanasiados e o sangue e os órgãos foram coletados e armazenados. Os dados 

foram submetidos à análise de variância bivariada (ANOVA two way). As diferenças 

foram consideradas significativas quando o valor de P foi menor do que 0,05. Ao final de 

oito semanas de treinamento físico os animais foram anestesiados e eutanasiados. As 

dietas hiperlipídicas proporcionaram alteração no perfil lipídico, estado nutricional e 

capacidade física dos animais. Porém o exercício físico aeróbico foi capaz de reverter, 

em parte, alguns parâmetros. 

 Palavras-chave: Doenças crônicas não transmissíveis, exercício físico aeróbio regular, 

doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose hepática. 
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ABSTRACT 

 

 

Obesity is a major public health problem and is a risk factor for the development of many 

life-threatening diseases, particularly non-alcoholic fatty liver disease affecting the health 

and economy of the countries, alternative aimed at reducing risk factors for these diseases 

are essential. lifestyle changes such as following a low-calorie diet and the practice of 

regular exercise are recognized as no effective pharmacological interventions to reduce 

body fat mass and reduce the risk factors for cardiovascular diseases such as 

hypercholesterolemia. Aerobic exercise is involved in glucose homeostasis, the 

maintenance of body lipid metabolism (serum lipids, visceral fat) and liver lipids. The 

objective of this study was to investigate the effects of physical exercise (swimming) in 

biometric parameters and nutritional biochemistry in rats fed a high fat and cholesterol 

diet. 52 rats were divided into four groups were used: CS, sedentary control; EC, 

exercised control; HS, sedentary hyper; HE hyper exercised. For 12 weeks, the animals 

placed in individual cages and received water ad libitum diet and followed up the food 

intake and weight gain. At the end of this period, the animals were euthanized and blood 

and organs were collected and stored. Data were submitted to bivariate analysis of 

variance (ANOVA Two-way). Differences were considered significant when P-value was 

lower than 0.05.  At the end of eight weeks of exercise training the animals were 

anesthetized and euthanized. The high fat diet provided change in lipid profile, nutritional 

status and physical capacity of the animals. But aerobic exercise was able to reverse in 

some parts parameters. 

 

Keywords: Non-communicable diseases, regular aerobic exercise, non-alcoholic fatty 

liver disease, fatty liver. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas, em países tanto desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. Sabe-se que a diminuição do risco de dislipidemias e doenças 

relacionadas, como a esteatose hepática e doenças cardiovasculares, associa-se com o 

controle dos níveis séricos e hepáticos de lipídios, que são equilibrados no organismo não 

só por síntese endógena, mas também pela dieta e prática regular de atividade física. 

Como fator associado ao aumento dos níveis de colesterol temos a formação de espécies 

reativas de oxigênio, provenientes principalmente da oxidação das lipoproteínas de baixa 

densidade, levando ao desequilíbrio das defesas antioxidantes enzimáticas. Com isso, 

busca-se cada vez a prática de exercício físico regular, orientada, e com objetivo de 

controlar as alterações provocadas pelas dislipidemias. 

Pesquisas em todo o mundo têm mostrado interesse em reduzir os fatores de risco 

para DCNT como a esteatose hepática por meio do exercício físico, que, através de 

diversas vias, podem exercer papel benéfico no metabolismo. O treinamento físico pode 

atenuar processos patológicos por ser capaz de impedir diretamente a ação dos radicais 

livres ou favorecer a restauração das estruturas biológicas lesadas por estes, e 

indiretamente, modulando a ação dos antioxidantes enzimáticos. 

Atualmente, não existem medicamentos para tratar a esteatose hepática, e a 

diminuição da ingestão de gordura e a pratica regular de exercício físico são 

recomendados para as pessoas com diagnóstico dessa doença. Portanto, elucidar os 

efeitos do exercício físico para tratamento da esteatose hepática se torna importante. 
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2- REVISÃO BBLIOGRÁFICA 

 

2.1- Doenças crônicas não transmissíveis 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2011), as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) são agravos na condição de saúde dos indivíduos, com 

manifestação ao longo dos anos de vida, caracterizados pelo progresso contínuo e lento, 

os quais não são transmitidos entre indivíduos, mas que podem ter algum componente 

hereditário. Estas apresentam multiplicidade de fatores de risco comuns, história natural 

prolongada, grande período de latência, longo curso assintomático com períodos de 

remissão e exacerbação, podendo levar ao desenvolvimento de incapacidades 

(VILARTA, 2007). As doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus não 

insulino-dependente e as doenças respiratórias crônicas são exemplos de DCNT.  

Elas são as maiores causas de mortalidade no mundo (representam 60%). De 

acordo com OMS, 38 milhões de pessoas morrem a cada ano em razão de uma DCNT. 

Mais de 14 milhões dessas mortes ocorrem em pessoas com idades entre 30 e 70 anos, 

dos quais 85% estão em países em desenvolvimento (WHO, 2013). Baseado em atuais 

tendências, espera-se que 72% das mortes e 60% das doenças em 2030 sejam relacionadas 

às DCNT (WHO, 2013). No Brasil, as DCNT foram responsáveis por 58% das mortes 

em 2007 (SCHRAMM et al., 2004).  

As DCNT são mundialmente lideradas pelas doenças cardiovasculares (17,9 

milhões de mortes por ano), seguido pelo câncer (8,7 milhões de morte por ano) doenças 

pulmonares crônicas (4,2 milhões de mortes por ano) e diabetes mellitus (1,6 milhões de 

mortes por ano) (WHO, 2013). O rápido aumento no número de pessoas acometidas por 

DCNT representa um dos maiores desafios para o desenvolvimento na saúde deste século. 

Esse desafio crescente ameaça o desenvolvimento econômico e social, especialmente dos 

países em desenvolvimento (MURRAY e LOPEZ, 1997).  

A estratégia global em dieta, atividade física e saúde reconhece o crescimento 

acelerado das DCNT e que a prevenção da ocorrência dessas doenças é o principal 

desafio, em nível de saúde pública, em todo o mundo. De acordo com este documento, 

dentre os fatores de risco para essas doenças, destacam-se os altos níveis de pressão 

arterial sanguínea, as altas concentrações de colesterol sanguíneo, a ingestão inadequada 

de frutas hortaliças, o excesso de peso corporal, sedentarismo e o tabagismo. Assim, 
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dietas não saudáveis e sedentarismo estão entre as mais importantes causas das DCNT, 

incluindo as cardiovasculares, o diabetes não insulino-dependente e certos tipos de 

cânceres, e contribuem substancialmente para a morbidade e mortalidade (WHO, 2004). 

As recomendações para reduzir o risco do desenvolvimento de DCNT para 

populações e indivíduos incluem a ingestão de uma dieta balanceada para manutenção do 

peso corporal saudável, a menor ingestão de gorduras com elevação da ingestão de ácidos 

graxos insaturados e redução dos saturados e trans, o aumento da ingestão de frutas e 

hortaliças, grãos integrais e sementes oleaginosas, a limitação da ingestão de açúcares 

simples, sódio e de sal iodado (WHO, 2013). Para o exercício físico, HASKELL et al. 

(2007) afirmam que ele é considerado fator modulador na prevenção de DCNT e 

promoção de saúde, e segundo a recomendação do American College of Sports Medicine 

(ACSM, 2011) os indivíduos adultos devem acumular pelo menos 30 minutos de AF 

moderadas a vigorosas, que podem ser realizados de forma contínua ou acumulada, desde 

que durem no mínimo 10 minutos, na maioria dos dias da semana para manutenção da 

saúde, totalizando 150 minutos semanais. Para benefícios adicionais de saúde, os adultos 

devem aumentar seu exercício físico de intensidade moderada a 300 minutos por semana. 

Atividades de fortalecimento muscular deve ser feito envolvendo grandes grupos 

musculares em 2 ou mais dias por semana. Assim, a alimentação equilibrada aliada a 

outros hábitos saudáveis de vida são ferramentas importantes na redução dos fatores de 

risco para DCNT.  

Dentro do aspecto de hábitos de vida saudáveis, a prática regular de exercícios 

físicos tem sido associada à prevenção ou, pelo menos, ao retardo do desenvolvimento de 

DCNT, especialmente as cardiometabólicas, tais como as doenças cardíacas, resistência 

à insulina, diabetes não insulino-dependente e hipertensão arterial (BOOTH et al., 2012). 

A obesidade é um grande problema de saúde pública e é um fator de risco para o 

desenvolvimento de muitas doenças fatais, particularmente doença hepática gordurosa 

não alcoólica (NAFLD - Nonalcoholic Fatty Liver Disease) que afetam a saúde e a 

economia dos países; alternativas que visem à diminuição dos fatores de risco para essas 

doenças são imprescindíveis (KOPELMAN et al., 2007).  Atualmente, numerosos 

estudos têm demonstrado que os benefícios da prática regular de exercícios nas doenças 

cardiometabólicas advêm do aumento do gasto energético provocado por ele levando a 

uma redução do acúmulo de gordura corporal (KROGH-MADSEN et al., 2014), bem 

como de efeitos em nível molecular e celular em vários tecidos e que também são 
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significativos para a redução do risco das doenças cardiométabólicas (LANCASTER e 

FEBBRAIO, 2014).  

 

2.2- Esteatose hepática não alcoólica 

 

A NAFLD é uma das doenças hepáticas mais prevalentes em adultos, e vem 

aumentando essa prevalência independente de grupos raciais, étnicos, sexo ou idade, 

sendo caracterizada como uma condição clínica-patológica de amplo espectro e com 

elevado potencial evolutivo, podendo progredir para a cirrose (CARVALHEIRA e 

SAAD, 2006; COTRIM, 2009).  

