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RESUMO 

O triglicerídeo (TG) circulante é um importante indicador de desordens 

metabólicas e cardiovasculares, estando comumente elevado na obesidade e 

no diabetes. Embora o nível circulante de TG pós-prandial possua maior 

correlação com o risco cardiovascular, comparado ao seu nível em jejum, não 

existe uma metodologia padronizada para o seu estudo em modelos animais, 

em que são utilizados diversos tipos de gorduras (monoinsaturadas, poli-

insaturadas e saturadas. O objetivo do presente estudo foi padronizar a 

metodologia utilizada para lipemia pós-prandial e verificar se os óleos de Soja, 

Oliva e Coco, são capazes de elevar essa lipemia pós-prandial. Foram 

utilizados camundongos C57BL/6 machos com oito meses de idade para o 1º 

experimento, divididos em 3 grupos (n=10): Salina (Sal), óleo de coco (Oc) e 

óleo de oliva (Oo). E em um 2º experimento, machos e fêmeas com cinco 

meses de idade foram divididos em 3 grupos: Soja (Os), Coco (Oc) e Oliva 

(Oo).  Após 2 horas de jejum, os animais receberam 200 µl dos óleos por 

gavagem orogástrica, em seguida o sangue foi coletado nos intervalos de 0h, e 

1h, 2h, 3h e 4h, através de uma pequena incisão da ponta da cauda. O sangue 

foi utilizado para dosagem da glicemia (glicosímetro) e do TG (bioquímica). A 

massa corporal (MC) foi mensurada antes e após o teste. Os dados foram 

analisados pelo teste t pareado, ANOVA One-Way e ANOVA de medidas 

repetidas, considerando um P<0,05 como significativo. No 1º experimento, 

houve elevação do TG 1h após a ingestão dos dois óleos, que permaneceu 

elevado após 2h no grupo Oo. A área sob a curva (ASC) da resposta do TG foi 

maior para os grupos Oo e Oc. A ASC da resposta glicêmica não foi alterada 

nos grupos que receberam os óleos. Entretanto, houve redução acentuadada 

glicemia entre 1h-4h nos grupos que receberam os óleos, comparados ao 

grupo Sal. A MC reduziu após o teste, sem alteração entre os grupos. No 2º 

experimento, houve redução da MC durante o teste para todos os grupos, 

sendo que nos machos a perda do grupo Oo foi aumentada em relação ao 

grupo Oc. Nos machos, ocorreu um aumento do TG no grupo Oo nos intervalos 

de 1h – 2h. A ASC da resposta do TG foi maior para o grupo Oo. Em relação 

às fêmeas, para os três óleos, houve um aumento do TG entre os tempos de 

1h e 2h. A ASC do TG esteve diminuída no grupo Oc em relação ao grupo Os e 

aumentada no grupo Oo em relação ao grupo Oc. A glicemia e a ASC da 

resposta glicêmica de machos e fêmeas não foram alteradas. Em conclusão 

dos óleos estudados, apenas o óleo de oliva foi capaz de elevar o TG pós-

prandial, sendo um candidato ao teste de tolerância oral à gordura, visto que 

houve dimorfismo sexual em resposta a ingestão do óleo de soja e o óleo de 

coco não foi capaz de elevar a LPP. 

 

Palavras-chave: Lipemia pós-prandial, Triglicerídeo, Camundongos C57BL/6, 

Doença Cardiovascular, Risco Cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Circulating triglyceride (TG) is an important indicator of metabolic and 
cardiovascular disorders, being commonly high in obesity and diabetes. 
Although postprandial TG is better associated with cardiovascular risk than 
fasting TG, there is no standardized methodology for its study in animal models, 
in which several types of fats are used (monounsaturated, polyunsaturated and 
saturated). The aim of the present study was to standardize a methodology 
used for postprandial lipemia and to verify if Soy, Olive and Coconut oils can 
raise this postprandial lipemia. Eight-month old male C57BL/6 mice were used 
for the 1st experiment, divided into 3 groups (n = 10): Saline (Sal), Coconut oil 
(Oc) and Olive oil (Oo). In a 2nd experiment, males and females of five months 
of age were divided into three groups (n = 10): Soy oil (Os), Coconut oil (Oc) 
and Olive oil (Oo). After 2 hours of fasting, the animals received 200 μl of the 
oils by orogastric gavage, then the blood was collected at intervals of 0h, and 
1h, 2h, 3h and 4h, through a small incision at the tip of the tail. The blood was 
used to measure blood glucose (glucometer) and TG (biochemistry). Body 
mass (BM) was measured before and after the test. Data were analyzed by 
paired t test, ANOVA One-Way and repeated measures ANOVA, considering a 
P <0.05 as significant. In the 1st experiment there was an elevation of TG 1h 
after ingestion of the two oils, which remained elevated after 2h in the Oo group. 
The area under the curve (AUC) of the TG response was higher for the Oo and 
Oc groups. The AUC of the glycemic response was not altered in the groups 
that received the oils. However, there was an accentuated blood glucose 
reduction between 1h-4h in the groups that received the oils, compared to the 
Sal group. The BM reduced after the test, without changes among groups. In 
the 2nd experiment, there was a reduction of BM during the test for all groups, 
and in males the loss of the Oo group was increased in relation to Oc group. In 
males, there was an increase in TG in the Oo group between the interval of 1h 
and 2h. The ASC of the TG response was greater for the Oo group. In relation 
to the females, for the three oils, there was a TG increase between 1h and 2h. 
The ASC of the TG was decreased in the Oc group in relation to the Os group 
and increased in the Oo group in relation to the Oc group. The glycemia and 
ASC of the glycemic response of males and females were not altered. In 
conclusion of the oils studied, only olive oil and capable of elevating the 
postprandial TG, being a candidate for the oral fat tolerance test, since sexual 
dimorphism occurred with the emission of soybean oil and coconut oil capable 
of raising an LPP. 
 
 

Key-words: Postprandial lipemia, Triglyceride, C57BL/6 mice, Cardiovascular 

Disease, Cardiovascular Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças do aparelho circulatório pertencem à categoria de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), sendo atualmente as causas mais 

comuns de morbidade e mortalidade em todo mundo. Dentre as doenças do 

aparelho circulatório encontram-se as cardiopatias isquêmicas, o acidente 

vascular encefálico (AVE), a hipertensão arterial sistêmica e renal e a 

aterosclerose. Em conjunto, elas são responsáveis por 15,9 milhões de óbitos 

por ano (Ribeiro et al., 2012). De um modo geral os hábitos não saudáveis 

como, por exemplo, a má alimentação e o sedentarismo, levam a um 

desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, agindo de forma 

direta na composição destas cardiopatias, sendo assim fatores de risco para a 

mesma (Sposito et al., 2007). 

A relação entre a alimentação e o risco cardiovascular (CV) se baseia na 

composição lipídica dos alimentos, pois de acordo com estas concentrações 

pode haver alterações de triglicerídeos (TG) e colesterol nas lipoproteínas 

(lipoproteína de baixa densidade [LDL], lipoproteína de densidade muito 

baixa[VLDL] e lipoproteína de alta densidade [HDL]), o que influencia no 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Estudos comprovam que o 

nível elevado de TG plasmático é um fator independente para o risco CV. 

Outros parâmetros como o aumento do LDL e VLDL e a diminuição do HDL 

são considerados também como fatores de risco (Miller et al., 2011). Além do 

perfil lipídico, a glicose é usada para o acompanhamento do risco CV, uma vez 

que níveis elevados de glicemia alteram diretamente as concentrações de TG 

(Sposito et al., 2007; Metabólica, 2016). 

A associação do TG com o risco CV se estabelece a partir do 

metabolismo lipídico. De acordo com a concentração de TG que é hidrolisado 

durante a digestão, há a formação de partículas remanescentes (VLDL e 

Quilomícrons [Qm]) que são liberadas na circulação. A partir delas ocorre a 

síntese de LDL que é altamente aterogênico. Portando as partículas de 

triglicerídeos remanescentes são consideradas como o principal fator de risco 

CV (Stalenhoef e De Graaf, 2008). As placas aterogênicas são formadas por 
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estas partículas remanescentes de lipoproteínas, ricas em TG, sendo a 

aterosclerose uma doença causada pela presença destas placas (Tabas et al., 

2007). 

Até recentemente as coletas de sangue para a avaliação do perfil lipídico 

e glicose eram feitas em jejum de 12h e 8h, respectivamente (SBPC/ML, 2014; 

Nordestgaardet al., 2016), sendo alterado atualmente para coleta casual. Tem 

crescido o número de estudos que utilizam o TG pós-prandial para a avaliação 

do risco CV, pois após a alimentação há maior liberação de partículas 

remanescentes (Bansalet al., 2007). Logo o TG pós-prandial prediz de uma 

melhor forma os eventos cardiovasculares, comparado ao jejum. Porém, há 

uma dificuldade na detecção e rastreio do TG pós-prandial, pois não existem 

protocolos e valores de referência padronizados para o mesmo (Pappas et al., 

2016). 

O Teste de Tolerância Oral à Gordura (TTOG) é um dos métodos 

utilizados para se avaliar a lipemia pós-prandial (LPP) e essa resposta varia de 

acordo com a composição dos ácidos graxos utilizados, sendo que na literatura 

se observa tanto o uso de óleos ricos em ácidos graxos monoinsaturados 

(MUFA), quanto em poli-insaturados (PUFA) e saturados (SFA) (Nordestgaard 

et al., 2016). 

De modo geral se observa grande variabilidade nos óleos utilizados e a 

falta de um protocolo estabelecido para esta técnica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES E EPIDEMIOLOGIA 

 

As doenças cardiovasculares pertencem à categoria de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) ou não comunicantes. São integradas a 

esta classificação outras doenças como, por exemplo, o câncer, o diabetes e 

as doenças do aparelho circulatório (Schmidt et al., 2011). As doenças 

cardiovasculares são, atualmente, a causa mais comum de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. A cardiopatia isquêmica, o AVE, a hipertensão 

arterial, entre outras cardiopatias são responsáveis por 15,9 milhões de óbitos 

por ano (Ribeiro et al., 2012). 

As DCNT têm se tornado cada vez mais presentes, desde a segunda 

metade do século XX, como resultado da mudança nos padrões alimentares e 

sociais. A escolha por alimentos rápidos e práticos, o pouco tempo de sono 

durante a noite, extensas horas de trabalho e estudo, diversas atividades 

extracurriculares e a intensa interferência da mídia, com suas propagandas, 

redes-sociais e produtos ofertados, afetam cada vez mais o indivíduo (WHO | 

Global status report on noncommunicable diseases 2010, 2015). 

