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RESUMO 

Introdução: O uso indiscriminado de anabolizantes está associado a casos de infarto 
do miocárdio, formação de trombos, disfunção erétil, obstruções arteriais e alterações 
na morfologia ventricular e vascular. Em contrapartida, os alimentos funcionais, tais 
como a linhaça, o óleo de abacate e o chá verde, tem grande valor na prevenção e no 
controle de doenças cardiovasculares, pois podem melhorar o perfil lipídico, diminuir 
a inflamação e diminuir do dano oxidativo. A hipótese científica deste trabalho é que 
a administração de chá verde e linhaça ou óleo de abacate a indivíduos submetidos a 
doses suprafisiológicas de testosterona atenua os danos no sistema cardiovascular. 
Objetivo: Avaliar os efeitos das dietas experimentais à base de linhaça ou óleo de 
abacate e do consumo de chá verde sobre o sistema cardiovascular de animais 
submetidos à estimulação androgênica prolongada, usando como objetos de estudo 
o coração, a aorta e o pênis. Metodologia: Foram utilizados 42 ratos Wistar, nos quais 
implantes contendo testosterona foram aplicados cirurgicamente, e substituídos a 
cada quatro semanas. Esses animais receberam as rações controle ou à base de 
linhaça ou à base de óleo de abacate e água ou chá verde. Após as 20 semanas de 
experimento, todos os animais foram anestesiados e foi feita a coleta das amostras 
de sangue destinadas à realização da análise dos perfis bioquímico, hematológico e 
de citocinas inflamatórias. Após, os animais receberam dose letal de tiopental sódico, 
e foi realizada a dissecção e fixação em formalina do pênis, da artéria aorta e do 
coração, para posterior processamento para parafina e análise morfométrica e 
estereológica. Resultados: Apesar de a indução ter influenciado negativamente o perfil 
bioquímico e de citocinas inflamatórias dos animais, os grupos que consumiram chá 
verde apresentaram redução na concentração de citocinas inflamatórias e nos valores 
de lipídios séricos, colesterol total, LDL e VLDL. As proteínas totais e albumina se 
mostraram reduzidas nos grupos chá verde. Foi observado aumento de enzimas 
hepáticas no grupo induzido, e esse resultado foi revertido nos grupos que receberam 
chá. O grupo induzido apresentou elevação no hematócrito, eritrocitose e leucocitose, 
em contraste com os grupos chá verde. Como esperado, ocorreu aumento na 
espessura da parede da Aorta no grupo induzido. Além disso, o aumento da espessura 
na parede ventricular do coração sugere que houve hipertrofia do miocárdio ventricular 
nos grupos induzidos, sem aumento de colágeno. As altas concentrações de 
testosterona levaram a redução na área luminal e aumento da área da parede da 
artéria dorsal do pênis. Além disso, foi observada redução da área dos seios venosos 
e aumento da luz da veia dorsal profunda peniana no grupo induzido. As dietas foram 
capazes manter a integridade destes tecidos, apesar da indução. Conclusão: 
Concluímos que as doses suprafisiológicas de testosterona estão relacionadas com 
aumento de fatores de risco para doenças cardiovasculares e que o consumo de chá 
verde apresenta efeito protetor sobre os perfis bioquímico, hematológico, 
morfométrico do sistema cardiovascular, além de reduzir marcadores inflamatórios de 
fase aguda, sobretudo se associado a outras dietas. Além disso, o consumo de chá 
causa efeito benéfico, visível através da análise morfométrica, morfológica e 
estereológica de coração e vasos. 
 
Palavras-chave: Testosterona; Linhaça; Óleo de Abacate; Chá Verde; Morfologia; 
Doenças cardiovasculares. 
 