A esteatose hepática faz parte das NAFLD, caracterizada por ser assintomática e 

ocorrer acúmulo de gordura no fígado de indivíduos que não apresentam consumo 

significativo de bebidas alcoólicas. Na condição histopatológica representa mais de 5% 

do peso desse órgão. A esteatose hepática pode progredir para danos ao órgão que variam 

da esteatohepatite não alcoólica  (non-alcoholic steatohepatitis - NASH), fibrose 

avançada até a cirrose, podendo agravar-se devido a carcinoma hepatocelular 

(CARVALHEIRA e SAAD, 2006; BYRNE et al., 2009; PAGE e HARRISON, 2009; 

MINCIS e MINCIS, 2006).  

Como a esteatose hepática promove lesões hepáticas, é considerada uma das 

causas mais comuns de doenças hepáticas crônicas em adultos residentes em países 

desenvolvidos e emergentes (MINCIS e MINCIS, 2006). ADAMS et al. (2006) afirmam 

que 31% dos adultos americanos apresentam diagnóstico positivo de esteatose hepática, 

sendo que 50% destes adultos são diabéticos e 76% obesos. Na população mundial a 

prevalência permanece entre 10 e 24% em adultos de ambos os sexos (SOLER et al., 

2008). 

O fígado normal contém aproximadamente 5% de lipídios em cada 100g de peso, 

dos quais 14% são triacilgliceróis, 64% fosfolípides, 8% colesterol e 14% ácidos graxos 

livres. A deposição de lipídios no fígado com diagnóstico positivo de esteatose hepática 

ocorre pelo aumento na concentração de triglicérides e fosfolipídios. Na esteatose 

hepática os lipídios totais contribuem com mais de 50% do peso do fígado, sendo que 

25% estão associados ao acúmulo de triacilgliceróis (MINCIS e MINCIS, 2006). 

De modo geral, os pacientes acometidos pela esteatose hepática são 

assintomáticos, embora em quadros mais avançados, como de cirrose, possam ser 
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observadas sensações de fadiga aguda e desconforto abdominal na região superior direita 

(PADOIN et al., 2008). 

Histologicamente a esteatose hepática assemelha-se à lesão hepática causada pelo 

consumo excessivo de álcool, não sendo possível distingui-las. A esteatose hepática pode 

ser classificada como: micro e macrovesicular. Na manifestação microvascular os 

hepatócitos são preenchidos por múltiplas vesículas lipídicas; de acordo com a etiologia 

da esteatose essas microvesículas podem envolver o lóbulo hepático ou concentrar em 

determinada região do órgão. Nesse tipo de esteatose pode ou não ocorrer lesões fibróticas 

e necróticas. A esteatose microvesicular é considerada mais grave quando comparada à 

macrovesicular, essa última é considerada uma lesão benigna na ausência de lesões 

hepáticas. A esteatose macrovesicular é uma manifestação mais recorrente em humanos 

e é caracterizada por um grande vacúolo de gordura, esse ocupa todo o volume do 

hepatócito e impele o núcleo para a periferia da célula (ZIMMERMAN, H. J., 1978, apud 

FROMENTY, B.; PESSAYRE, D., 1995) (FIGURA 1) 

 

 

Figura 1: Fotomicrografia de hepatócitos com esteatose microvesicular (seta) e macrovesicular (*).  

Fonte: Abreu et al. (2014) 
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O mecanismo exato da patogênese da NAFLD ainda não foi elucidado, porém a 

teoria das duas etapas (hits) é a mais aceita na compreensão dessa doença. A primeira 

etapa ocorre como resultado da resistência à insulina, levando a maior síntese e retenção 

de triacilgliceróis nos hepatócitos e consequentemente, esteatose macrovesicular. Atribui-

se a segunda etapa ao estresse oxidativo, esse estresse causa peroxidação de lipídios na 

membrana dos hepatócitos e produção de citocinas, parcialmente responsáveis pela 

progressão da esteatose para NASH e cirrose (DAY e JAMES, 1998; ILLNAIT-

FERRER, 2011).  

A esteatose hepática pode se associar ao consumo excessivo de álcool, obesidade, 

altos valores na ingestão calórica, hepatite induzida por medicamentos (corticosteróides, 

estrógenos sintéticos, aspirinas, bloqueadores de canais de cálcio, amiodarona, 

tamoxifeno, tetraciclina, metotrexato, meleato de pirexileno, ácido valpróico, cocaína, 

agentes virais, tetracloreto de carbono, tricloetileno, fósforo e fialuridine), dislipidemia, 

diabetes mellitus Tipo 2, caquexia e após quadro operatório em pacientes submetidos à 

derivação jejuno-ileal (BELLENTANI et al., 2000; NEUSCHWANDER et al., 2000; 

ADAMS e ANGULO, 2006; PADOIN et al., 2008).  

 

Pacientes acometidos pela esteatose são orientados a reduzir a ingestão de 

gorduras e participar de programas de exercícios físicos regulares com o objetivo de 

redução de peso, melhora do perfil lipídico e diminuição de resistência à insulina e 

enzimas hepáticas séricas, onde apresentam resultados que parecem ser eficazes 

(RECTOR et al., 2008).  

 

 

2.3 Atividade física e exercício físico 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1978 apud GONÇALVES, 

2006), a aptidão física deve ser entendida como a capacidade de realizar trabalho 

muscular de maneira satisfatória. A aptidão cardiorrespiratória, a aptidão 

musculoesquelética (onde se incluem a força, a resistência muscular e a flexibilidade), 

assim como a composição corporal adequada, são componentes mensuráveis da aptidão 

física que estão relacionados à saúde e a prevenção de doenças.  
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A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos resultando em dispêndio de energia. No entanto, o exercício físico 

é definido como movimentos corporais planejados, estruturados e repetitivos executados 

com o intuito de aumentar ou manter um ou mais componentes da aptidão física 

(CASPERSEN e MERRITI, 1995). 

 Fisiologicamente, os tipos de esforços são divididos pela ciência do treinamento 

físico em aeróbicos e anaeróbicos. Os esforços aeróbicos são caracterizados por 

envolvimento de grandes sinergias musculares em esforços de duração superior a dois 

minutos em que o metabolismo predominante envolve a presença de oxigênio. São 

exemplos de esforços aeróbicos: a caminhada, ciclismo, corrida e natação. Já os esforços 

anaeróbicos, são caracterizados por atividades com menos de dois minutos de duração, 

sem a participação de oxigênio. Atividades anaeróbicas incluem o levantamento de peso, 

as corridas de velocidade, saltos e arremessos (MCARDLE, 2008). 

 Em um exercício físico, o organismo promove alterações no seu funcionamento 

na tentativa de manter essa atividade por um maior período de tempo. Para que a 

manutenção da atividade seja possível, é essencial que o sistema cardiorrespiratório 

promova maior oferta de oxigênio aos tecidos, em especial aqueles que estão sendo mais 

exigidos pela atividade e que possuem maiores demandas de nutrientes e oxigênio, além 

de remover os metabólitos produzidos nas reações bioquímicas de fornecimento de 

energia. A diminuição na oferta de oxigênio pode limitar a realização do exercício. O 

consumo máximo de oxigênio (VO2max) é o índice que melhor representa, quantitativa 

e qualitativamente, a capacidade funcional do sistema cardiorrespiratório durante o 

exercício físico. É definido como a mais alta captação de oxigênio alcançada por um 

indivíduo, respirando ar atmosférico ao nível do mar. Caracteriza-se pela perfeita 

integração do organismo em captar, transportar e utilizar oxigênio para os processos 

aeróbios de produção de energia durante esforço físico (MCARDLE, 2008). Em repouso, 

o VO2 mostra-se similar em indivíduos sedentários e treinados. No entanto, durante o 

esforço físico máximo, os valores encontrados em indivíduos treinados são visivelmente 

maiores em relação aos sedentários (MACHADO et al. 2002).  

O treinamento obedece a princípios que levam em consideração o volume 

(traduzido em tempo total de uma sessão de treinamento, número de repetições de um 

exercício e mesmo a frequência com que o treinamento é realizado), e a intensidade das 

sessões de treinamento (que diz respeito à magnitude da sobrecarga), o tipo de atividade 

e, por conseguinte, a especificidade de seus efeitos, assim como a manutenção dos 
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mesmos, e ainda, fatores genéticos é que vão determinar a resposta do organismo que está 

sendo treinado. Cada tipo de esforço promove uma resposta e uma adaptação subsequente 

(WEINECK, 2003). 

 

2.4 Exercício Físico Aeróbico 

 

O exercício físico aeróbico (EFA) tem sido adotado como um dos pilares para 

manutenção da saúde e como medida preventiva para diversas DCNT. Ele está envolvido 

com a homeostasia da glicose, a manutenção do metabolismo de lipídeos corporais 

(lipídeos séricos, gordura visceral e lipídeos hepáticos), hipotensão pós exercício, 

manutenção do crescimento/desenvolvimento, com efeitos sobre o ganho de massa óssea 

e muscular, modulação do balanço redox, dentre outros (MONTEIRO et al., 2007; 

PEDERSEN, 2011; RIZZOLI et al., 2010).  

De maneira geral, o EFA, associado a uma alimentação equilibrada, é indicado na 

prevenção e no tratamento da obesidade, reduzindo o peso corporal, índice de massa 

corporal (IMC), percentual de gordura, colesterol e lipoproteína de baixa densidade 

(NEMET et al., 2005; SIMON et al., 2014).  

As adaptações orgânicas frente ao exercício são mediadas por diversos processos. 