Tal exposição induz a hábitos não saudáveis, que incluem uma má 

alimentação e a adesão a um estilo de vida sedentário. Estas duas variáveis 

contribuem para determinadas doenças crônicas tais como o diabetes mellitus, 

a hipertensão arterial e a obesidade (Dislipidemia, Síndrome Metabólica e 

Risco Cardiovascular, 2013).  

As DCNT são as principais causas de morte no mundo, correspondendo 

a 63% dos óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das mortes por DCNT 

ocorrem em países de baixa e média renda, um terço dessas mortes ocorrem 

em pessoas com idade inferior a 60 anos. No Brasil as DCNT constituem o 

problema de saúde de maior magnitude e correspondem a 72% das causas de 
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mortes, atingindo principalmente as camadas pobres da população e grupos 

vulneráveis (Saude, 2011). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares, diabetes e o uso de cigarro acarretaram para a economia 

uma perda estimada em 4,18 bilhões, entre os anos de 2006 e 2015, pois 

respectivas condições levam à perda de mão de obra, diminuindo os insumos 

econômicos no Brasil (WHO | Global status report on noncommunicable 

diseases 2010, 2015). 

Dados de 2008 de um estudo com 400 mil pessoas mostraram que as 

mulheres apresentaram um diagnóstico prévio de hipertensão 6,7% a mais que 

os homens. Esta prevalência aumenta 0,5% ao ano em ambos os sexos. 

Aproximadamente 50% das mortes ocorrem com menos de 70 anos e quase 

30% abaixo dos 60 anos de idade (Schmidt et al., 2011). 

Em 2012 foi criado o Marco Global de Monitoramento das DCNT, unindo 

119 países que estabeleceram o “Plano de ações estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis” (Malta et al., 2013). 

Neste documento foram estabelecidos 25 indicadores de monitoramento para 

estas doenças, divididos em três blocos: 1) mortalidade e morbidade; 2) fatores 

de risco e; 3) resposta dos sistemas nacionais. No Brasil, foi criado então o 

“Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis”, tendo 

como limite de aplicação os anos de 2011 a 2022 (Tabela1). Neste documento, 

foram abordadas as principais doenças não comunicantes e seus fatores de 

risco. Para o país foram apresentadas três diretrizes: 1) Vigilância, informação, 

avaliação e monitoramento; 2) Promoção da Saúde e; 3) Cuidado Integral.  
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Tabela 1 – Metas globais da Organização Mundial de Saúde e Plano de Ação 

no Brasil 

 

Comparação das metas globais da OMS para prevenção e controle das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) x Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de DCNT no 

Brasil, 2011-2022. Fonte: (Malta et al., 2013). 
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2.2 SÍNDROME METABÓLICA  

 

A síndrome metabólica (SM) não é diagnosticada com apenas um 

critério metabólico, sendo necessários valores de colesterol, circunferência 

abdominal, glicose, triglicerídeo e resistência à insulina (Harchaoui, K. et al., 

2009). 

A SM é diagnosticada a partir de parâmetros estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo como foco a deposição central 

de gordura e a resistência insulínica como causa essencial do risco CV. De 

forma geral, tanto o acúmulo de gordura quanto o aumento da glicemia exigem 

um esforço maior do pâncreas para a produção de insulina, os quais são 

diretamente influenciados pelo cotidiano. Logo, cria-se uma ligação direta entre 

fatores de risco, SM, risco CV e outras doenças crônicas não transmissíveis 

(Cardiol., 2005). 

De acordo com o Programa Nacional de Educação em Colesterol III 

Painel de Tratamento do Adulto (National Cholesterol Education Program’s 

Adult Treatment Panel, NCEP-ATP III), tem-se como sintomatologia da SM não 

apenas os parâmetros definidos pela OMS, mas também fatores genéticos. 

Isso porque há indivíduos pré-dispostos a desenvolver esta condição, 

principalmente em relação à resistência à insulina, que facilitam a aquisição de 

outros fatores de risco, como sobrepeso e alta deposição de gordura na região 

abdominal (National Cholesterol Education Program (Ncep) Expert Panel on 

Detection, 2002). 

A diferença entre o diagnóstico da SM pela OMS e pelo NCEP-ATP III é 

que o segundo não exige a comprovação de resistência à insulina, facilitando a 

sua utilização, já que possui um menor custo benefício, sendo recomendada 

pela Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica, 

sendo aplicada na rede pública (Figura 1) (Cardiol., 2005). 
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Figura 1 – Valores para o diagnóstico de Síndrome Metabólica (ADAPTADO). Fonte: 

(National Cholesterol Education Program (Ncep) Expert Panel on Detection, 2002; Cardiol., 

2005; Metabólica, 2016). 

 

Os pacientes que se enquadram como portadores de SM são mais 

propensos a ir à óbito por doenças coronarinas e acidentes vasculares 

comparado àqueles que não possuem a síndrome (Isomaa et al., 2001). Da 

mesma forma, eles desenvolvem com maior facilidade o diabetes mellitus tipo 

II, sendo este um fator agravante para as doenças cardiovasculares (Wilson et 

al., 2005). 

Isso dificulta associar de forma independente o TG e o risco CV, porém 

este parâmetro pode ser utilizado no acompanhamento e evolução das 

doenças cardiovasculares (Harchaoui, K. E. et al., 2009). 

Isso se justifica, pois em um estudo prospectivo realizado com doenças 

que possuem a hipertrigliceridemia em comum (p.ex., hiperlipidemia combinada 

familiar e hipertrigliceridemia familiar) demonstraram um maior risco de 

mortalidade por DCV em portadores e que o nível inicial de TG forneceu o 

prognóstico de mortalidade para o mesmo (Austin et al., 2000). 

• Jejum ≥ 100 mg/dL

• Pós-prandial (2h) ≥ 140 mg/dL

Glicemia Plasmática 

• Total > 200 mg/ dL

• HDL  < 45mg/dL

• LDL >150 mg/dL

Colesterol

• ≥ 150 mg/dL

Triglicerídeo

• Sistólica >130 mmHg

• Disastólica > 85 mmHg

Pressão Arterial

• Risco aumentado: Homem (≥ 94) Mulher (≥ 80)

• Risco aumentado substancialmente: Homem (≥102)   Mulher (≥ 88)

Circunferência Abdominal (cm)
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2.3 FATORES DE RISCO PARA DCV 

 

Existem fatores de risco relacionados aos lipídios sanguíneos, como a 

presença de níveis elevados de TG, LDL e VLDL circulante se níveis reduzidos 

de HDL. Já os fatores de risco não lipídicos são utilizados como prevenção 

primária das DCNT. Entre eles estão o uso nocivo do álcool, uso de tabaco, 

dieta não saudável, atividade física insuficiente e hipertensão arterial (WHO | 

Global status report on noncommunicable diseases 2010, 2015). 

 

2.3.1 Fatores não lipídicos 

 

2.3.1.1 Hipertensão arterial 

 

A hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento da pressão 

sanguínea, onde os valores sistólicos e diastólicos considerados elevados são 

mensurados a partir de 130 mmHg e 80 mmHg, respectivamente. Os valores 

de pressão arterial normal estão na faixa de 120/80mmHg (Guidelines, 2017). 

Contudo, essa condição normativa não exclui o aparecimento de DCNT 

(Sposito et al., 2007). 

A hipertensão arterial possui a vantagem de ser um marcador facilmente 

mensurável e diagnosticado, porém ao mesmo tempo ela se apresenta de 

forma particular, logo seu tratamento não exclui o aparecimento de DCNT. Ela 

é utilizada de forma associada com o acompanhamento do nível de LDL, já que 

a hipertensão arterial influencia diretamente no aumento do nível desta 

lipoproteína (National Cholesterol Education Program (Ncep) Expert Panel on 

Detection, 2002).  
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2.3.1.2 Tabagismo e uso nocivo do álcool 

 

O tabagismo também se apresenta como um parâmetro independente, 

portanto possuir este hábito leva a um maior risco CV. Da mesma forma, sua 

ausência atua diretamente de forma positiva no prognóstico do paciente.  

Estudos mostram que após três anos sem fumar, o paciente já se apresenta 

em condições normativas em relação ao risco CV (Oliveira, 1999). Há uma 

grande associação entre o consumo de álcool e o tabagismo e estudos 

demonstram que o consumo exagerado de álcool aumenta o risco de infarto no 

miocárdio (Puddey et al., 1999). 

Existe relação entre o tabagismo e o risco CV, pois este hábito promove 

uma resposta aguda do organismo, elevando a frequência cardíaca, exigindo 

uma demanda maior de oxigênio para o miocárdio e estimulando a adesão 

plaquetária, que é um fator pró-trombótico. Além de aumentar a oxidação de 

LDL, da viscosidade sanguínea, do nível de fibrinogênio, lesionando 

diretamente o endotélio, todas estas alterações levam ao desenvolvimento da 

placa de ateroma. De forma geral o uso do cigarro atua sinergicamente nas 

dislipidemias e na elevação da pressão arterial (Frohlich, 2001).A nicotina é a 

substância mais psicoativa utilizada em grande escala na população, na qual 

possui maior nível de dependência entre seus usuários (Rosemberg, 2004), 

pois atua de forma direta nos receptores de dopamina, estimulando o sistema 

nervoso central. 

 

2.3.1.3 Sedentarismo 

 

O sedentarismo se caracteriza pela falta de atividade física na rotina do 

paciente, o que leva a um baixo condicionamento cardiorrespiratório e baixa 

força muscular, aumentando o risco CV. Em contrapartida, os exercícios físicos 

elevam de forma expressiva o HDL e auxiliam no controle da pressão arterial e 

do nível glicêmico (Xavier et al., 2013).  
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2.3.1.4 Hábitos alimentares 

 

A má alimentação é um dos fatores mais importantes para o 

desenvolvimento da SM, pois atua de forma direta na composição corporal do 

indivíduo, aumentando a deposição de gordura no abdome, o que leva a uma 

maior circunferência abdominal, sendo um mau prognóstico para o 

desenvolvimento de DCV (Xavier et al., 2013). 

 

2.3.2 Fatores de risco lipídicos 

 

Os lipídios do plasma são consistem em ácidos graxos livres (4%), 

fosfolipídios (30%), colesterol (14%), ésteres de colesterol (36%) e TG (16%). 