ABSTRACT 

Introducion: Recent research shows that the abuse of steroids is associated with 
myocardial infarction, thrombosis, erectile dysfunction, vascular stenosis and changes 
in vascular and ventricular morphology. In contrast, it has been shown that functional 
foods such as flaxseed, avocado oil and green tea, has a great value in prevent and 
attenuate cardiovascular diseases. Their compounds may improve the lipid profile, 
decrease inflammation, act on cell growth and decreasing the malefic effects of 
oxidative stress. Considering the knowledge about the actions of testosterone on the 
cardiovascular and male reproductive systems, and the beneficial potential of 
nutraceutical foods, we hypothesized that the administration of green tea and flaxseed 
or avocado oil, to individuals under long-term androgenic stimulation, attenuates 
cardiovascular damage. Objective: This study aims to evaluate the interference of 
experimental diets, with flax or avocado oil and green tea, on the cardiovascular effects 
caused by supraphysiological doses of testosterone. Methods: To analyse the effects 
on the cardiovascular system was performed haematological, biochemical and 
sorological tests, besides morphological and morphometric tests in heart, aorta and 
penile vasculature, using 42 male 42-day-old Wistar rats. Implants containing 
testosterone propionate were applied surgically and replaced every four weeks. These 
animals were made to intake control feed or flax-based feed or avocado oil-based feed 
and the green tea or water for hydratation. After the 20 weeks, all animals were 
anesthetized and their blood samples collected to access the biochemical and 
hematological profiles and the serologic levels of inflammatory cytokines. After, the 
animals received a lethal dose of sodium thiopental, and their penis, aorta and heart 
were dissected, fixed in formalin and processed for paraffin. For the morphometrical, 
stereological and morphological analysis, histological stainings were performed. 
Results: Individuals of green tea plus flaxseed induced group had increased serum 
testosterone levels, close to induced group. All green tea groups, presented a 
reduction in serum total cholesterol, LDL and VLDL, without changes in HDL fraction. 
Induced group showed increased hematocrit, erythrocytosis and leukocytosis (80% 
lymphocytes). Serum albumin, total proteins and hepatic transaminases were 
increased in induced group. In this study, the green tea consumption improved all these 
parameters. Plasmatic levels of inflammatory cytokines were increased in induced 
group. Tea consumption, associated or not with flaxseed and avocado oil diets, 
improved these results. Green tea groups also shown better morphometrical and 
morphological parameters than induced group. Conclusion: Based on the data 
observed, it is possible to reach the conclusion that: supraphysiological doses of 
testosterone are associated with increased cardiovascular diseases risk factors; flax-
based diet seems increase androgen levels, despite it can improve biochemical and 
morphometrical profiles; avocado oil has a potential benefic effect, reducing lipids, 
however it was less effective in reducing VLDL and in improving structural changes. 
Green tea consumption promotes potential benefits and reduces cardiovascular 
damage and inflammation. 
 
Keywords: Testosterone; Flax; Avocado Oil; Green Tea; Morphology; Cardiovascular 
diseases 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das facetas que tem caracterizado a sociedade de consumo 

contemporânea é a crescente importância atribuída à aparência corporal. Nas 

últimas décadas, a estética tornou-se alvo de uma atenção redobrada com a 

proliferação de técnicas de cuidado e gerenciamento do corpo, tais como dietas, 

musculação e cirurgias estéticas. Homens e mulheres ao redor do mundo 

investem cada vez mais tempo, energia e recursos financeiros no consumo de 

bens e serviços destinados à construção e manutenção do invólucro corporal. 

Por outro lado, alguns estudos mostram que, em paralelo ao culto ao corpo, tem 

aumentado a insatisfação das pessoas com sua aparência, assim como o 

consumo das chamadas “drogas da imagem corporal”, entre as quais se incluem 

os esteróides anabólicos androgênicos ou anabolizantes. (KANAYAMA, POPE 

JR & HUDSON, 2001; SAGOE et al., 2014) Estudos mostram que nas últimas 

três décadas vêm aumentando de maneira contínua o uso de anabolizantes, 

tanto por atletas de alto desempenho quanto por adolescentes e jovens e não 

atletas. (MARAVELIAS et al., 2005) Em muitos casos, o primeiro contato desses 

adolescentes com os anabolizantes esteróides se dá ainda na infância, antes de 

completarem dez anos de idade. (NICHOLLS et al., 2017) 