O organismo sofre uma fase inicial catabólica, caracterizada por adaptações bioquímicas, 

metabólicas, hormonais, imunes e aumento da intolerância ao esforço, seguida de uma 

fase anabólica, que objetiva recuperação e tolerância a novos estímulos (WIDEGREN et 

al., 2001). Cabe salientar que a maior parte dos efeitos induzidos pelo exercício físico, 

como preservação da massa magra muscular, melhora do sistema cardiovascular, redução 

da incidência de doenças e infecções, são devidos principalmente a essas adaptações em 

diversos sistemas de defesas corporais, incluindo o sistema de defesa antioxidante 

endógeno (PEDERSEN e SALTIN, 2006; NELSON et al., 2007; CODOÑER-FRANCH 

et al., 2011; WROBLEWSKI et al., 2011). O sistema cardiovascular e muscular são os 

principais envolvidos na realização e adaptações do exercício, por isso requerem maior 

suprimento energético (SZENT-GYÖRGYI, 2004). De acordo com diversos autores, o 

EFA aumenta a demanda energética (GARLAND et al., 2011; ARANTES et al., 2013b), 

o que contribui para redução do ganho de peso corporal e menor acúmulo de gordura 

principalmente na região central (GOLLISCH et al., 2009; KING et al. 2009; ZAMBON 

et al., 2009; DANTAS et al., 2010; ISKEN et al., 2010). O exercício aumenta a 
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mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo por estimular a lipólise modulada por 

catecolaminas. As catecolaminas exercem efeitos lipolíticos mais pronunciados em tecido 

adiposo abdominal do que nos depósitos de gordura femoral, do glúteo e gordura 

subcutânea (ARNER et al., 1990). Estudos prévios indicam que gordura visceral pode ser 

utilizada mais rapidamente como fonte energética em relação a gorduras localizadas em 

outras regiões (NUMAO et al., 2006). Isso porque os adipócitos do tecido adiposo 

visceral são mais responsivos às catecolaminas e têm baixa resposta à ação antilipolítica 

da insulina (BOLINDER et al., 1983; REBUFFÉ-SCRIVE et al., 1990; BUSETTO et al., 

1993; HOFFSTEDT et al., 1997).  

O EFA ainda atua sobre mecanismos que contribuem para a homeostasia da 

glicose. Frente à elevação da atividade contrátil das fibras musculares, o conteúdo de 

GLUT 4 nas membranas aumenta em 5 vezes, de forma independente da ação da insulina 

otimizando o transporte de glicose para o interior dos tecidos (PEREIRA e LANCHA, 

2004). Em resposta ao exercício, a captação aumentada de glicose corresponde a um 

aumento na produção de glicose pelo fígado, de forma que a homeostase da glicose é 

mantida (PEDERSEN e FISCHER, 2007).  

Existem ainda evidências da atuação positiva do EFA sobre perfil lipídico sérico 

(FITZPATRICK et al., 1986; BURNEIKO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2007; TOUATI 

et al., 2011; RAVAGNANI et al., 2013). Tem sido também demonstrado que o EFA 

promove alterações benéficas no metabolismo lipídico hepático, incluindo secreção de 

VLDL e oxidação de ácidos graxos (LIRA et al., 2012). Isso porque, após o exercício 

físico o metabolismo lipídico hepático possui papel primordial para reposição dos 

triacilglicerídeos intramusculares (BELMONTE et al., 2004). A taxa de oxidação de 

lipídeos é aumentada durante o exercício e é mantida mesmo após cessado (MOURA et 

al., 2013), diminuindo os triglicerídeos hepáticos (BIELINSKI et al., 1985). 

 

2.5- EFA no tratamento da NAFLD 

 

O EFA é considerado um modificador benéfico para a melhoria da saúde diante 

de doenças metabólicas. Alguns estudos (KISTLER et al., 2011; PETRIDOU et al., 2007) 

já demostraram um benefício hepático aumentado alcançado por atividade aeróbica 

crônica adequada e regular. Além disso, a Associação Americana de Gastroenterologia e 

Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado considera o EFA é um 
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componente importante e desempenha papel fundamental no tratamento das NAFLD 

(KISTLER et al., 2011).  Keating et al. também informou que o EFA diminuiu o acúmulo 

de lipídeos hepáticos sem a perda de peso, indicando que o exercício crônico poderia ser 

uma abordagem terapêutica e avaliação dos níveis de exercício e prescrição do exercício 

deve ser rotina para NAFLD. 

A esteatose tem como parte de seu perfil a alteração nos níveis séricos de 

triglicerídeos, fato também relacionado à inatividade física, uma vez que o treinamento 

físico regular mostra efeitos favoráveis na melhora do perfil lipídico (BELMONTE et al., 

2004 e LIRA, 2012) e consequentemente, possíveis resultados positivos no controle da 

EH. 

Embora ainda não exista um consenso sobre o tratamento farmacológico 

específico no controle da NAFLD, pacientes são orientados a reduzir a ingestão de 

gorduras e participar de programas de exercícios físicos regulares com o objetivo de 

redução de peso e melhora do perfil lipídico, onde apresentam resultados que parecem ser 

eficazes (RECTOR et al., 2008). Adam et al. (2005) afirmaram que a perda de peso e a 

prática de exercícios físicos reduziu a resistência à insulina. 

A ligação que existe entre exercício e efeitos hepáticos intrínsecos envolve β-

oxidação e lipogênese. Evidências indicam que o exercício poderia regular o metabolismo 

lipídico hepático modulando β-oxidação hepática e a lipogênese. A atividade de β-

oxidação é significativamente melhorada no músculo de camundongos que treinaram 

natação duas vezes por semana por um período de 10 semanas, quando em comparação 

com o grupo controle não exercitado, sugerindo que o efeito benéfico do exercício é 

acompanhado pela a estimulação da oxidação de ácidos graxos (MURASE et al., 2005). 

Além disso, a esteatose hepática é altamente associada com a desregulação de SREBP-1c 

(proteínas de ligação ao elemento de regulação do esterol), um fator de transcrição que 

regula os genes que aumentam a síntese de triacilgliceróis, com redução na capacidade 

hepática para a oxidação dos ácidos graxos. Cintra et al. (2012) relatou um aumento na 

expressão de SREBP-1c em camundongos alimentados com dieta rica em gordura durante 

dois meses, entretanto, o exercício físico diminui significativamente a expressão SREBP-

1c nesses camundongos, sugerindo que o treinamento físico poderia ser considerado 

como um tratamento não-farmacológico fundamental para NAFLD.  

Petridou et al. (2007) também observaram que a expressão do receptor ativado 

por proliferadores de peroxissoma γ (PPARγ), um fator de transcrição de proteínas que 

regula o metabolismo lipídico, é significamente aumentada no fígado de rato pelo EFA. 
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O aumento na expressão de PPARγ também inibe a progressão da esteatose hepática em 

modelos com camundongos, o que pode ser atribuído ao aumento da sensibilidade à 

insulina no tecido adiposo e no músculo esquelético, fazendo com que a deposição de 

ácido graxo livre diminua no fígado (HUANG et al., 2013). Estas descobertas sugerem 

que o EFA pode atenuar NAFLD via a regulação da PPAR e SREBP-1c.  

Há uma estreita relação entre estresse oxidativo e a gravidade da NASH. Esta 

relação é responsável, em parte, pelo desenvolvimento da esteatose hepática. O estresse 

oxidativo é responsável pela formação excessiva de espécies reativas ao oxigênio (ERO) 

e espécies reativas ao nitrogênio (ERN) e por outro lado, diminui a atividade de enzimas 

antioxidantes como a catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPX) e superóxido 

dismutase (SOD) (TAYLOR, 2013; FAN, 2007). Estudos anteriores relataram que o EFA 

protege o fígado dos danos oxidativos devido a regulação de enzimas antioxidantes como 

a SOD e GPX em diferentes modelos (MAROSI, 2012; GHOSH, 2009; GOMEZ-

CABRERA, 2008). Embora seja bem elucidado que o exercício físico agudo resulta no 

aumento da produção de ERO ou radicais livres, é também verdade que cronicamente, 

promove adaptações que podem ser benéficas no balanço redox (GOMEZ-CABRERA et 

al., 2008; JACKSON, 2011). De acordo com alguns autores, a intervenção aguda de 

atividade contrátil no músculo bem como EFA estão relacionados com aumento do 

sistema de defesa antioxidante enzimático, em especial das atividades da SOD e da CAT, 

em homens e animais (MCARDLE et al., 2001; GUL et al., 2006; JACKSON, 2011; 

GARCIA-VALLES et al., 2013). Neste contexto, as enzimas antioxidantes são induzidas 

por condições oxidantes, tal como o exercício, e não está claro se o aumento da sua 

atividade é um mecanismo de adaptação ou de proteção ao exercício (CODOÑER-

FRANCH et al., 2011).  

Inflamação hepática é considerada outro grande evento para progressão da 

NAFLD. No entanto, seus mecanismos ainda não estão bem elucidados. Em geral, dieta 

rica em gorduras leva a esteatose hepática induzida pela inflamação hepática, aumentando 

a expressão de mediadores pró-inflamatórios, tais como TNF-α e IL-1β (SOHET, 2009; 

XIAO, 2014). Estudos pré-clínicos e clínicos demonstraram que o exercício físico 

melhora a inflamação hepática através da diminuição na expressão de mediadores pró-

inflamatórios como TNF-α e IL-1β. Ao contrário, a  inatividade física faz com que a 

acumulação de gordura visceral ative as vias inflamatórias, as quais, em última análise 

aumenta a probabilidade de desenvolver a esteatose hepática (WALSH, 2011; 

LAMPRECHT, 2013). No entanto, mesmo que as propriedades benéficas de exercício 
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são bem conhecidos, o mecanismo do seu efeito anti-inflamatório é ainda pouco 

compreendido e permanece uma grande área para futuras investigações. 
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3- OBJETIVOS 

 

 3.1- Objetivo Geral 

 

Investigar os efeitos do exercício físico aeróbico em parâmetros biométricos e 

bioquímicos nutricionais em ratos alimentados com uma dieta hiperlipídica e 

hipercolesterolêmica. 