Eles são absorvidos a partir da dieta ou sintetizados pelo fígado ou pelo próprio 

tecido adiposo e circulam pela corrente sanguínea, tecidos e órgãos 

associados às lipoproteínas, sendo elas os Qm, VLDL, LDL e HDL (Rodwell., 

2007). Os fosfolipídios são responsáveis pela estrutura basal da membrana 

celular. O colesterol atua na fluidez e na ativação de enzimas da membrana 

celular, sendo precursores de hormônios esteroides, sais biliares e vitamina D 

(Sposito et al., 2007). 

Para o acompanhamento e diagnóstico das DCV, são utilizados 

parâmetros bioquímicos como o lipidograma, que analisa o perfil lipídico e suas 

frações em cada paciente. Rotineiramente são quantificados o TG e as 

lipoproteínas circulantes LDL, HDL e VLDL, assim como o colesterol total (CT) 

(Faludi et al., 2017).O LDL e o VLDL podem sem calculados a partir dos 

valores de TG e o LDL pela equação de Friedewald, onde o LDL=CT-HDL-

TG/5 e o VLDL=TG/5. Esta equação só pode ser utilizado com níveis de TG até 

400 mg/dL e a amostra não pode conter Qm, sendo coletada em jejum (Sposito 

et al., 2007). 
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2.4 METABOLISMO LIPÍDICO 

 

O TG é formado a partir de três moléculas de ácido graxos ligadas a 

uma molécula de glicerol. Ele é a forma de armazenamento energético mais 

importante do organismo, sendo armazenado no tecido adiposo e no músculo 

(Sposito et al., 2007). A partir da hidrolise do TG são liberados ácidos graxos 

livres, os quais são transportados pela albumina em direção ao fígado e ao 

músculo, quando necessário (Santos et al., 2013). 

De modo geral, o metabolismo lipídico se concentra na metabolização 

do TG e do colesterol (Silva, 2015). Existem duas vias de transporte de lipídios 

no organismo. A via exógena se inicia na absorção intestinal e segue até o 

transporte dos lipídeos até o fígado e aos tecidos. Por outro lado, a via 

endógena compreende o transporte e metabolismo das lipoproteínas 

produzidas no fígado (Silva, 2015). 

 

2.4.1 Via Exógena 

 

Quando nos alimentamos, os ácidos biliares armazenados na vesícula 

biliar são secretados para a luz do intestino delgado, onde ocorre a digestão e 

a absorção dos lipídios (Xavier et al., 2013). Os ácidos biliares são sintetizados 

no fígado e transportados pelo ducto colédoco até o duodeno, onde atuam 

como detergentes, promovendo a solubilização da gordura ingerida. Isto 

promove o aumento da superfície de contato das partículas lipídicas, 

permitindo a ação da lipase pancreática (LP), enzima que catalisa a hidrólise 

do TG, liberando ácidos graxos livres e glicerol (Motta, 2005). 

Em seguida, essas moléculas são absorvidas pelos enterócitos jejunais 

e são então novamente convertidas em TG pela enzima acil-

CoA:diacilglicerolaciltransferase 2 (DGAT2) no retículo endoplasmático, 

enquanto o colesterol é convertido em ésteres de colesterol (Motta, 2005; 

Williams, 2008; Xavier et al., 2013). A absorção de colesterol é promovida pela 
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proteína niemann-pick c1-like 1 (NPC1-L1), situada na membrana apical do 

enterócito, que promove a passagem do mesmo pela borda em escova destas 

células, facilitando sua absorção intestinal (Altmann et al., 2004). 

Após a absorção, os ácidos graxos são utilizados para a síntese de Qm, 

que contêm a apolipoproteína (apo) B48. Em seguida, os Qm são secretados 

pelas células intestinais para o sistema linfático. Durante sua circulação no 

sangue, os Qm são hidrolisados pela lipoproteína lipase (LPL) presente no 

capilar dos tecidos, o que promove a liberação do seu conteúdo rico em ácidos 

graxos, glicerol e colesterol não esterificado, que serão então capturados pelas 

células musculares e adipócitos. Os Qm não hidrolisados serão capturados 

posteriormente pelo fígado para a síntese de VLDL. Dessa forma, os Qm são 

oriundos da absorção intestinal de TG e o VLDL da circulação hepática e são 

as partículas com maios quantidade de TG, quando comparados ao LDL e ao 

HDL (Cooper, 1997; Rodwell., 2007). 

 

2.4.2 Via endógena 

 

Os lipídios de origem hepática são transportados pelas VLDL, 

lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) e LDL. O VLDL é sintetizado 

pela proteína intracelular de transferência de TG microssomal (MTP) nos 

hepatócitos, é rico em TG e contêm a apoB-100, E e C. A MTP transfere os 

TGs para a apoB (Cuchel et al., 2009).A síntese intracelular de VLDL ocorre 

em duas etapas. Primeiramente com a formação da VLDL2, uma molécula com 

baixo nível de TG, podendo não ser utilizada pelo fígado. Posteriormente, a 

VLDL2 passa por um processo de amadurecimento, onde ocorre a adição de 

mais TG, tornando-se VLDL1. Este processo dependente diretamente da 

proporção de TG e apoB-100 contidos no fígado (Olofsson et al., 2000). 

Na corrente sanguínea o TG da VLDL é hidrolisado pela LPL presente 

nos leitos capilares do tecido adiposo e músculo esquelético. Uma série de 

apolipoproteínas como, por exemplo, a apoC-III e apoA-V, presentes na 

membrana das lipoproteínas ricas em triglicerídeos, podem atuar como 
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inibidores potenciais para a ação da LPL (Pillarisetti e Saxena, 2003). Após 

distribuir TG aos tecidos, as VLDLs remanescentes dão origem às IDLs, as 

quais são removidas de circulação rapidamente. A continua hidrólise promovida 

pela lipase hepática (LH) resulta na formação de LDL, principal carreador de 

colesterol para os tecidos periféricos (Santos et al., 1999). Durante a hidrólise 

da VLDL, ácidos graxos podem ser trocados entre as partículas de HDL e LDL 

por meio da ação da proteína de transferência de ésteres de colesterol (CETP), 

que realiza a troca de TGs por ésteres de colesterol. Assim, também pode 

haver formação de LDL e HDL a partir da VLDL (Silva, 2015). 

A LPL nas superfícies das células endoteliais e a LH em menor 

quantidade no fígado hidrolisam os TGs presentes nas lipoproteínas, gerando 

remanescentes que em circunstâncias normais são rapidamente eliminados do 

sangue pelos hepatócitos para catabolização. Por outro lado, as lipoproteínas 

remanescentes são extremamente aterogênicas e sua remoção ocorre por 

meio do proteoglicano sulfato de heparina (HSPG) mediada principalmente 

pela apoE. As principais lipoproteínas remanescentes são a β-VLDL 

(remanescentes de VLDL e Qm), apoB100, apoB48, apoE e as apoCs (Mahley 

e Huang, 2007). A apoE possui uma ligação de alta afinidade com lipoproteínas 

remanescentes da família de receptores de LDL (LDLR) e HSPGs (Mahley e Ji, 

1999). 

A remoção de partículas remanescentes de VLDL contendo apoB-100 

também ocorre através da LPL, LH e CETP. A CETP conduz a formação de 

LDL enriquecida com colesterol até sua eliminação pelos LDLR hepático 

(Harchaoui, K. E. et al., 2009). A atividade da CETP e da proteína de 

transferência de fosfolipídio (PLTP) aumenta de acordo com a quantidade 

lipoproteínas ricas em TG. Assim, em condições hipertrigliceridemia ocorre um 

declínio e uma elevação das concentrações de HDL e LDL, respectivamente 

(Dallinga-Thie et al., 2007). 

O baixo nível de HDL possui forte relação com a hipertrigliceridemia 

(Ginsberg et al., 2007).O HDL possui efeito protetor, pois esta lipoproteína 

permite a saída do colesterol das células e realiza o transporte reverso de 

colesterol para o fígado, redistribuindo-o no organismo e o excretando por meio 
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dos sais biliares ou diretamente pela bile. O HDL também possui propriedades 

anti-inflamatórias e antioxidantes por meio das apoE, AI, AIV e impede a 

oxidação dos fosfolipídios derivados do LDL (Stein e Stein, 1999). 

 

2.5 TRIGLICERÍDEOS, RISCO CV e ATEROSCLEROSE 

 

O risco CV é reconhecido a partir do momento em que o paciente 

apresenta a tríade lipídica aterogênica, que consiste em baixos níveis de HDL, 

e níveis elevados de LDL e TG (Austin et al., 1990).A hipertrigliceridemia, onde 

os níveis de TG estão >150 mg/dL é observada em pacientes com SM, 

diabetes tipo 2 (DM2) ou hiperlipidemia familiar combinada (Ginsberg et al., 

2006). A prevalência de um perfil de lipoproteínas aterogênicas, com níveis 

aumentados de LDL, VLDL, ApoB e TG e níveis reduzidos de HDL é observada 

em pacientes que apresentam risco CV (Harchaoui, K. et al., 2009). 

A relação do TG com o risco CV se estabelece a partir do metabolismo 

lipídico, que demonstra que há uma relação direta entre a concentração de 

VLDL e Qm que são hidrolisados e a formação de partículas remanescentes. 

Em sua via metabólica, eles levam a síntese de LDL, sendo altamente 

aterogênicas. Portando as partículas de TG remanescentes são consideradas 

como um dos principais fatores de risco CV (Stalenhoef e De Graaf, 2008). 

A aterosclerose é uma doença causada pela presença de placas de 

ateroma, ou seja, gordura na camada íntima das artérias. Estas placas se 

formam pelo acúmulo de lipídeos, macrófagos e seus restos celulares 

derivados da fagocitose aderidos a uma capa fibrosa, rica em colágeno (Santos 

et al., 1999). A lesão aterosclerótica leva ao remodelamento endotelial, 

aumentando a permeabilidade às lipoproteínas, principalmente a LDL, que por 

endocitose se aderem à camada íntima do endotélio (Weber e Noels, 2011). 

Por essa razão o LDL é considerado como uma partícula altamente 

aterogênica. 
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Com a adesão no espaço subendotelial, o LDL sofre oxidação e se torna 

imunogênico (LDLox), expõe neo-antígenos e estimula a expressão de 

moléculas de adesão, atraindo células do sistema imune e promovendo a 

adesão leucocitária de forma geral (Rafieian-Kopaei et al., 2014).Os 

macrófagos fagocitam o LDLox, formando as células espumosas, as quais são 

o principal componente da lesão na aterosclerose, conhecida como estria 

gordurosa. A lesão aumenta de acordo com a quantidade macrófagos, pois 

leva ao aumento da fagocitose e consequentemente ao aumento de células 

espumosas (Olivares et al., 2017). 

As placas aterogênicas também contêm partículas remanescentes de 

lipoproteínas ricas em TG. Elas apresentam consigo apo-B e se supõe que a 

presença desta apolipoproteína retida na porção subendotelial vascular é a 

chave para iniciação do processo de aterogênese. As características 

fundamentais neste processo são o tamanho das lipoproteínas, a densidade, 

os lipídios e as apolipoproteínas presentes (Proctor et al., 2002; Tabas et al., 

2007). 

De acordo com uma investigação prospectiva, realizada pelo The 

Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM) envolvendo 4.849 homens de 

meia idade acompanhados durante oito anos, analisou-se a incidência de 

doenças coronarianas de acordo com os fatores de risco que cada um possuía. 

Viu-se que o nível de TG em jejum foi um fator de risco independente para as 

DCV, não sendo relacionado aos níveis séricos de HDL ou LDL (Assmann et 

al., 1998). 

 

2.6 TRIGLICERÍDEOEM JEJUM E PÓS PRANDIAL 

 

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 

(SBPC/ML) estabeleceu o jejum para a coleta e dosagem do perfil lipídico e da 

glicose, no qual são exigidos 12h e 8h, respectivamente (SBPC/ML):, 2014; 

Nordestgaard et al., 2016). A principal razão para avaliar estes parâmetros em 

jejum é que este requisito foi aplicado em quase todos os estudos de redução 
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de lipídios aleatórios (Langsted et al., 2008). O jejum também diminui a extensa 

heterogeneidade que há na ingestão de alimentos entre cada paciente, 

minimizando a variabilidade do resultado (A.M. Simundic, 2014). 

Além disso, a resposta pós-prandial pode variar de acordo com o 

comportamento e a composição alimentar, podendo modificar o grau de 

alterações lipídicas e o nível de estresse oxidativo (A.M. Simundic, 2014). 

Outra justificativa para o uso do jejum é o aumento dos níveis de TG 

observados durante os testes de tolerância oral à gordura (Nordestgaard et al., 

2007). Por fim, o cálculo do LDL pela equação de Friedewald utiliza o valor do 

TG em jejum (Lopez, 2013). Recomenda-se que o uso do jejum para o 

diagnóstico de risco CV seja implementado para pacientes que apresentam TG 

>440mg/dL e também para aqueles que possuem dislipidemias familiares 

(Nordestgaard et al., 2016). 

Em contrapartida, vem crescendo o número de estudos que estão 

utilizando o TG pós-prandial, ou seja, realizando a coleta de sangue e a 

dosagem do TG após a ingestão de uma refeição. O jejum se estabelece após 

8h sem ingestão alimentar (Carl A, 2012), contudo o consumo alimentar da 

população de forma geral se distribui em três principais refeições, podendo 

haver a ingestão de pequenas ingestão de alimento nos intervalos.Isto 

demonstra que os pacientes permanecem mais tempo em estado alimentado 

comparado ao jejum, logo a dosagem do TG pós-prandial representaria de 

forma mais significativa o metabolismo do indivíduo (Langsted et al., 2008). 

O TG pós-prandial é melhor em prever futuros eventos cardiovasculares 

do que os níveis de TG em jejum (Bansal et al., 2007). Isso ocorre 

principalmente porque após alimentar-se há uma maior liberação de partículas 

remanescentes. Os níveis de lipídios, lipoproteínas e apolipoproteínas após 

uma ingestão normal de alimentos diferem apenas dos níveis no estado de 

jejum, porque a maioria das pessoas consomem muito menos gordura em 

refeições comuns do que durante um teste de tolerância à gordura. No teste de 

tolerância oral à gordura avalia-se o aumento dos níveis de TG pós-prandial 

(Schaefer et al., 2001). 
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A Tabela 2 faz a sintese de alguns estudos onde foi comparado os 

valores de TG, CT, HDL e LDL em jejum e pós-prandial (Nordestgaard et al., 

2016). Nestes estudoso aumento do TG pós-prandial é mínimo e não altera o 

prognóstico para o risco CV. A diminuição do LDL é provavelmente justificada 

pela hemodiluição resultante da ingestão de líquidos em relação à refeição 

(Langsted et al., 2008; Nordestgaard et al., 2016). O aumento do LDL dosado 

após uma refeição, prevê um risco maior para doenças cardiovasculares e 

aterogênese (Kolovou et al., 2005). 

 

Tabela 2 – Estudos realizados entre os anos de 2008 e 2012 comparando o 

perfil lipídico em jejum e pós-prandial  

Estudo  TG CT LDL HDL 

 
Morat et al., 
(2008) 

 
26.330 
mulheres 

 
↑0,2mmol/L 
↑18 mg/dL 
↑16% 

 
↓0,1 mmol/L 
↓4 mg/dL 
↓1% 

 
↓0,2 mmol/L 
↓8 mg/dL 
↓5% 

 
Sem 
mudanças 

 
Langsted et  
al., (2008) 

 
33.391 homens 
e mulheres 

 
↑0,3mmol/L 
↑26 mg/dL 
↑21% 
 
 

 
↓0,2 mmol/L 
↓8 mg/dL 
↓4% 

 
↓0,2 mmol/L 
↓8 mg/dL 
↓6% 

 
↓0,1 mmol/L 
↓4 mg/dL 
Sem 
mudanças 

 

Steiner et 

al.,(2011 

 

12.744 crianças 

 
↑0,1mmol/L 
↑9 mg/dL 
↑10% 
 

 
↓0,1 mmol/L 
↓4 mg/dL 
↓2% 

 
↓0,1 mmol/L 
↓4 mg/dL 
↓4% 

 

Sem 

mudanças 

 

Langsted e 

Nordestgard 

(2011) 

 

2.270 homens e 

mulheres com 

diabetes 

 
↑0,2mmol/L 
↑18 mg/dL 
↑11% 
 

 
↓0,4 mmol/L 
↓15 mg/dL 
↓8% 

 
↓0,6 mmol/L 
↓23 mg/dL 
↓25% 

 

Sem 

mudanças 

 

Sidu e 

Naughter 

(2012) 

 

209.180 

homens e 

mulheres 

 
↑0,3mmol/L 
↑26 mg/dL 
↑211% 
 

 
Sem 
mudanças 
 

 
↓0,1 mmol/L 
↓4 mg/dL 
↓4% 

 

Sem 

mudanças 

Fonte: Adaptado (Nordestgaardet al., 2016) 
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De modo geral, não há evidências suficientes de que o jejum é superior 

ao estado pós-prandial para a avaliação do perfil lipídico e na avaliação do 

risco CV. No entanto, existem vantagens em se usar amostras coletadas no 

estado pós-prandial para medir o perfil lipídico, dessa forma o TG pós-prandial 

seria um bom paramêtro para o diagnóstico das DCV (Gaziano, 2012; Khera e 

Mora, 2012; Nordestgaard et al., 2016). Entre os argumentos a favor de 

exames sem jejum estão o fato do jejum poder atuar como uma barreira para o 

rastreio da população, uma vez que ele é impopular para crianças e muitas 

vezes não é adequado para pacientes com diabetes e gestantes. Além disso, 

muitas vezes se perde pacientes na rotina laboratorial pré-clínica devido ao 

jejum inadequado ou pela falta de informação (Langsted et al., 2008). 

 

2.7 TESTE DE TOLERÂNCIA ORAL À GORDURA 

 

Não existe uma definição aprovada e protocoladapara avaliar a LPP, 

devido ao aumento dos níveis de TG após a ingestão alimentar e ao cálculo do 

LDL que requerer o nível de TG em jejum (Warnick et al., 1990). Por essa falta 

de protocolo, o TTOG tem sido utilizado apenas na pesquisa médica (Kolovou, 

Mikhailidis, Nordestgaard, et al., 2011). De modo geral, o TTOG avalia a 

qualidade nutricional do alimento ofertado e a resposta metabólica que ele 

promove no indivíduo, avaliando o estado pós-prandial (Langsted, A. e 

Nordestgaard, B. G., 2011). 

 Para a avaliação pós-prandial o TG aumenta rapidamente no sangue,  e 

altera de acordo com os ácidos graxos, contidos na refeição. Cargas de 

gordura com alta concentração de ácidos graxos saturados, apresentam um 

aumento de TG em até 6h-8h. O ensaio para medir TG total  é rápido e 

apresenta um bom custo benefício para esta análise (Chye Ooi et al., 2011) 

Como o TG é um parametro que tem seu valor alterado logo após a 

refeição, utiliza-se no TTOG uma sobrecarga de gordura para provocar e 

mensurar essa alteração. São coletadas duas amostras do paciente, a primeira 

com o paciente em jejum de 8h e a segunda no intervalo de quatro a seis horas 
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após a ingestão da sobrecarga lipídica oral. Esta refeição gordurosa deve ser 

consumida no intervalo de 20 min, uma vez que após esse período a 

metabolização já começa a ocorrer e pode haver divergência nos resultados se 

o consumo for prolongado. Após quatro horas da ingestão é possível observar 

umaelevação do TG sérico (Kolovou, Mikhailidis, Nordestgaard, et al., 2011; 

Panzoldo et al., 2011). 

Os níveis de Qm, ácidos graxos livres e VLDL variam de acordo com a 

qualidade do alimento ofertado e estas partículas participam diretamente da 

resposta pós-prandial do TG.A elevação do TG pós-prandial depende da 

composição da refeição teste, que varia entre os estudos com relação a 

quantidade de carboidratos, fibras, proteínas e gorduras. 

É difícil o estabelecimento de uma refeição teste padrão baseada 

naliteratura, pois cada pesquisa relata uma refeição com valores nutricionais 

variados (Kolovou, Mikhailidis, Nordestgaard, et al., 2011; Langsted, Anne e 

Nordestgaard, Børge G., 2011; Ooi e Nordestgaard, 2011). Para humanos, um 

consenso publicado em 2011 definiu como padrão a oferta de uma refeição 

teste contendo 75g de gordura, 10g de proteínas e 25g de carboidratos, 

administrada após jejum de 8h, havendo coleta de sangue neste momento e 4h 

posteriores a administração da refeição teste (Kolovou, Mikhailidis, Kovar, et 

al., 2011). 