 

 3.2- Objetivos Específicos 

 

 Avaliar os efeitos do exercício físico aeróbico em ratos alimentados com uma 

dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica sobre: 

2 – Aspectos biométricos; 

3 – Bioquímica do estado nutricional; 

4 - Histopatologia; 

5 – Armazenamento de gordura no fígado e excreção de gordura nas fezes. 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1- Animais 

 

Foram utilizados 52 ratos albinos da linhagem Fischer, com idade de 60 dias, 

provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição (ENUT) da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Todos os animais foram mantidos em gaiolas 

individuais dispostas em ambiente com temperatura, luminosidade e umidade controladas 

e receberam água e ração “ad libitum”. Todos os procedimentos foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Ouro Preto, 

sob o protocolo nº 2015/12. 

4.2- Composição das dietas 

 

Foi fornecida dieta AIN-93M com 4% de óleo de soja aos animais (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY JR, 1993) e dieta hipercolesterolêmica e hiperlipídica com 25% de 

óleo de soja e 1% de colesterol (MATOS et al., 2005), conforme descrito na Tabela 1. 

Estas dietas foram produzidas no Laboratório de Nutrição Experimental da UFOP, 

embaladas devidamente em sacos plásticos identificados e armazenadas a 4°C durante 

todo o período do experimento. 

Tabela 1 - Composição das dietas Experimentais (g/KG de dieta) 

 

  CS/CE HS/HE 

Caseína 140,0 140,0 

Amido de milho 622,5 402,5 

Óleo 40,0 250,0 

Colesterol 0,0 10,0 

Colina 2,5 2,5 

Mistura mineral1 35,0 35,0 

Mistura vitamínica2 10,0 10,0 

Celulose 50,0 50,0 

Sacarose 100,0 100,0 

Total 1000,0 1000,0 
¹Mistura de vitaminas (expresso em g/Kg da mistura): Acetato de retinol - 690; colecalciferol - 5; ácido p-

amino benzóico - 10000; inositol - 10000; niacina - 4000; riboflavina - 800; tiamina HCL - 500; ácido 

fólico - 200; biotina - 40; cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol - 6700; sacarose - q.s.p. 1000.  
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²Mistura de minerais (expresso em g/Kg da mistura): NaCl - 139,3; KI - 0,79; MgSO4.7H2O - 57,3; CaCO3 

- 381,4; MnSO4.H2O - 4,01; FeSO4.7H2O - 0,548; CuSO4.5H2O - 0,477; CoCl2.6H2O - 0,023; KH2PO4 

- 389,0 

 

4.3- Protocolo de treinamento físico 

O protocolo de treinamento físico em natação foi realizado em tanques de plástico 

redondos, com 50 cm de diâmetro por 40 cm de profundidade, cheios com água com 

temperatura de água 31 ± 1º C, cinco dias por semana, uma hora por dia, durante 8 

semanas no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNEX), da Escola de 

Nutrição/UFOP. Este consistiu em:  

Aclimatação ao exercício - os quatro grupos experimentais foram aclimatados ao meio 

líquido em tanque por um período de quatro dias durante quinze minutos por dia antes da 

avaliação da capacidade aeróbica (temperatura da água 31 ± 1º C) sem sobrecarga.  

Teste de Carga Máxima – os animais dos quatro grupos realizaram o teste da avaliação 

da carga máxima total (TTF – tempo total até a fadiga) suportada pelo animal no tanque, 

que consistiu em um teste de sobrecarga progressiva até exaustão, realizado 48 horas após 

o período de aclimatação e 48 horas após a última sessão de exercício. Antes da realização 

do teste os animais foram pesados para que fossem confeccionadas sobrecargas 

correspondentes a 2% da massa corporal. O teste foi realizado em duplas, no mesmo 

tanque, com água na temperatura de 31 ± 1º C. A partir do momento em que o animal, 

com uma sobrecarga de 2% afixada na cauda, era colocado na água, o cronômetro era 

disparado. O teste foi de caráter contínuo, pois não havia necessidade de retirar o animal 

da água quando era adicionada a sobrecarga (2% do peso corporal a cada 3 min.) até a 

exaustão. O estado de exaustão foi caracterizado pela imersão do animal por 10 segundos 

(adaptado de Almeida, P.W. et al., 2009).  

Exercício Físico Aeróbio Regular - No primeiro dia de treinamento (48 horas após o teste 

de capacidade aeróbica), os animais exercitaram durante 10 min sem sobrecarga. A 

duração do exercício foi aumentada em 10 minutos por dia nos quatro dias subsequentes 

desta semana. Na segunda semana, foi afixada ao corpo do animal uma carga de 1% de 

sua massa corporal (arruelas de metal atadas ao corpo com tiras de borracha flexível) e a 

duração do exercício passou a ser 60 minutos por dia. A partir da terceira semana, a carga 

foi aumentada semanalmente em 1% da massa corporal até que atingissem carga total de 

4% da massa corporal na quinta semana de treinamento, permanecendo assim até a última 

semana (adaptado de Medeiros et al., 2000). Todos os animais eram pesados no início de 
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cada semana, visando a correção dos pesos das cargas. Os animais dos grupos CS e HS 

eram colocados nos mesmos tanques com água aquecida (31 ± 1º C) e profundidade de 

10 cm, três vezes por semana. 

4.4- Consumo de oxigênio (VO2) 

O teste de VO2 foi realizado durante a última semana de treinamento. Antes de 

fazer o teste os animais passaram por uma adaptação ao exercício na esteira rolante 

durante 5 dias, 5 min/dia, 5m/min. O teste realizado foi um teste progressivo até a fadiga 

com velocidade inicial de 10 m/min; 5% de inclinação; estímulo elétrico de acordo com 

o limiar do animal; incremento da velocidade de 1m/min a cada 3 min. Os testes foram 

interrompidos no momento de fadiga dos animais. A fadiga foi determinada como o 

momento em que o rato não conseguia manter a corrida de acordo com a velocidade da 

esteira e se sujeitava ao estímulo elétrico por pelo menos 10 segundos (RODRIGUES et 

al., 2004; LIMA et al., 2001). O VO2 (ml.kg-1.min-1) foi medido por meio de calorimetria 

indireta de circuito aberto (Panlab, Harvard Apparatus, Espanha) e analisado software 

Metabolism (Panlab, Harvard Apparatus, Espanha). 

 

4.5- Delineamento Experimental 

Cinquenta e dois ratos Fischer albinos, foram divididos em 4 grupos de 13 

animais: 

Grupo 1- Grupo Controle Sedentário (CS), que recebeu dieta padrão seguindo 

recomendações do American Institute of Nutrition – AIN-93 (Reeves et al., 1993); 

Grupo 2- Grupo Hiperlipídico e Hipercolesterolêmico Sedentário (HS), que recebeu dieta 

hipercolesterolêmica composta por 25% de óleo de soja e 1% de colesterol (Matos et al., 

2005); 

Grupo 3- Grupo Controle Exercitado (CE), que recebeu dieta padrão e foi submetido a 

um protocolo de exercício aeróbico em natação (adaptado de Medeiros et al., 2000); 

Grupo 4- Grupo Hiperlipídico e Hipercolesterolêmico Exercitado (HE), que recebeu dieta 

hiperlipídica e hipercolesterolêmica e foi submetido ao protocolo de exercício em natação 

(adaptado de Medeiros et al., 2000).  
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O experimento durou treze semanas, nas quais os animais foram pesados 

semanalmente. Nas primeiras quatro semanas os animais foram submetidos apenas a 

dieta, e a partir da quinta semana os animais dos grupos treinados foram também 

submetidos ao protocolo de treinamento físico. Todos os animais foram pesados 

semanalmente durante todo o período experimental e determinou-se também a média de 

ingestão alimentar e excreção. Para a última, as fezes dos animais foram recolhidas 

durante 7 dias seguidos entre a quinta e a sexta semana de experimento. As fezes foram 

secas em estufa a 60ºC e pesadas posteriormente 

Ao final do experimento, os animais foram submetidos a doze horas de jejum. O 

sangue desses animais foi coletado em tubos de polipropileno sem anticoagulante através 

incisão dos vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial até sangria total, após 

anestesiado com isoflurano. Posteriormente, foi realizada a centrifugação do sangue e o 

soro armazenado em freezer à -80ºC para a realização das dosagens séricas de colesterol 

total, colesterol HDL, triacilgliceróis, albumina, proteínas totais, glicose, ALT, AST) 

Os órgãos e tecidos (coração, fígado, rins, sóleo, tecido adiposo abdominal, 

mesentérico, epididimal) foram extraídos, pesados e armazenados em freezer à -80ºC.  

 

4.6- Obtenção do soro e do plasma  

 

O sangue foi coletado no espaço axilar por meio de incisão do plexo braquial do 

animal em tubos de polipropileno e estes foram centrifugados a 10000 rpm por 10 minutos 

para obtenção do soro. Para obtenção do plasma foram adicionadas previamente aos tubos 

15 μL de anticoagulante (EDTA). Ambos soro e plasma foram armazenados a -80°C. 

 

4.7- Análises Bioquímicas – Metabólitos e enzimas séricos  

 

As dosagens bioquímicas de colesterol total, colesterol-HDL, triacilglicerois, 

glicose, proteínas totais, albumina, creatinina, ureia, alanina aminotrasferase (ALT) e 

aspartato aminotrasferase (AST), foram realizadas usando por kits comerciais Labtest 

Diagnóstica S.A.  
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4.7.1- Colesterol Total  

 

A dosagem de colesterol sérico parte do princípio da hidrólise dos ésteres de 

colesterol pela enzima colesterol esterase a colesterol livre e ácidos graxos. O colesterol 

livre é então oxidado pela enzima colesterol oxidase a colest-4-en-ona e peróxido de 

hidrogênio. Na presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4-

aminoantipirina são oxidados formando a antipirilquinonimina que tem absortividade 

máxima em 500 nm. A intensidade da cor vermelha formada na reação final é diretamente 

proporcional à concentração de colesterol na amostra. 

 

4.7.2- Colesterol HDL  

 

Determina-se a concentração de colesterol HDL no soro através da precipitação 

seletiva e quantitativa das lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e de baixa 

densidade (LDL) pelo ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio e, após centrifugação, 

o colesterol ligado às lipoproteínas de alta densidade (HDL) é determinado no 

sobrenadante pelo mesmo método descrito na dosagem de colesterol total. 

 

4.7.3- Triacilglicerois  

 

O princípio do método baseia-se na hidrólise dos triacilglicerois pela lipase 

promove a liberação de glicerol que, em seguida, é convertido em glicerol-3-fosfato pela 

ação da glicerolquinase. Na presença de glicerolfosfato oxidase, o glicerol-3-fosfato é 

oxidado a dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio que, posteriormente, é acoplado à 

4-aminoantipirina e 4-clorofenol, por meio da peroxidase, produzindo uma quinoneimina 

que tem máximo de absorbância em 505 nm. A intensidade da cor vermelha formada é 

diretamente proporcional à concentração de triacilglicerois na amostra. 

 

4.7.4- Glicose  

 

Neste método de determinação utilizado, a glicose oxidase catalisa a oxidação da 

glicose, formando ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, este reage com 4-

aminoantipirina e fenol através de uma reação oxidativa de acoplamento, sobre a ação da 
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peroxidase, formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é 

proporcional à concentração de glicose na amostra. 

 

4.7.5- Proteínas totais 

  

Os íons cobre (Cu+2) em meio alcalino (Reagente de Biureto) reagem com as 

ligações peptídicas das proteínas séricas formando cor púrpura com absorbância máxima 

em 545 nm, equivalente à concentração das proteínas na amostra. 

 

4.7.5- Albumina 

  

A albumina tem a propriedade de se ligar a uma grande variedade de ânions 

orgânicos e moléculas complexas de corantes. Portanto, o sistema de determinação da 

albumina no soro se fundamenta no desvio do pico de absortividade máxima do corante 

verde de bromocresol quando este se liga à proteína. A cor obtida é medida 

espectrofotometricamente entre 600 e 640 nm, e é proporcional à quantidade de albumina 

na amostra. 

 

4.7.7- Alanina aminotransferase 

  

A enzima alanina aminotransferase (ALT) promove a transferência do 

grupamento amina da alanina para o α-cetoglutarato, levando à formação de glutamato e 

piruvato. O último é medido através da formação da hidrazona, que possui cor intensa em 

meio alcalino. 

 

4.7.8- Aspartato aminotransferase 

  

A enzima aspartato aminotransferase (AST) promove a transferência do 

grupamento amina da alanina para o α-cetoglutarato, levando à formação de glutamato e 

oxalacetato. O último é medido através da formação da hidrazona, que possui cor intensa 

em meio alcalino. 
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4.8- Biomarcadores do dano oxidativo 

 

4.8.1- Níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)  

 

A determinação da peroxidação lipídica através dos níveis de TBARS foi feita 

pelo método descrito por Buege e Aust (1978) e se baseia na capacidade do ácido 

tiobarbitúrico em se ligar a lipídios oxidados. Utilizou-se 1 mL de tampão tris-HCl 20 

mM, pH 7,4 para homogeneizar 100 mg de tecido hepático. Após homogeneização, houve 

centrifugação a 10000g por 10 minutos a 4ºC. Retirou-se o sobrenadante e este foi 

utilizado como amostra. Para a dosagem em si, num tubo de polipropileno foram 

colocados 300 μL de amostra e 300 μL de ácido tricloroacético (TCA 50%). Os tubos 

foram homogeneizados e levados à centrífuga a 13000g por 10 minutos. Transferiu-se 

500 μL do sobrenadante para tubo criogênico e a ele acrescentaram-se 500 μL de ácido 

tiobarbitúrico (TBA 1% em ácido acético) e 125 μL de BHT (5 mM em etanol). Os tubos 

foram aquecidos a 95ºC por 15 minutos e posteriormente colocados em banho de gelo por 

5 minutos. A absorbância foi determinada a 535 nm, sendo que o tubo branco continha 

todos os reagentes exceto a amostra, que foi substituída por água destilada. Preparou-se 

uma curva de calibração padrão nas concentrações 500, 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125, 

1,562, 0,781 e 0,390 μmol/L, a partir de solução de malondialdeído (MDA) 500 μM. As 

absorbâncias foram determinadas e feita uma análise de regressão linear da curva traçou-

se a equação da reta. Esta equação foi usada para determinar a concentração de TBARS 

na amostra. 

 

4.8.2- Proteínas Carboniladas 

 

Determinou-se os níveis de proteínas carboniladas pelo método de Levine et al. 

(1994). Este tem como princípio a oxidação de proteínas por espécies reativas de 

oxigênio, levando à formação de derivados carbonilados que, por sua vez, reagem com o 

2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH), gerando a hidrazona correspondente, que pode ser 

analisada por espectrofotometria.  

Foram homogeneizados 200 mg de tecido hepático em 1 mL de tampão fosfato 50 

mM, pH 6.7, contendo EDTA 1 mM. Seguiu-se a centrifugação a 10000g por 10 minutos 

a 4ºC. O sobrenadante retirado foi empregado como amostra. Dois tubos para cada 
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amostra foram preparados como tubo controle (C) e tubo amostra (A). Em ambos foram 

adicionados 500 μL de amostra e 500 μL de TCA 10%. Os tubos foram homogeneizados 

e centrifugados a 5000 g por 10 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes foram descartados. No 

tubo C adicionaram-se 500 μL de HCl 2 mol.L-1 e no tubo A 500 μL de DNPH e estes 

foram incubados por 30 minutos à temperatura ambiente, sendo que o tubo A foi mantido 

na ausência de luz e ambos foram homogeneizados a cada 15 minutos. Em seguida, aos 

tubos foram acrescidos 500 μL de TCA 10% e estes foram homogeneizados e 

centrifugados a 5000g por 10 minutos a 4ºC. Descartou-se o sobrenadante. O precipitado 

formado foi lavado 2 vezes com 1 mL de mistura etanol/ acetato de etila (na proporção 

de 1:1), em que cada lavagem homogeneizavam-se os tubos e eram centrifugados por 10 

minutos a 5000g a 4ºC, seguindo-se do descarte do sobrenadante. Após as lavagens o 

precipitado foi dissolvido em 1 mL de solução de SDS 6% e novamente homogeneizado 

e centrifugado a 10000 g por 10 minutos a 4ºC. Fez-se a leitura do sobrenadante a 370 

nm, utilizando o controle de cada amostra para calibrar o aparelho. Para determinação do 

resultado seguiu-se a lei de Lambert Beer e a concentração de proteína carbonilada foi 

dada pela seguinte equação: 

 

        

[ ] =  Absorbância         1000000 

           ε * b                  

 

volume da amostra 

        

 

 

 

Em que:  

ε = coeficiente de extinção molar (22000 M-1.cm-1)  

b = caminho óptico (1cm)  

Por fim, esta concentração foi corrigida pela proteína total expressa em mg/mL, 

dessa forma, os resultados foram expressos em nmoles/mg de proteína. 

 

 

 

 

 

* 
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4.8.3- Proteínas totais  

 

Determinou-se a concentração de proteínas totais de acordo com o método de 

Lowry et al. (1951). Este tem como princípio a redução do reagente de Folin Ciocalteau 

que, numa reação com aminoácidos aromáticos, catalisada por íons cobre, em meio 

alcalino, forma uma coloração azul. Em resumo, foram preparados inicialmente quatro 

reagentes. Reagente A: 0,25 g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio dissolvidos 

em 100 mL de água destilada; reagente B: 5 g de carbonato de cálcio e 1 g de hidróxido 

de sódio dissolvidos em 250 mL de água destilada; reagente C: 50 mL do reagente B e 1 

mL do reagente A e; reagente D: Reagente de Folin Ciocalteau e água destilada na 

proporção de 1:1.  

Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 μL de amostra diluída (conforme 

necessidade) ou de solução padrão de albumina ou de água destilada (branco) e 1 mL do 

reagente C. Os tubos foram misturados no vórtex e incubados à temperatura ambiente por 

15 minutos. Passado o tempo, adicionaram-se aos tubos 100 μL do reagente D e, após 

misturados, foram incubados na ausência de luz por 30 minutos. As absorbâncias das 

amostras foram obtidas a 660 nm, utilizando o branco para calibrar o espectrofotômetro. 

A curva de calibração foi construída a partir de diluições seriadas de uma solução padrão 

de albumina e a equação da reta obtida da análise da regressão linear da curva foi usada 

para determinar a concentração de proteínas totais no homogenato do tecido hepático. 

 

4.9- Percentual de gordura no tecido hepático  

 

A determinação de lipídios no fígado baseou-se no método de Folch; Lees; 

Sloane-Stanley (1957). Foram utilizados 400 mg de tecido que foram homogeneizados 

com 8 mL de solução clorofórmio/ metanol (2:1) em tubo de vidro previamente tratado 

com éter etílico. Após a homogeneização, o conteúdo do tubo foi misturado no vórtex 

durante 3 minutos e levado à centrífuga Centribio na posição 3 por 10 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo de vidro previamente tratado e pesado e 

adicionou-se um “jato forte” de 2 mL de solução de NaCl 0,73%, sendo misturado no 

vórtex por 1 minuto e centrifugado para que houvesse separação das fases. A fase superior 

foi descartada e a parede do tubo foi lavada 3 vezes com solução de Folch (clorofórmio/ 

metanol/ água), descartando a fase superior a cada lavagem. A última etapa consistiu na 
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evaporação do solvente em estufa semiaberta a 60ºC até peso constante. A seguinte 

equação foi utilizada para determinação da porcentagem de lipídios: 

 

% Lipídios  =   massa de lipídios (g)   X   1000 

  massa da amostra (g)   
 

 

4.10- Percentual de gordura nas fezes  

 

Partiu-se do método de Folch et al. (1957) para determinar a quantidade de lipídios 

nas fezes. Foram utilizados 200 mg de fezes previamente maceradas e estas foram 

colocadas em tubo de vidro já tratado com éter etílico. Acrescentou-se 1 mL de solução 

clorofórmio-metanol (2:1) e, com auxílio de um bastão de vidro, repetiu-se a maceração 

e em seguida foi adicionado mais 0,9 mL da solução. Este conteúdo foi misturado no 

vórtex por 3 minutos. Depois, 0,4 mL de metanol puro foram acrescentados ao tubo e este 

foi levado à centrífuga Centribio na posição 3 por 10 minutos. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo de vidro previamente tratado e pesado e adicionaram-se 0,8 

mL de clorofórmio puro mais um “jato forte” de 0,64 mL de solução de NaCl 0,73%, 

misturou no vórtex por 30 segundos e centrifugou para que houvesse separação das fases. 