Muitas estudos metabólicos são realizados em modelos animais, uma 

vez que eticamente algumas intervenções não podem ser realizadas em 

humanos, Dessa forma, faz-se também importante a padronização de um 

TTOG em roedores, visto que esses animais são amplamento utilizados em 

estudos sobre a fisiopatologia das doenças cardiometabólicas. Não existe em 

roedores uma padronização deste teste, com relação às suas diversas 

variáveis, desde a quantidade ofertada de gordura, o tipo de gordura, o tempo 

de jejum e em qual momento pós-prandial o TG circulante deve ser analisado 

(Ikeda, I. et al., 2005; Ikeda, Ikuo et al., 2005; Panzoldo et al., 2011). 
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2.8 ÓLEOS E COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

Os óleos são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), em sua 

maioria de origem vegetal, formados principalmente por ésteres de 

triacilglicerol (= triglicerídeo), resultantes da esterificação entre o glicerol e os 

ácidos graxos. Além de triacilglicerol, os óleos contêm vários componentes em 

menor proporção, como os monoacilgliceróis, diacilgliceróis, ácidos graxos 

livres, tocoferol (antioxidante), proteínas, esteróis e vitaminas (Reda e Carneiro, 

2007). 

Os ácidos graxos são classificados de acordo com o comprimento de 

sua cadeia de carbono, o número de duplas ligações nesta cadeia e pela sua 

configuração espacial (Calder, 2015). Os acidos graxos podem ser dividios em 

saturados e insaturados, conforme ilustrado na Tabela 3. A nomenclatura 

dosácidos graxos insaturados se dá apartir da localização da primeira dupla 

ligação da cadeiacarbônica, considerandoogrupo metila. Dessa forma, a série 

do ácidograxo é identificada por meio da letra ω (ômega), onde os principais 

são o ω-3, ω-6 e ω-9. Essas características químicas, em conjunto com a 

quantidade de gordura ingerida na alimentação, alteram diretamente a 

concentração plasmática de ácidos graxos, colesterol e lipoproteínas (Calder, 

2015). 

 

Tabela 3 – Classificação dos ácidos graxos de acordo com sua estrutura 

molecular 

 

Ácidos Graxos 

Saturado 

(ligação simples) 

Insaturado 

(dupla ligações) 

 Média: 6 -12 Carbonos 1: Monoinsaturado 

 Longa: >14 Carbonos >1: Poli-insaturado 
 

Adaptado de (Calder, 2015). 
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Na literatura,vários óleos já foram utilizados para a realização do TTOG 

em roedores, desde o óleo de oliva, óleo de coco e até compostos alimentares 

com alto teor lipídico como o creme de leite (Panzoldo et al., 2011; Scalerandi 

et al., 2014).O óleo de oliva é rico em ácidos graxosmonoinsaturados (MUFA) 

com alta concentração de acido oleico (C18:1)da série ω-9. Estudos mostram 

que componentes menores do azeite de oliva, os fenóis, contribuem de forma 

benéfica para a saúde cardiovascular (Torre-Carbot et al., 2010). Os fenóis se 

ligam ao LDL, exercendo sua função antioxidante por impedir a formação de 

LDLox, modulando o estado oxidativo/antioxidante in vivo. Além disso, há 

melhora na capacidade antioxidante do plasmaapós o consumo de óleo de 

oliva (Covas, De La Torre, et al., 2006; Covas, Nyyssonen, et al., 2006). 

O óleo de soja é rico em ácidos graxos poli-insaturados (PUFA), da série 

ω-6, com alta concentração de ácido linoleico. Esse ácido graxo é chamado 

essencial pois é obtido exclusivamente pela alimentação, não sendo sintetizado 

pelo organismo nos seres humanos (Holman, 1961). Os ácidos graxos ω-6 

parecem ter efeito benéfico sobre a saúde cardiovascular. Em um estudo em 

humanos, suas concentraçõesnos fosfolipídeos plasmáticos foram 

inversamente correlacionadascom o risco de desenvolvimento de doenças 

coronarianas. Em sentido oposto, a concentração de gorduras saturadas nos 

fosfolipídeos foi correlacionada com o aumento do risco para doença 

coronariana (Khaw et al., 2012). 

O óleo de coco é uma fonte natural de gorduras saturadas (SAF), 

principalmente de ácido láurico (C12:0). Em respeito à dislipidemia, sabe-se 

quegorduras sólidas saturadas ricas em ácido láurico resultam em um perfil 

lipídico mais favorável do que uma gordura sólida ricaem ácidos graxos trans 

(De Roos et al., 2001). No entanto, a gordura saturada (C12:0, C14:0e C16:0) 

eleva a concentração plasmática de colesterol, principalmente o LDL e em 

especial o C14:0 (Santos et al., 2013). De modo geral, recomenda-se substituir 

o uso de SAF por gorduras poli-insaturadas (Li et al., 2015). 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente estudo foi padronizar um protocolo para o estudo 

da lipemia pós-prandial em camundongos C57BL/6. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Padronizar a metodologia de coleta de sangue da cauda 

• Verificar se óleos comestíveis são capazes de elevar a lipemia pós-

prandial através da análise do TG 

• Avaliar se há dimorfismo sexual na resposta pós-prandial 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Os protocolos de manuseio e experimentação foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense 

(CEUA 920/2017, ANEXO). A investigação respeitou os preceitos do “Guia 

para o uso e cuidado de animais de laboratório” (Publicação do NIH Nº 85-23, 

revisada em 1996, USA). 

 

4.2 ANIMAIS 

 

Camundongos C57BL/6 machos e fêmeas com 3 meses de idade foram 

obtidos do Núcleo de Animais de Laboratório da Universidade Federal 

Fluminense localizado no Campus Valonguinhos (http://www.proppi.uff.br/nal) e 

foram mantidos no Biotério do Laboratório Multiusuário de Pesquisa Biomédica 

do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da UFF durante toda a 

experimentação. Os animais permaneceram em gaiolas de polipropileno, 

acondicionadas em racks ventiladas (Scienlabor), com temperatura e umidade 

controladas (21±1°C, 60±10%, respectivamente), submetidos ao ciclo de 12 h-

claro/escuro (luzes artificiais, 7:00-19:00) e exaustão 15 min/h. 

 

4.3 COLETA DE SANGUE 

 

A coleta de sangue foi feita a partir de uma incisão na porção final da 

cauda do camundongo com o uso de um bisturi. Por meio de ordenha da cauda 

se extraiu cerca de quatro a cinco gotas de sangue. O sangue foi reservado em 
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um microtubo de 0,5 mL, sendo permitido que ele retraísse a temperatura 

ambiente para posterior centrifugação. 

 

4.4 DOSAGENS CAPILARES 

 

A dosagem da glicose foi feita por meio de glicosímetro (Accu-check 

Performa Nano) utilizando-se tira teste reagente. A medição quantitativa da 

glicemia foi feita em sangue total fresco capilar, sendo necessária apenas uma 

gota de sangue para a realização da leitura. Nos primeiros ensaios, também foi 

feita a dosagem do triglicerídeo pelo método capilar, utilizando-se o aparelho 

Accutrend Plus, o qual necessita de um volume de sangue em torno de 30 a 

50µL por leitura. 

 

4.5 BIOQUÍMICA SAGUÍNEA 

 

Após a coleta e retração, o sangue foi centrifugado a 4.000 RPM por 10 

minutos para a separação do soro (Cientec CT-1500) sendo mantido 

refrigerado a -20°C até o momento da análise bioquímica, que foi realizada 

posteriormente. O método utilizado foi a espectrofotometria, que se baseia na 

Lei de Lambert-Beer. Ela fundamenta-se no processo pelo qual a quantidade 

de luz absorvida ou transmitida por uma determinada solução depende da 

concentração do soluto e da espessura da solução (Guanabara Koogan, 2009). 

Dessa forma, quanto mais forte a intensidade da cor da reação, maior é a 

concentração do soluto. Sendo assim, a concentração do soluto é diretamente 

proporcional à quantidade de luz absorvida (absorbância) e inversamente 

proporcional ao logaritmo da luz transmitida (transmitância) pela solução 

(Nelson  e M., 2002).  
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A quantificação da concentração do TG das amostras foi feita pelo 

método colorimétrico enzimático (ELITech Clinical, ML0517, Systems SAS, 

França) em microplaca de 96 poços. A curva padrão foi feita a partir da diluição 

seriada dos soros controle N1e N2 (Tabela 4), sendo pipetado em triplicata o 

branco e cada diluição dos soros controles (A, B, C, D e E) em um volume de 

2,0 µL de amostra em cada poço para 200 µL de reagente de trabalho (RT). As 

amostras foram analisadas em duplicata, também mantendo a proporção de 

200 µL de RT para 2,0 µL de amostra. 

 

Tabela 4 – Bioquímica: Concentração do triglicerídeo na diluição seriada 

DILUIÇÕES A B C D E 

Nível 1 164mg/dL 82 mg/Dl 41 mg/dL 20,5 mg/dL 10,25 mg/dL 

Nível 2 73 mg/dL 36,5 mg/Dl 18,3 mg/dL 9,1 mg/dL 4,6 mg/dL 

 

Antes de pipetar, cada amostra foi homogeneizada em vórtex. Finalizada 

a pipetagem, a microplaca foi encubada a 37°C em banho-maria por 10 

minutos (Novatecnica). Em seguida, a leitura foi feita em espectro fotômetro de 

microplacas (Epoch, LifeTechnologies), no comprimento de onda de 500 nm, 

na configuração area scan 5x5. 

 

4.6 TESTE DE TOLERÂNCIA ORAL À GORDURA (TTOG) 

 

A maior parte dos trabalhos utiliza óleo de oliva, mas outras fontes 

lipídicas também são utilizadas (p. ex., óleo de coco e creme de leite) 

(Panzoldo et al., 2011). A quantidade de óleo administrada também varia entre 

os estudos. Sendo assim, em um primeiro momento, os animais deste estudo 

foram pesados e a ração retirada às 6h00. Após jejum, os animais receberam 

através de gavagem orogástrica às 8h00, salina ou os seguintes óleos 
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comestíveis: óleo de oliva (Liza), óleo de coco (Total Nutri) e óleo de soja 

(O.LIVE & CO, acidez máxima 0,2%). 

O tempo de jejum precisou ser avaliado, pois não existe uma 

padronização na literatura. Após a gavagem, os animais foram mantidos sem 

acesso a ração e com acesso ad libitum à água. A coleta de sangue da cauda 

dos animais para a avaliação da glicemia e TG ocorreu em cinco intervalos de 

tempo, a saber: 0h (antes da gavagem de salina ou óleo) e 1h, 2h, 3h e 4h 

após a gavagem de salina ou óleo (Figura 2). Em camundongos saudáveis, a 

elevação do TG sanguíneo ocorreria 1h após a gavagem, com um pico após 2h 

(Panzoldo ET al., 2011). 

 

 

Figura 2 – Desenho experimental. 

  

4.6.1 Experimento 1 

 

Em uma primeira abordagem, camundongos C57BL/6 machos com 8 

meses de idade foram divididos nos seguintes grupos (n=10/grupo): 

1- Salina – 200 µL de solução salina 

2- Óleo de Oliva – 200 µL de óleo de oliva 

3- Óleo de Coco – 200 µl de óleo de coco  
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4.6.2 Experimento 2 

 

No segundo experimento, foram utilizados camundongos machos e 

fêmeas com 5 meses de idade (n=52) e optou-se por utilizar apenas óleos 

comestíveis, que variaram em sua composição de ácidos graxos, a saber: 

1- Macho - Óleo de Soja – 200 µL de óleo de soja (n=6) 

2- Macho - Óleo de Oliva – 200 µL de óleo de oliva (n=6) 

3- Macho - Óleo de Coco – 200 µL de óleo de coco (n=5) 

4- Fêmea - Óleo de Soja – 200 µL de óleo de soja (n=12) 

5- Fêmea - Óleo de Oliva – 200 µL de óleo de oliva (n=12) 

6- Fêmea - Óleo de Coco – 200 µL de óleo de coco (n=11) 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados são apresentados em média ± desvio padrão. As diferenças 

nos dados quantitativos foram testadas para distribuição normal e 

homocedasticidade das variâncias. 

Diferenças na massa corporal para um mesmo animal antes e depois do 

TTOG foram feitas através de teste t pareado (dados paramétricos) ou teste 

pareado de Wilcoxon (dados não paramétricos), enquanto comparações entre 

grupos foram feitas através do teste ANOVA One-Way com pós-teste de Tukey 

(dados paramétricos) ou ANOVA de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn 

(dados não paramétricos). 

 A curva glicêmica e de TG após sobrecarga oral de salina ou óleos 

comestíveis foi analisada para um mesmo grupo através do teste ANOVA One-

Way de medidas repetidas com pós-teste de Tukey, assim como pós-teste para 

análise de tendência linear. As comparações entre grupos para cada tempo 

analisado foram feitas através deteste ANOVA One-Way com pós-teste de 
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Tukey (dados paramétricos) ou ANOVA de Kruskal-Wallis com pós-teste de 

Dunn (dados não paramétricos). 

A curva glicêmica e de TG também foi analisada através da área sob a 

curva (ASC) para cada animal e os dados obtidos comparados entre grupos 

através de teste ANOVA One-Way com pós-teste de Tukey (dados 

paramétricos) ou ANOVA de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn (dados não 

paramétricos). 

Todos os gráficos apresentados e as análises estatísticas foram feitas 

no software GraphPad Prisma 6.0. Um P<0,05 foi considerado significativo em 

todas as análises. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 COLETA DE SANGUE PELA CAUDA 

 

Para a coleta de sangue foi estabelecida a necessidade de 

aproximadamente cinco gotas por coleta, que foram coletadas por uma incisão 

na porção final da cauda do animal e o estímulo para a saída do sangue foi a 

ordenha. Esta quantidade de gotas foi escolhida devido à necessidade de se 

ter posteriormente, após a centrifugação do sangue coletado, entre 4,0 a 8,0 µL 

de soro para realizar a bioquímica, a qual foi feita em duplicata, com 2 µL de 

soro da amostra para cada poço da microplaca. Para captação direta do 

sangue caudal utilizou-se uma micropipeta (0,5-10 µL), visando a menor perda 

de material possível. O sangue foi coletado a partir da cauda e depositado em 

um microtubo de 0,5mL. Para a análise da glicose foi necessária apenas uma 

gota de sangue utilizando-se o aparelho (Accu-check Performa Nano) que 

realiza o teste pelo método capilar. 

A literatura relata que o camundongo possui aproximadamente 2 mL 

sangue total, e se recomenda não esgotar esse volume durante a coleta, não 

ultrapassando 20% deste volume na extração de sangue. Dessa forma, o 

volume máximo para coleta de sangue seria de aproximadamente 300 µL num 

período de 24h (Christensen et al., 2009). O volume máximo recomendado 

para coleta de sangue é de 10% do volume de sangue circulante em animais 

saudáveis e bem nutridos, observando um período mínimo de recuperação de 

3 e 4 semanas. Para coletas repetidas, o volume máximo de 1% do sangue 

total circulante do animal pode ser coletado a cada 24 horas(União, 2016). 

No presente estudo, foi coletado de cada animal aproximadamente 15 

µL de sangue por coleta. Foram realizadas quatro a cinco coletas de sangue, 

totalizando cerca de 60-75 µL e esse volume encontra-se dentro do valor ideal 

recomendado.  
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5.2 TEMPO DE JEJUM ANTES DA COLETA DE SANGUE 

 

A maioria dos estudos na literatura relata experimentos realizados após 

extensas horas de jejum como, por exemplo, 12h e 18h(Ikeda, Ikuo et al., 2005; 

Panzoldo et al., 2011). No entanto, existe estresse devido ao longo tempo em 

jejum e com base na literatura disponível, após 4 horas de jejum já seria 

possível observar uma elevação do triglicerídeo pós-prandial em camundongos 

(Panzoldo et al., 2011). Dessa forma, o presente estudo optou por submeter os 

animais ao tempo de 2h de jejum, após testar vários tempos de jejum e o valor 

de TG basal, visando uma resposta aguda do TG no TTOG. 

 

5.3 INTERVALOS DE COLETA DE SANGUE PARA A CURVA 

LIPÊMICA 

 

Ikeda e colaboradores acompanharam os animais durante os tempos de 

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h e 8h (Ikeda, I. et al., 2005). Panzoldo e colaboradores 

mostraram em camundongos saudáveis que a elevação do TG ocorreria 1h 

após a gavagem, com um pico após 2h (Panzoldo et al., 2011). No presente 

estudo, nos primeiros testes realizados percebeu-se que após 4h os níveis de 

triglicerídeo na curva de resposta se mostram estabilizados sem queda 

adicional nos valores. 

Outra questão para o acompanhamento ser feito apenas até 4h após a 

gavagem foi a necessidade de várias coletas de sangue para a análise do TG. 

A ordenha da cauda para realizar a extração do sangue exige muito do animal 

e é perceptível a irritabilidade do mesmo e a alteração da estrutura física da 

cauda. Além disso, quando há um número grande de ordenhas seguidas no 

tempo as amostras de sangue apresentaram-se com hemólise nos tempos de 

4he 5h. Assim, um questionamento ainda em aberto é a necessidade de se 

fazer a coleta de sangue até o tempo de 4h ou se o acompanhamento pode ser 

finalizado na coleta de 3h.  
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5.4 MÉTODO DE DOSAGEM TRIGLICERÍDEO 

 

Em um primeiro momento tentou-se realizar a dosagem do TG através 

do método capilar utilizando-se o dispositivo Accutrend Plus, o qual informa 

que é necessária uma gota de sangue com volume de cerca de 40 µL para a 

leitura. Contudo, em todas as tentativas realizadas o aparelho não conseguiu 

ler, apresentando a mensagem “LOW” no display. Essa mensagem significa 

que o valor do TG está abaixo de 70 mg/dL, ou pode ser um erro de leitura 

devido à quantidade insuficiente de sangue na tira reagente. A alternativa 

encontrada então foi fazer a coleta de sangue pela cauda e reservar em 

microtubo, para posterior centrifugação e dosagem do TG através do método 

bioquímico laboratorial de rotina. 

 

5.5 VOLUME DE ÓLEO 

 

Há grande variabilidade nos estudos realizados com roedores a respeito 

da quantidade de óleo ou alimento com alto teor lipídico ofertado aos animais, 

com valores entre 100 e 300 µL por gavagem (Suzuki et al., 2005; Xie et al., 

2005; Lecomte et al., 2015). O volume recomendado para gavagem orogástrica 

em roedores é de 1,0 mL de solução para cada 100g de peso corporal 

(Andersen, 2004). Considerando que o camundongo possui aproximadamente 

30 g, o volume ideal seria de no máximo 300 µL. 

Na primeira tentativa de gavagem do presente estudo, utilizou-se 300 µL 

de óleo, mas observou-se grande desconforto pelos animais (n=2) e então a 

quantidade de 200 µL foi escolhida. Uma vez que os óleos possuem maior 

densidade e textura viscosa, eles demoram um tempo maior para serem 

ejetados da seringa. Contudo, o volume de 200 µL é rapidamente administrado 

e os animais não aparentaram desconforto após a administração.  
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5.6 TIPO DE ÓLEO 

 

A maior parte dos trabalhos com animais utilizam o óleo de oliva (Xie et 

al., 2005; Fuhrman et al., 2006), mas outras fontes lipídicas também são 

utilizadas, como o creme de leite (Panzoldo et al., 2011) e o óleo de cártamo 

(Yamazaki et al., 2012). Devido à grande variabilidade dos óleos utilizados nos 

estudos, foram escolhidos no presente estudo os óleos de coco, oliva e soja 

para a realização do TTOG.A escolha foi baseada na composição dos óleos, 

sendo o óleo de soja rico em ácidos graxos poli-insaturadosω-6 (principalmente 

ácido linoleico), o óleo de oliva rico em ácidos graxos monoinsaturadosω-9 

(alta concentração de ácido oleico) e o óleo de coco rico em ácidos graxos 

saturados de cadeia média e longa (maior concentração de ácido láurico) 

(Khaw et al., 2012). 

No primeiro experimento, utilizou-se salina como controle, pensando-se 

na lógica de se administrar algo que não alterasse a lipemia pós-prandial e 

assim verificar se os óleos eram capazes de alterar a lipemia comparado ao 

controle. No segundo experimento, pensou-se em alterar o controle salina para 

o óleo de soja. A razão foi ofertar a mesma energia a todos os grupos (visto 

que a salina não possui valor energético) e o óleo de soja seria uma substância 

que devido a sua composição de ácidos graxos seria capaz de elevar a lipemia 

pós-prandial (controle positivo). 

 

5.6.1 Experimento 1 

 

 Apesar de uma tendência de aumento do TG 1h após a ingestão dos 

dois óleos, o qual ainda tendeu a permanecer elevado 2h após no grupo oliva 

(Figura 5A), não houve diferença estatística na curva lipêmica entre os grupos. 