A fase superior foi descartada e a parede do tubo foi lavada com 0,9 mL da solução de 

Folch (clorofórmio/ metanol/ água), descartando em seguida a fase superior. A última 

etapa consistiu na evaporação do solvente em estufa semiaberta a 40ºC até peso constante. 

A seguinte equação foi utilizada para determinação da porcentagem de lipídios: 

 

% Lipídios  =   massa de lipídios (g)   X   1000 

  massa da amostra (g)   
 

 

4.11- Análise Histológica  

 

Ao fim do período experimental, o menor lobo do fígado dos animais foi 

seccionado e fixado em formol tamponado. Os tecidos foram cortados transversalmente, 
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processados em série crescente de álcoois e, posteriormente, embebidos em parafina. 

Secções parafinadas de aproximadamente quatro micrômetros de espessura foram obtidas 

em micrótomo semiautomático, e montadas em lâminas de vidro previamente limpas e 

desengorduradas. Os cortes foram desparafinados em xileno, coradas com hematoxilina 

e eosina (H&E) utilizando a técnica padrão e, em seguida, examinada. O exame 

histológico das lâminas foi realizado por meio do microscópio equipado com câmera 

fotográfica digital. A análise das lâminas foi realizada utilizando um método semi-

quantitativo relatado por Brunt et al. (1999). O grau de esteatose vesicular e de inflamação 

dos tecidos analisados no presente estudo foi determinado em 4 graus, baseado na 

percentagem de hepatócitos envolvidos na biópsia (0, ausente; 1, < 10%; 2, 10-33%; 3, 

33-66% e 4, > 66%). 

 

4.12- Análise Estatística 

 

Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de normalidade de D’Agostino 

& Pearson. Aqueles cuja distribuição foi paramétrica tiveram seus resultados 

apresentados como média ± desvio-padrão e foram tratados pelo teste Two-Way ANOVA 

e pelo pós teste de Tukey afim de averiguar a diferença entre os grupos. Foram realizadas 

comparações através do teste t pareado para verificar a medida da capacidade física. As 

diferenças foram consideradas significativas para p < 0,05. Para realização das análises 

foi utilizado o software GraphPad Prisma versão 6.00 (San Diego, Califórnia, USA) 

compatível com o sistema operacional Windows. 
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5- RESULTADOS 

 

5.1- Medida da capacidade física 

 

Não houve diferenças no tempo total até a fadiga dos animais antes do treinamento 

físico (FIGURA 2A). O programa de treinamento em natação aumentou o tempo total até 

a fadiga dos animais dos grupos CE e HE comparado com os grupos sedentários, além 

disso a dieta hipercolesterolêmica e hiperlipídica foi capaz de reduzir o tempo dos grupos 

HS e HE (FIGURA 2B). O treinamento físico realizado aumentou o tempo total até à 

fadiga quando se comparou os mesmos animais antes e depois do treinamento (FIGURA 

2C). O treinamento realizado pelos animais não foi capaz de alterar o VO2 dos mesmos 

(FIGURA 2D). 
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Figura 2: A: Tempo total de exercício até a fadiga antes do treinamento; B: Tempo total de exercício até a 

fadiga pós treinamento; C: Comparação entre pré e pós treinamento no tempo total de exercício até a fadiga 

antes do treinamento; D: Consumo máximo de oxigênio após o treinamento. Os dados foram apresentados 

como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão representadas por letras diferentes. 

CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico Sedentário; HE: Hiperlipídico 

Exercício. n = 13 ratos/grupo.*, efeito do exercício físico; #, efeito da dieta; $, significativamente diferente 

do grupo CE-A; &, significativamente diferente do grupo HE-A. 

 

5.2- Parâmetros biométricos e bioquímicos nutricionais 

 

Os grupos HS e HE apresentaram maior ganho de massa corporal (p < 0,05) 

comparados aos grupos CS e CE, consequentemente a massa corporal final dos animais 

que receberam as dietas hiperlipídicas foi superior (p < 0,05) aos demais grupos. Além 

disso, os animais dos grupos submetidos ao exercício físico apresentaram menor ganho 

de massa corporal em relação aos seus controles (p < 0,05). A massa corporal inicial dos 

grupos CS, CE, HS e HE não apresentaram diferença estatística (TABELA 2). Quando 

analisada a ingestão de dieta pelos animais, aqueles que receberam dieta 



42 
 

hipercolesterolêmica tiveram menor ingestão do que aqueles alimentados com as dietas 

controle (p < 0,05) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Massa corporal inicial e final, ganho de massa e ingestão de ratos alimentados 

com dieta padrão e hiperlipídica submetidos a um protocolo de exercício físico aeróbico. 
 

Variáveis 

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

MCI (g) 194,90 ± 25,22 194,60 ± 37,29 195,30 ± 33,54 194,90 ± 19,39 0,9667 0,9667 0,9963 

MCF (g) 354,80 ± 37,40 343,00 ± 30,67 388,90 ± 47,20 358,10 ± 34,50 0,0338 0,0649 0,4006 

GMC (g) 160,10 ± 42,39 150,90 ± 19,33 193,60 ± 27,79 167,50 ± 23,72 0,0064 0,0497 0,3375 

Ingestão (g/sem) 71,76 ± 7,41 82,28 ± 6,79 66,62 ± 6,32 65,66 ± 6,34 0,0079 0,2201 0,1441 
MCI: massa corporal inicial; MCF: massa corporal final; GMC: ganho de massa corporal. 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 

 

A ingestão das dietas hiperlipídicas contribuiu para aumento do sóleo (p < 0,05), 

comparados aos grupos CS e CE. O exercício físico provocou redução das massas dos 

tecidos adiposo abdominal (p < 0,01), epididimal (p < 0,001) e mesentérico (p < 0,05). 

Não houve efeito sobre a massa do coração e dos rins (TABELA 3). 

 
Tabela 3 - Massa do coração, rim, sóleo, tecido adiposo abdominal, epididimal e 

mesentérico ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos a um 

protocolo de exercício físico aeróbico. 

  

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

Coração (g) 1,04 ± 0,09 1,07 ± 0,07 1,08 ± 0,11 1,09 ± 0,06 0,2836 0,4717 0,7793 

Rins (g) 1,87 ± 0,14 1,83 ± 0,12 1,87 ± 0,14 1,86 ± 0,10 0,6500 0,4437 0,7464 

Sóleo (g) 0,15 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,17 ± 0,02 0,15 ±0,01 0,0471 0,2534 0,4558 

T.A. abdominal (g) 8,84 ± 2,25 7,01 ± 1,96 10,08 ± 2,71 8,30 ± 2,07 0,0711 0,0095 0,9424 

T.A. epididimal (g) 8,29 ± 1,21 6,68 ± 0,97 8,64 ± 1,64 7,37 ± 1,48 0,2013 0,0008 0,6777 

T.A. mesentérico 4,24 ± 1,01 3,15 ± 0,74 4,12 ± 1,33 3,35 ± 1,30 0,8994 0,0067 0,6293 
Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 
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5.3- Perfil Lipídico 

 

A ingestão das dietas hiperlipídicas contribuiu para um aumento do fígado (p < 

0,0001). Quanto ao perfil lipídico hepático, foi observada uma maior porcentagem de 

lipídios no fígado dos animais que receberam dieta hipercolesterolêmica (p < 0,0001). A 

análise dos níveis hepáticos de triacilglicerois e colesterol total mostraram um aumento 

significativo nos grupos que receberam a dieta hipercolesterolêmica (p < 0,0001), no 

entanto o exercício físico causou um aumento ainda maior no grupo HE em relação ao 

colesterol total (p < 0,05) (TABELA 4). 

 
 

Tabela 4 - Massa do fígado, concentração de colesterol total, colesterol HDL e 

triacilgliceróis hepático em ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica 

submetidos a um protocolo de exercício físico aeróbico. 

Variáveis 

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

Fígado (g) 8,61 ± 1,15 9,14 ± 0,94 16,51 ± 2,46 15,12 ± 2,13 < 0,0001 0,4413 0,0888 

% Lipídeo Hepático 5,74 ± 1,61 5,87 ± 2,03 27,04 ± 7,83 25,24 ± 3,15 < 0,0001 0,5544 0,4949 

Colesterol Total µmol/l 2,81 ± 0,89 b 2,23 ± 1,18 b 7,5 ± 1,77 b 16,4 ± 10,35a < 0,0001 0,0179 0,0076 

Triacilgliceróis µmol/l 1,49 ± 0,30 1,62 ± 0,16 4,86 ± 0,075 3,89 ± 0,09 < 0,0001 0,1859 0,0839 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: HiperlipídicoExercício. n = 13 ratos/grupo 

 

Quando analisado o perfil lipídico fecal dos grupos experimentais, observou-se o 

efeito da dieta, sendo que os grupos hipercolesterolêmicos excretaram maior quantidade 

de lipídios quando comparados aos grupos controle (p < 0,0001). Tanto os níveis de 

excreção de triacilglicerois (p < 0,0001) quanto os de colesterol (p < 0,0001) tiveram 

efeito da dieta, em que os grupos hipercolesterolêmicos excretaram maiores quantidades 

do que os grupos controle, porém o exercício físico causou uma excreção em relação a 

triacilgliceróis (p < 0,05). Os grupos treinados excretaram mais que os grupos sedentários 

(p < 0,05) (TABELA 5). 
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Tabela 5 - Excreção fecal, Concentração de colesterol total, colesterol HDL e 

triacilgliceróis fecal em ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos  a 

um protocolo de exercício físico aeróbico. 

Variáveis 

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

Excreção (g/sem) 11,89 ± 0,52 10,34 ± 0,26 12,29 ± 0,31 10,82 ± 0,24 0,4069 0,0059 0,9344 

% Lipídeo Fecal 6,11 ± 3,92 6,47 ± 2,55 15,10 ± 1,92 19,26 ± 6,11 < 0,0001 0,0860 0,1460 

Colesterol Total µmol/l 5,02 ± 1,87 7,72 ± 4,05 137,4 ± 30,68 122,8 ± 27,07 < 0,0001 0,3677 0,1923 

Triacilgliceróis µmol/l 3,13 ± 3,91 c 4,02 ± 3,24 c 58,67 ± 11,08 b 128,4 ± 74,39 a < 0,0001 0,0024 0,0066 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 

 

As dietas hiperlipídicas proporcionaram alteração no perfil lipídico dos animais. 

HS e HE tiveram as concentrações de colesterol total (p < 0,05), de triacilgliceróis (p < 

0,0001) e colesterol HDL (p < 0,0001) diminuídas (TABELA 6). 

 

Tabela 6 - Concentração de colesterol total, colesterol HDL e triacilgliceróis séricos em 

ratos alimentados com dieta padrão e hiperlipídica submetidos a um protocolo de 

exercício físico aeróbico. 

Variáveis 

 Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

Colesterol Total µmol/l 2,99 ± 0,58a 2,69 ± 0,29ab 2,21 ± 0,39b 2,87 ± 0,61a 0,041 0,2136 0,0015 

Colesterol HDL µmol/l 1,70 ± 0,46 1,72 ± 0,22 0,81 ± 0,11 0,61 ± 0,12 < 0,0001 0,2676 0,1803 

Triacilgliceróis µmol/l 0,99 ± 0,30a 0,82 ± 0,16a 0,40 ± 0,075b 0,46 ± 0,09b < 0,0001 0,3055 0,0442 

Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 

 

5.4- Metabólitos e enzimas séricas 

 

A dieta hiperlipídica gerou um aumento dos níveis de AST (p < 0,01), ALT (p < 

0,001) quando comparados aos grupos controles. Todavia, as dosagens da ALT ainda 

indicaram que o exercício físico foi eficaz para reduzir as atividades séricas dessa enzima 

(p < 0,05). A dieta hiperlipídica reduziu a concentração de albumina (p < 0,0001) e 

provocou um aumento das concentrações de glicose (p < 0,01). As dosagens séricas de 

proteínas totais e globulinas não evidenciaram diferenças significativas entre os grupos 

estudados (TABELA 7). 



45 
 

 

Tabela 7 - Atividade da ALT e AST, concentração de metabólitos em ratos alimentados 

com dieta padrão e hiperlipídica submetidos  a um protocolo de exercício físico aeróbico. 

Variáveis 

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

ALT U/mL 20,35 ± 4,52 19,04 ± 1,42 27,72 ± 7,11 21,76 ± 2,03 0,0006 0,0106 0,0947 

AST U/mL 37,56 ± 11,10 33,2 ± 5,20 44,73 ± 8,45 42,34 ± 8,62 0,0026 0,192 0,7011 

Proteínas Totais g/dl 7,18 ± 2,96 7,02 ± 5,67 6,80 ± 8,41 6,83 ± 4,92 0,1465 0,7408 0,6325 

Albumina g/dl 2,94 ± 0,22 2,79 ± 0,15 2,51 ± 0,16 2,63 ± 0,29 < 0,0001 0,8772 0,0677 

Globulinas g/dl 4,24 ± 0,31 4,23 ± 0,54 4,29 ± 0,83 4,20 ± 0,83 0,9707 0,6983 0,7686 

Glicose µmol/l 6,13 ± 1,52 5,84 ± 1,27 8,14 ± 1,83 6,70 ± 1,95 0,0051 0,0817 0,2435 
Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 

 

 

5.5- Biomarcadores do dano oxidativo  

 

Os animais que receberam dieta hipercolesterolêmica mostraram maiores níveis 

de TBARS quando comparados aos animais que receberam dieta controle. Não houve 

diferença estatística quanto aos níveis séricos de proteínas carboniladas entre os grupos 

experimentais (TABELA 8). 

Tabela 8 - Concentração de TBARS e proteínas carboniladas em ratos alimentados com 

dieta padrão e hiperlipídica submetidos a um protocolo de exercício físico aeróbico. 

Variáveis 

Grupos Experimentais Two Way ANOVA 

CS CE HS HE Dieta EXE DIETA x EXE 

TBARS nmols/mg 0,56 ± 0,23 0,57 ± 0,27 2,3 ± 1,7 2,1 ± 1,38 < 0,0001 0,2653 0,2592 

Proteínas C. nmols/mg 1,2 ± 0,39 0,96 ± 0,27 1,4 ± 0,49 1,3 ± 0,52 0,0511 0,1576 0,8808 
Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) estão 

representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: Hiperlipídico 

Sedentário; HE: Hiperlipídico Exercício. n = 13 ratos/grupo 

 

5.6- Análise Histológica  

 

Em todos os parâmetros observados não foi observada diferença significativa no 

tratamento com treinamento físico analisados, havendo diferença apenas em relação aos 

grupos hipercolesterolêmicos e hiperlipídicos quando comparados aos grupos controle. 
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No parâmetro esteatose microvesicular, os animais do grupo HS e HE apresentaram 100% 

de esteatose grau 4 (FIGURA 3E). Já em relação à esteaose macrovesicular, os animais 

dos grupos HS e HE apresentaram 50% de esteatose grau 4 (FIGURA 3D).  Não foram 

detectados outros processos degenerativos relacionados a efeitos das dietas. A dieta hiper 

ainda foi capaz de causar 90% de inflamação grau 3 (FIGURA 3F). 
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Figura 3: A: Esteatose macrovesicular; B: Esteatose microvesicular; C: Inflamação; D: Percentual do grau 

de esteatose macrovesicular; E: Percentual do grau de esteatose microvesicular; F: Percentual do grau de 

inflamação. Os dados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Diferenças significativas (p < 0,05) 

estão representadas por letras diferentes. CS: Controle Sedentário; CE: Controle Exercício; HS: 

Hiperlipídico Sedentário; HE: Hiperlipídico. #, efeito da dieta. 
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Figura 4: Fotomicrografias representativas de seções de fígado de ratos alimentados com dieta padrão e 

hiperlipídica submetidos a um protocolo de exercício físico aeróbico. As lâminas foram coradas com H&E. 

Setas finas indicam esteatose microvesicular, cabeça de seta indicam esteatose macrovesicular. A: Controle 

Sedentário; B: Controle Exercício; C: Hiperlipídico Sedentário; D: Hiperlipídico Exercício. 
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6- DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados dos testes de TTF mostraram que o programa de treinamento 

aumentou a capacidade física dos animais, no entanto o consumo de oxigênio mostra que 

o treinamento físico não foi capaz de promover um aumento desse consumo, indicando 

que não houve uma melhora cardiorrespiratória. Nossos resultados de TTF estão de 

acordo com Natali et al. (2002), Fenning et al. (2003) e Bocalini et al. (2010). Então uma 

possível explicação para esse aparente paradoxo tem relação com a especificidade do 

exercício, visto que os animais passaram por um treinamento de natação e o teste foi em 

esteira rolante. 

A eficácia do modelo de indução de esteatose hepática foi observada pelos 

resultados histológicos. O acúmulo de gordura no tecido hepático é a característica inicial 

da NAFLD e pode ser micro ou macrovesicular. A quantificação foi realizada de acordo 

com os critérios estabelecidos por Brunt et al. (1999) onde a ausência de danos 

corresponde ao grau 0; até 10% de danos: grau 1, de 11 a 33%: grau 2, de 34% a 66% 

grau 3 e acima de 66% de prevalência de danos: grau 4. Segundo essa classificação, a 

dieta rica em lipídios foi eficaz para que os animais HS e HE apresentassem esteatose 

microvesicular grau 4. A mesma classificação foi utilizada para avaliar a esteatose 

macrovesicular, os animais CS e CE apresentaram lesões discretas, diferenciando-se dos 

animais HS e HE que apresentaram grau 4. Nossos resultados contrastam com os de Cho 

el al. (2014), onde um treinamento aeróbico de 8 semanas foi capaz de reduzir a esteatose 

causada pela dieta hiper.  

A presença de lipídios no fígado pode ainda desencadear um processo 

inflamatório acima das condições basais, aumentando assim o estresse oxidativo. As 

células de Kupffer são encontradas normalmente no tecido hepático, porém diante de 

inflamação, o número dessas células é aumentado. Devido a quantidade de lipídios 

acumulados no órgão, a presença de células inflamatórias foi aumentada nos grupos HS 

e HE, e o treinamento físico não conseguiu minimizar este efeito. Uma possível 

explicação para os resultados histológicos encontrados é que a dieta causou uma lesão 

grave no fígado e o tempo de exercício não foi o suficiente para amenizar essa lesão, visto 

que primeiro é possível perceber melhoras bioquímicas e só então as adaptações 

histológicas aparecem. 
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Ao fim do período experimental, a dieta hipercolesterolêmica e hiperlipídica 

exerceu efeito sobre a massa final dos animais e o ganho de massa, sendo que, em todos 

os parâmetros, os valores foram maiores para estes animais quando comparados aos 

animais controle. A ingestão elevada de calorias leva ao aumento do ganho de massa, 

comprovando o que foi notado neste estudo. Estes resultados corroboram vários trabalhos 

encontrados na literatura, entre eles Turbino-ribeiro et al. (2003) e Haraguchi et al. (2009) 

que, utilizando dieta com 1% de colesterol, encontraram um ganho de massa significativo 

nos animais hipercolesterolêmicos comparados aos animais controle. Uma possível 

explicação para a redução do ganho de massa nos grupos exercitados se deve ao fato do 

maior gasto energético provocado pelo exercício (SLENTZ et al., 2005). 