O TG no grupo que recebeu óleo de coco apresentou um declínio gradativo nos 

tempos posteriores a 1h. Não houve alteração do TG no grupo salina, quando 

comparado ao TG basal (Figura 3A). A área sob a curva da resposta lipêmica 
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foi maior nos grupos que receberam óleo de oliva ou coco, não apresentando 

diferença significativa entre os óleos (Figura 3B). O grupo salina apresentou 

ASC de 20,9±10,2, com aumento de 250,9% no grupo óleo de coco (P<0,001) 

e 339,8% no grupo que recebeu óleo de oliva (P<0,0001, Figura 3B). 
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Figura 3 – Resposta do triglicerídeo ao teste de tolerância oral à gordura (Experimento 

1). A, Curva lipêmica (triglicerídeo) após a gavagem de salina, óleo de coco ou óleo de oliva. B, 

Área sob a curva da resposta lipêmica pós-prandial. Quando indicado, P<0,05 vs. grupo salina.   



34 

A glicemia não se alterou ao longo das 4h de teste (Figura 4A). 

Considerando a resposta glicêmica durante as 4h de teste, o grupo salina 

apresentou ASC de 547,3±65,7, enquanto o grupo que recebeu óleo de coco 

apresentou ASC de 566,8±116,1 e o grupo que recebeu óleo de oliva 

596,0±119,5, sem diferença significativa entre os grupos (dados não 

mostrados). 

Quando a curva da resposta glicêmica é segmentada em dois (0h-1h, 

onde parece haver um pico glicêmico e 1h-4h, onde parece haver queda da 

glicemia), há tendência a elevação da glicemia na primeira hora de teste no 

grupo que recebeu óleo de oliva (Figura 4B), mas sem significância. Ao 

comparar o delta do grupo salina com os demais grupos no intervalo entre 1h e 

4h, houve redução significativa da glicemia nos grupos óleo de coco e óleo de 

oliva, com P<0,01 (Figura4C). 

Com relação à massa corporal, os grupos que receberam salina, óleo de 

coco e óleo de oliva apresentaram uma pequena redução com relação ao 

tempo de 0h de 7,44%, 6,7% e 6,5%, respectivamente, mas sem diferença 

entre as intervenções (Figura 5A). Acreditamos que a redução da massa 

corporal não foi ocasionada pela ingestão dos óleos, visto que o grupo salina 

teve uma queda semelhante. 

 

  



35 

T e m p o  (h o r a s )

G
li

c
e

m
ia

 (
m

g
/d

L
)

0 1 2 3 4

0 . 0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0
S A L IN A

C O C O

O L IV A

A


 G

li
c

e
m

ia
 0

h
-1

h
 (

m
g

/d
L

)

S A L IN A C O C O O L IV A

0

2 0

4 0

6 0

8 0

B


 G

li
c

e
m

ia
 1

h
-4

h
 (

m
g

/d
L

)

S A L IN A C O C O O L IV A

- 1 0 0

- 8 0

- 6 0

- 4 0

- 2 0

0

*

*

C

 

Figura 4 – Resposta glicêmica ao teste de tolerância oral à gordura (Experimento 1). A, 

Curva glicêmica após a gavagem de salina, óleo de coco ou óleo de oliva. B, Área sob a curva 

da resposta glicêmica na primeira hora de teste. C, Área sob a curva da resposta glicêmica 

após a primeira hora de gavagem. Quando indicado, P<0,05 vs. grupo salina. 
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Figura 5 – Massa corporal (Experimento 1). A, Massa Corporal antes e após a execução do 

teste lipêmico pós-prandial. B, Delta da massa corporal. Quando indicado, P<0,05 vs. grupo 

salina. 
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5.6.2 Experimento 2 

 

Nesta segunda abordagem, foram estudados camundongos machos e 

fêmeas. Nos machos, os óleos de soja e coco não foram capazes de elevar o 

TG pós-prandial em comparação ao seu valor basal antes da gavagem. 

Entretanto, o TG foi significativamente maior no grupo óleo de oliva quando 

comparado aos demais óleos nos tempos de 1h, 2h e 3h, sem diferença 4h 

após a gavagem do óleo, havendo um pico do TG no tempo de 2h (Figura 6A). 

Concordando com esse dado, a ASC da resposta lipêmica do TG foi maior no 

grupo que recebeu óleo de oliva quando comparado aos demais grupos (Figura 

6B). O grupo óleo de oliva apresentou ASC 127,9% maior do que o grupo óleo 

de coco (P<0,01) e 200,2% maior comparado ao grupo óleo de soja (P<0,001). 

Nas fêmeas, o óleo de coco não foi capaz de alterar o TG pós-prandial, 

semelhante ao observado nos machos (Figura 7A). Diferente dos machos, o 

óleo de soja foi capaz de elevar o TG pós-prandial, assim como o óleo de oliva, 

numa mesma magnitude de efeito entre os óleos. Já se observa uma elevação 

significativa do TG após 1h de gavagem dos óleos de soja e oliva, com um pico 

após 2h e queda nos tempos seguintes, mas o TG ainda se mantém elevado 

de forma significativa na quarta hora de teste comparado ao grupo óleo de 

coco (Figura 7A). A ASC do grupo Soja foi de 832,1±222,2, comparado a ele, o 

grupo Coco apresentou uma redução de 55,11% e o grupo Oliva apresentou 

um aumento de 15,57%, com P<0,01 (Figura 7B). 
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Figura 6 – Resposta do triglicerídeo ao teste de tolerância oral à gordura em machos 

(Experimento 2). A, Curva lipêmica (triglicerídeo) após a gavagem de óleo de soja, óleo de 

coco ou óleo de oliva. B, Área sob a curva da resposta lipêmica pós-prandial. Quando indicado, 

P<0,05[*] vs. mesmo tempo da curva lipêmica, [a] vs. óleo de soja e [b] vs. óleo de coco. 
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Figura 7 – Resposta do triglicerídeo ao teste de tolerância oral à gordura em fêmeas. A, 

Curva lipêmica (triglicerídeo) após a gavagem de óleo de soja, óleo de coco ou óleo de oliva. 

B, Área sob a curva da resposta lipêmica pós-prandial. Quando indicado, P<0,05[*] vs. mesmo 

tempo da curva lipêmica, [a] vs. óleo de soja e [b] vs. óleo de coco. 
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Com relação a glicemia, nos machos ela não se alterou ao longo das 4h 

de teste (Figura 8A), assim como a ASC da resposta glicêmica entre os três 

grupos. Contudo, observa-se uma tendência de aumento da glicemia nos 

grupos que receberam óleo de coco e óleo de soja 1h após a gavagem destes 

óleos (Figura 8B). 

As fêmeas apresentaram resultado semelhante aos machos, sem 

alteração significativa da glicemia ao longo das 4h de teste. Observou-se 

também uma tendência ao aumento da glicemia no tempo de 1h no grupo que 

recebeu óleo de coco (Figura 9A). A ASC da resposta glicêmica não 

apresentou diferença significativa entre os grupos (Figura9B). 

Considerando a massa corporal, os três grupos apresentaram redução 

durante o período estudado. Houve redução de 5,9% nos animais que 

receberam óleo de soja, 5,0% no grupo óleo de coco e 5,7% no grupo óleo de 

oliva, havendo diferença significativa entre os grupos coco e oliva. Contudo, se 

for analisar o percentual de redução, não há diferença entre os grupos 

(P<0,046) (dado não mostrado) (Figura 10). 

Nas fêmeas, houve redução significativa da massa corporal de 4,6% e 

4,7%, respectivamente, 4h após a administração de óleo de soja e oliva. O óleo 

de coco não teve efeito sobre a massa corporal (Figura 11A). Por fim, o delta 

da massa corporal entre os três grupos não apresentou significância estatística 

(Figura 11B). 
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Figura 8 – Resposta da glicemia ao teste de tolerância oral à gordura em machos 

(Experimento 2). A, Curva glicêmica após a gavagem de óleo de soja, óleo de coco ou óleo de 

oliva. B, Área sob a curva da resposta glicêmica após 4h teste. 
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Figura 9 – Resposta da glicemia ao teste de tolerância oral à gordura em fêmeas 

(Experimento 2). A, Curva glicêmica após a gavagem de óleo de soja, óleo de coco ou óleo de 

oliva. B, Área sob a curva da resposta glicêmica após 4h teste. 
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Figura 10 – Massa corporal em machos (Experimento 2). A, Massa Corporal antes e após a 

execução do teste lipêmico pós-prandial. B, Delta da massa corporal. Quando indicado, P<0,05 

[*] vs. PRÉ, [a] vs. óleo de soja e [b] vs. óleo de coco. 
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Figura 11 – Massa Corporal em fêmeas (Experimento 2). A, Massa Corporal antes e após a 

execução do teste lipêmico pós-prandial. B, Delta da massa corporal. Quando indicado, P<0,05 

[*] vs. PRÉ. 
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5.7 VARIAÇÃO DO TG DURANTE O TESTE 

 

No experimento 1, feito com machos de oito meses de idade, foram 

utilizados os óleos de coco e oliva para a análise da resposta pós-prandial do 

triglicerídeo e da glicose, em comparação ao grupo controle que recebeu 

salina. Como resultado se observou uma tendência de aumento do TG 1h e 2h 

após a gavagem para aqueles que receberam os óleos, sem diferença entre os 

óleos. No experimento 2, feito com machos e fêmeas de cinco meses de idade, 

foram utilizados os óleos de soja, oliva e coco para a análise pós-prandial do 

TG e da glicemia, não havendo mais o grupo salina como controle. A 

substituição pelo óleo de soja foi feita para que todos os grupos tivessem uma 

oferta energética, já que a salina não possui valor energético algum. Como 

resultado, apenas o óleo de oliva elevou o TG pós-prandial nos machos, com 

um pico em 2h, enquanto nas fêmeas houve elevação do TG pelos óleos de 

soja e oliva, com pico em 2h. 

Comparando os dois experimentos, houve diferença em relação ao nível 

de TG basal. Acredita-se que a idade não tenha interferido no resultado, e que 

esta diferença tenha ocorrido devido o período do ano em que o teste foi 

realizado. O 1º experimento foi realizado no inverno, o animal apresentou a 

cauda fria, o que dificultou a coleta do sangue, resultando em dados adversos, 

quando comparado ao segundo experimento. No 2º experimento foi realizado 

no verão, não prejudicando a coleta de sangue dos animais, apresentando 

resultados mais representativos da amostra. 