Observou-se ainda que houve efeito da dieta também na ingestão alimentar, mas, 

neste caso, os animais controle ingeriram mais do que os animais que receberam dieta 

hipercolesterolêmica. De souza et al. (2010), não observaram diferença de consumo entre 

o grupo controle e hipercolesterolêmico e Miranda (2011) observou um maior consumo 

de dieta hipercolesterolêmica (1% de colesterol) quando comparada ao grupo controle, 

sugerindo que o consumo excessivo de alimentos “saborosos” leva à dependência e 

estimula o desenvolvimento do “comer” compulsivo. No entanto, Lopes (2014) e 

Haraguchi et al. (2009) encontraram resultados semelhantes aos nossos, em que os grupos 

que receberam a dieta com alto teor de gordura ingeriram menos dieta do que o grupo 

controle. Nossa opinião é que a dieta hipercolesterolêmica é caracterizada pelo seu alto 

percentual de gordura (25%), o que a torna mais energética e faz com que os animais 

consumam menos. 

A dieta hiper causou uma diminuição nos níveis séricos de colesterol, porém o 

exercício físico conseguiu reverter esse quadro, indicando que naqueles animais que 

consumiram a dieta padrão a concentração de colesterol manteve-se em níveis basais. A 

redução dos triacilgliceróis circulantes se deve ao alto percentual de lipídios utilizados na 

dieta, pois os ácidos graxos insaturados têm como característica a inibição de importantes 

enzimas relacionadas com o metabolismo de lipoproteínas, proporcionando diminuição 

da concentração de triacilgliceróis (CONNOR, DEFRANCESCO, CONNOR, 1993). 

Enquanto os níveis séricos de triacilgliceróis foram reduzidos em HS e HE, esses 

mesmos grupos tiveram maior percentual lipídico extraído do tecido hepático, assim 

como aumento da concentração de triacilgliceróis e colesterol, indicando que a 

hepatomegalia foi ocasionado pelo armazenamento desses compostos no fígado. De 
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acordo com Ferré e Foutelle (2010) e Varela-Rey et al. (2009) o aumento do 

armazenamento de triacilgliceróis que acontece nos estágios iniciais da NAFLD ocorre 

pelo desequilíbrio entre mecanismos de exportação/oxidação e importação/biossíntese de 

lipídios, ocasionando o aumento do órgão. 

Conforme descrito por Abreu et al. (2014), houve a indução da esteatose hepática 

nos animais alimentados com a dieta rica em lipídios, porém no seu estudo a massa 

corpórea desses animais não diferiu de seu grupo controle. No nosso estudo, em 

concordância com Yang et al. (2014) e Zhang et al. (2009), a dieta hiperlipídica 

proporcionou aumento da massa corporal no decorrer do experimento, porém não houve 

aumento dos tecidos adiposos. Os efeitos do EFA na redução do acúmulo de gordura 

corporal são bastante discutidos na literatura. O aumento do gasto energético total 

(SLENTZ et al., 2005), e a consequente mobilização dos ácidos graxos especialmente da 

gordura visceral (NUMAO et al., 2006), estão envolvidos nessa redução.  

Em relação ao peso do coração, os animais do grupo controle mostraram os 

mesmos valores que os animais do grupo hiper, resultado que contrasta com os obtidos 

por Ouwens et al. (2005), que utilizaram o mesmo teor de lipídeos em sua dieta e 

verificaram maiores valores nos animais do grupo hiper comparados aos controles. Não 

houve hipertrofia cardíaca nos animais exercitados neste experimento e os dados 

contrastam com os de Medeiros et al. (2004), que observaram maior peso do coração em 

animais treinados comparados aos sedentários. Os resultados observados por efeito do 

exercício neste experimento chamam atenção por causa da diferença de intensidade e 

volume (natação60min/dia/5x semana/4% peso corporal) em relação ao experimento 

citado (natação30min/dia/5x semana/5% peso corporal), logo, mais intenso e com menos 

volume e ainda assim eficaz em termos de adaptação do tecido cardíaco. 

 

Não foi encontrada diferença na massa dos rins, resultado que corrobora com Woo 

et al. (2008) e Miranda (2011) que também não encontraram alterações na massa dos rins 

de ratos alimentados com dieta hiperlipídica, isso pode ser explicado pelo fato do rim não 

ser  o órgão alvo a ser atingido pela dieta hiper. Já em relação à massa do sóleo, a dieta 

aumentou a massa do múculo, devido a uma maior deposição de gordura no músculo 

sóleo. 

O treinamento físico contribuiu para alterações em alguns parâmetros 

enzimáticos, em relação aos danos hepáticos, o exercício físico inibiu o aumento da 
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atividade da ALT. Essa enzima é encontrada na região citoplasmática dos hepatócitos e 

relaciona-se com danos hepáticos leves, por sua vez, a maior parte da AST está localizada 

nas mitocôndrias, indicando maior dano hepático quando sua atividade está aumentada 

(MOTTA, 2009), assim sugerimos que o treinamento físico contribuiu para minimização 

das injúrias provocadas pela dieta hiperlipídica. 

Contrastando com nosso achado Lopes (2014), utilizando dieta hiper com mesma 

composição, observou aumento significativo dos níveis de proteínas totais nos grupos 

hipercolesterolêmicos comparados aos grupos controle. Contudo, assim como em nossos 

resultados, não houve diferença nestes níveis entre o grupo hipercolesterolêmico e 

controle no trabalho desenvolvido por Haraguchi et al. (2009). Vale ressaltar que a 

dosagem isolada da proteína total tem pouco valor, uma vez que a alteração de uma fração 

pode ser compensada por alteração de outra. 

A albumina é sintetizada no fígado em velocidade dependente da ingestão 

proteica, mas sujeita a regulação por retroalimentação pelo teor de albumina circulante. 

Contribui com 75 a 80% do efeito osmótico do plasma, um dos fatores que regulam a 

distribuição apropriada de água entre os compartimentos intra e extracelulares e também 

atua no transporte e armazenamento de vários compostos, muito dos quais, pouco solúveis 

em água. A diminuição dos seus níveis pode, entre outros fatores, estar relacionada com 

enfermidades hepáticas severas, como hepatite crônica e cirrose, que resultam na 

incapacidade dos hepatócitos em sintetizar albumina (MOTTA, 2003). O dano hepático 

observado neste trabalho poderia explicar a diminuição dos níveis albumina dos animais 

dos grupos hipercolesterolêmicos. A globulina, por sua vez, é obtida pelo cálculo da 

diferença de concentração das proteínas totais e da albumina. Apesar de atuarem como 

indicadores limitados do metabolismo proteico, as globulinas adquirem grande 

importância como apontadores de processos inflamatórios, como os observados nas 

dislipidemias, porém não foi encontrada diferença na concentração de globulina. 

A hiperglicemia de jejum dos animais HS e HE verificada em nosso estudo vai de 

acordo com resultados encontrado na literatura envolvendo dieta hiperlipídicas 

(BUETTNER, 2006; FRALOUB, 2010). Isso pode ser explicado possivelmente pela 

exaustão das células β pancreáticas que aumentaram muito a produção de insulina devido 

à altas taxas de glicose sanguínea. 

A formação de ERO é um processo que ocorre normalmente durante o 

metabolismo celular, porém determinadas situações podem acarretar aumento dessa 
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produção. O desequilíbrio entre a formação de radicais livres e agentes antioxidantes 

culmina no estresse oxidativo, podendo desencadear danos a diversas moléculas do 

organismo, dentre elas, os lipídios e proteínas, cujas concentrações de TBARS e de 

proteínas carboniladas no fígado são marcadores de oxidação (OLUSI, 2002; UZUN et 

al., 2007). A dieta hipercolesterolêmica não promoveu alteração nos níveis de proteínas 

carboniladas. O nosso estudo corrobora com estudos de De souza et al. (2012) e Bravo et al. 

(2014), que não encontraram aumento na concentração de proteínas carboniladas no soro de 

ratos alimentados com dieta contendo 1% e 2% de colesterol respectivamente.  

Nosso estudo corrobora com outros diversos que mostram o aumento dos níveis 

de TBARS provocado por dieta com alto teor de gordura e/ou colesterol. Shyamala, 

Venukumar e Latha (2003) encontraram uma maior concentração de TBARS em fígado 

de ratos que receberam dieta rica em óleo de coco. Em animais alimentados com dieta 

contendo 0,1% de colesterol, Ha et al. (2005) também observaram aumento da 

concentração hepática de TBARS. Suanarunsawat et al. (2010) verificaram que uma dieta 

rica em colesterol (2,5%) contendo 6% de azeite de dendê também elevou a concentração 

destas substâncias no fígado dos ratos. 
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7- CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo mostrou que o treinamento físico realizado foi capaz de reduzir 

os tecidos adiposos, o dano oxidativo, a atividade da enzima ALT e o colesterol hepático, 

além de aumentar a excreção de gorduras nas fezes, minimizando as injúrias provocadas 

pela dieta hiperlipídica e inibindo a progressão da esteatose hepática. 

Diante desse desfecho, acreditamos que o tempo do treinamento físico não foi 

suficiente a ponto de haver uma melhora histológica, devido a tamanha lesão causada no 

fígado pela dieta hiper.  
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