Não existe na literatura comparação entre os óleos de coco (SFA), oliva 

(MUFA) e soja (PUFA) para o estudo da lipemia pós-prandial em camundongos 

C57BL/6. Os TTOG já realizados com camundongos utilizaram como fonte de 

gordura, preparados lipídicos emulsificados, tendo a mistura de diferentes 

concentrações de óleo de soja, lecitina da gema do ovo e glicerol (Suzuki et al., 

2005). Em outro estudo foi analisado o esvaziamento gástrico de ratos Wistar 

diabéticos e controle, onde se utilizou 10 mL/Kg de óleo de oliva, havendo 

aumento do TG 2h após a gavagem (Xie et al., 2005), semelhante ao 

observado no presente estudo. Em 2011, um trabalho realizado por Panzoldo e 
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colaboradores, avaliou a resposta lipêmica pós-prandial em camundongos 

C57BL/6e humanos. Nos animais foi gavado creme de leite Batavo®, o qual 

possui grande concentração de SFA, sendo observado um comportamento 

semelhante da curva lipídica, com pico de TG nos tempos de 1h e 2h e a curva 

analisada até o tempo de 4h (Panzoldo et al., 2011). 

Nas pesquisas em humanos, nota-se que o uso de refeições com alto 

teor de gorduras monoinsaturadas e saturadas para o TTOG aumenta a 

concentração de TG pós-prandial e o TG também se apresenta elevado 2h 

após a ingestão da refeição teste. A MUFA apresentou uma resposta lipêmica 

do TG mais baixa quando comparado ao SAF e sabe-se que a MUFA é 

benéfica na prevenção do risco CV. A gordura utilizada para alta concentração 

de ácidos graxos saturados foi a manteiga (Lopez et al., 2011). Uma análise 

feita entre uma refeição controle e uma enriquecida com óleo de coco (80g) em 

humanos não se observou alteração nos níveis de TG nos tempos de 1h e 2h 

(Pietraszek et al., 2013), assim como observamos no presente trabalho. De 

forma similar, o consumo de óleo de coco (25mL) não alterou os valores de TG 

e outros marcadores cardiometabólicos em humanos (Valente et al., 2017). 

Um estudo realizado por Varela e colaboradores em humanos comparou 

MUFA, PUFA e SFA. Eles demonstraram que os dois primeiros reduzem o TG 

intracelular e que SFA aumentou a expressão da proteína perilipina-2, 

responsável pela síntese de células espumosas promovendo a 

aterosclerose(Varela et al., 2015). Bermudez e colaboradores compararam o 

MUFA (ácido palmitoleico) com o PUFA (ácido linoleico ω-6) em humano se 

viram que ambos provocaram aumento do TG pós-prandial semelhante ao 

observado no presente estudo (Bermudez et al., 2014). Além disso, quando foi 

comparado o ácido oleico e o ácido linoleico, não se observou alterações no 

TG, tanto para pacientes controles, quanto para pacientes com TG elevado. O 

ácido linoleico apresentou uma resposta positiva para a sensibilidade à insulina 

e o ácido oleico apresentou melhora na função das células β pancreáticas 

(Bermudez et al., 2014). 

Lopez relatou que as gorduras lácteas utilizadas nos testes com 

humanos. Em sua maioria apresentavam quantidades significativas de ácidos 
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graxos de cadeia curta e média, como fonte de ácidos graxos saturados (SFA), 

tendo como resultado uma resposta lipêmica pós-prandial mais baixa do que 

com outros SFA e outros tipos de gordura (Lopez-Miranda et al., 2007). 

Comparações feitas entre óleos ω-6PUFA e MUFA mostraram uma magnitude 

de alteração semelhante da LPP em humanos, o que corrobora com os 

resultados das fêmeas no segundo experimento (Tholstrup et al., 2001; Mekki 

et al., 2002). 

Acredita-se que a diferença observada em resposta a ingestão de ácidos 

graxos de cadeia média ocorra porque eles são facilmente hidrolisados no 

intestino e transportados diretamente para o fígado pelo sistema venoso portal, 

sem contribuir com a formação de Qm. Por outro lado, os ácidos graxos de 

cadeia longa são incorporados aos Qm, sendo transportados pelo sistema 

linfático ou periférico da circulação, alterando de forma mais significativa o TG 

pós-prandial (Calabrese et al., 1999). 

De modo geral, existe grande variabilidade dos tipos de óleos utilizados 

para a LPP, sendo eles PUFA, MUFA ou SFA, tendo como acordo somente 

que o uso destes óleos aumenta o TG na maioria dos estudos. Dessa forma, 

são necessários mais estudos com as diferentes categorias de ácidos graxos 

(PUFA, MUFA e SFA) e seus diferentes ácidos presentes (oleico, linoleico, 

palmitoleico, láurico, esteárico, palmítico, entre outros) para um melhor 

entendimento da resposta lipêmica pós-prandial. 

 

5.8 VARIAÇÃO DA GLICEMIA DURANTE O TESTE 

 

Nos dois experimentos realizados, os óleos administrados não 

produziram alteração significativa da glicemia durante as 4h de teste, apesar de 

haver uma tendência ao aumento pelos óleos de oliva e coco, no intervalo de 

1h. 

Em um estudo realizado em humano sem 2011, não se observou 

alterações significativas na glicemia após sobrecarga de gordura MUFA ou 
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SFA, após a ingestão dos óleos, apresentando uma tendência de aumento no 

intervalo de 1h (Lopez et al., 2011), o que corrobora com os resultados 

presentes. Em um estudo comparando MUFA (ácido oleico) com SFA (ácido 

palmítico), foi demonstrado que o primeiro favorece o controle glicêmico pós-

prandial em pacientes que apresentavam TG normal ou hipertrigliceridemia 

(Bermudez et al., 2014). 

Em relação a redução da glicemia nos dois grupos do 1º experimento, 

não há nada na literatura que suporte determinada resposta, sendo necessário 

mais estudos. 

Os autores relatam que o consumo de uma dieta rica em MUFA 

comparada a uma dieta rica em SFA é eficaz no controle glicêmico, porque ela 

diminui a resistência à insulina. Esta proteção é garantida pelo uso do ácido 

oleico, não sendo observado quando comparada ao uso do MUFA (ácido 

palmitoleico) (Bermudez et al., 2014). 

Em 2013, um estudo realizado por Pietraszek e colaboradores comparou 

a resposta glicêmica pós-prandial ao óleo de coco, não havendo diferença 

significativa entre os grupos (Pietraszek et al., 2013). Em 2017, foi feita a 

análise do consumo do óleo de coco, onde não se observou alterações do TG 

e outros marcadores metabólicos como a glicose, porém foram detectadas 

respostas menores de apetite (Valente et al., 2017). Esse fato leva a um maior 

controle glicêmico, o que concorda com o presente resultado. 

 

5.9 VARIAÇÃO DA MASSA CORPORAL DURANTE O TESTE 

 

No presente estudo, houve perda de massa corporal em todos os grupos 

do experimento 1 e 2, exceto para as fêmeas que receberam óleo de coco no 

experimento 2. De qualquer maneira, em nenhuma das abordagens houve 

diferença no delta da massa corporal entre os grupos. Dessa forma, fica 

evidente que a perda de massa corporal neste estudo independe da ingestão 

dos óleos sendo, portanto, fruto do jejum a que os animais foram submetidos. 
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Em estudo realizado em 2011, se comparou a MC entre machos que 

foram submetidos à dieta ad libitum e jejum intermitente. Foram utilizados ratos 

Sprague-Dawley, submetidos ao jejum intermitente apresentaram perda de 

massa corporal superior ao grupo dieta ad libitum (Cerqueira et al., 2011). No 

estudo de Mattson e colaboradores, ratos machos Sprague-Dawley e 

camundongos C57BL6 submetidos a restrição alimentar por um período de 6h-

8h apresentaram perda de peso de 5% a 10% da massa corporal inicial (Anson 

et al., 2003; Wan et al., 2003; Mattson et al., 2017). Estes dados corroboram 

com a presente investigação, visto que os animais permaneceram em jejum por 

um período total de 6h e apresentaram perda de massa corporal ao final do 

teste, se a gavagem dos óleos não for considerada. 

 

5.10 EFEITO DO GÊNERO  

 

No segundo experimento observou-se um padrão de resposta diferente 

para a LPP entre machos e fêmeas após sobrecarga lipídica, uma vez que o 

óleo de soja elevou o TG pós-prandial somente nas fêmeas. O óleo de oliva 

elevou o TG pós-prandial em ambos os gêneros, enquanto o óleo de coco não 

alterou o TG pós-prandial tanto em machos quanto em fêmeas. 

Estudo realizado com camundongos demonstrou que as fêmeas são 

mais resistentes às alterações metabólicas induzidas pela ingestão de gordura 

comparadas aos machos (Panzoldo et al., 2011). Em humanos também é 

relatado dimorfismo sexual entre os níveis de TG em jejum e pós-prandial para 

homens e mulheres, com níveis mais elevados nos homens, devido a sua 

maior liberação de Qm, causada por um aumento na atividade de LPL (Cohn et 

al., 1988; Van Beek et al., 1999; Lopez-Miranda et al., 2007). Este dado 

concorda com os resultados do presente estudo, pois ao compararmos os 

animais que receberam óleo de oliva, se observa um aumento do TG 83,2% 

maior nos os machos comparados às fêmeas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho contém os dados iniciais de um projeto que visa 

estabelecer um protocolo para a avaliação da LPP e avaliar como diferentes 

tipos de óleos influenciam essa resposta. Estes resultados preliminares 

proporcionam uma perspectiva para avaliação da resposta lipêmica pós-

prandial, sendo necessárias futuras avaliações com diferentes concentrações 

de gordura, tipos de lipídeos e tempo de jejum. Os óleos escolhidos no 

presente estudo não representam todos os óleos disponíveis no mercado e 

portanto são necessárias análises mais profundas a respeito do papel de cada 

ácido graxo no metabolismo lipídico. Além disso, comparações entre gênero e 

idade são necessárias para melhor compreensão destas variáveis sobre a LPP. 
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7 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, foi possível estabelecer um protocolo inicial para a 

avaliação da resposta lipêmica pós-prandial em camundongos C57BL/6, 

apesar deste protocolo ainda necessitas de validação adicional. Entre os óleos 

estudados, apenas o óleo de oliva é capaz de elevar o TG pós-prandial, sendo 

um candidato ao teste de tolerância oral à gordura, visto que houve dimorfismo 

sexual em resposta a ingestão do óleo de soja e o óleo de coco não foi capaz 

de elevar a LPP. Uma vez que a alteração da LPP está diretamente envolvida 

com o risco de DCV, o entendimento dos fatores a modulam é de suma 

importância para a adoção de medidas de prevenção e tratamento. 
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