 É fato referido na literatura que a testosterona é capaz de influenciar a 

fisiologia de tecidos cardíacos e vasculares. (SADER et al., 2001; 

KASIKCIOGLU et al., 2007; DOS SANTOS et al., 2014) Estudos mostraram que 

existe associação positiva entre o uso da testosterona como anabolizante e a 

ocorrência de doenças cardiovasculares (DCV). (HARTGENS & KUIPERS, 

2004; YEAP, 2014) Em muitos casos o uso indiscriminado pode levar ao 

aumento da pressão arterial, infarto do tecido miocárdico ou mesmo à morte de 

indivíduos sem histórico de doenças, (DI PAOLO et al., 2007; MONTISCI et al., 

2012) ou a outras disfunções que reduzem a qualidade de vida do usuário. 

 Esse efeito pode estar relacionado ao fato de a testosterona, quando em 

doses suprafisiológicas, ser capaz de estimular a ativação do endotélio vascular 

e a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais, o que leva ao estresse 

oxidativo. (SKOGASTIERNA et al., 2014) Além disso, foi mostrado em estudo in 

vitro que a administração da testosterona ou da sua forma ativa (a di-
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hidrotestosterona – DHT) sobre as células endoteliais amplifica a produção de 

moléculas inflamatórias, sobretudo o TNF-α (Fator de Necrose Tumoral), 

principalmente quando é feita coadministração de outros anabolizantes 

esteroides que são utilizados como “doping”. (ANNIBALINI et al., 2014) Lane e 

colaboradores (2006) mostraram que a testosterona pode prejudicar a 

reatividade vascular. Ao agir sobre o músculo liso da parede dos vasos, doses 

suprafisiológicas de testosterona podem causar hipertrofia das fibras 

musculares, como uma forma de adaptação ao estímulo, que resulta em 

aumento da resistência vascular. A administração de testosterona também é 

capaz de promover hipertrofia cardíaca, (FRANTZ et al., 2007) e um 

remodelamento ventricular, com envolvimento da matriz extracelular. (LEGROS 

et al., 2000) O risco de trombose e formação de placa aterosclerótica também 

se encontra aumentado nos usuários de anabolizantes esteroides. (SVEINSSON 

& HERRMAN, 2013) O estudo de Severo e colaboradores (2013) mostrou que 

além do aumento de marcadores de aterotrombose (plaquetas, proteína C-

reativa e LDL) também ocorre aumento significativo da pressão arterial em 

usuários de esteroides. Além disso, a literatura mostrou que o uso de 

anabolizantes esteroides aumenta a expressão de receptores de tromboxanos, 

envolvidos na resposta inflamatória e na evolução de diversas DCV. 

(HALUSHKA, MASUDA & MATSUDA, 1994) 

 Para avaliação dos efeitos de diferentes fatores (incluindo a testosterona) 

sobre a morfologia do sistema cardiovascular, podem ser utilizados alguns 

modelos de estudo. O coração é um órgão muscular que se contrai ritmicamente, 

impulsionando o sangue pelo sistema circulatório. Apresenta três camadas, 

sendo a mais interna – o endocárdio – homóloga à camada íntima dos vasos, 

constituído por endotélio apoiado sobre uma delgada camada subendotelial. O 

miocárdio apresenta-se geralmente mais espesso no ventrículo esquerdo, e é 

formado por fibras musculares cardíacas dispostas de maneira variável, em 

diversas direções. Externamente o coração é revestido por uma serosa chamada 

pericárdio. (KIERSZENBAUM & TRES, 2015) 

 A artéria Aorta é um vaso condutor de grande calibre, caracterizado por 

possuir grande quantidade de lâminas elásticas em sua túnica média, o que a 

classifica como artéria elástica. Por essa característica, esse vaso apresenta 
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grande elasticidade e complacência. (KIERSZENBAUM & TRES, 2015) A artéria 

Aorta é amplamente utilizada como modelo de estudo de doenças vasculares. 

(KASIKCIOGLU et al., 2007) 

 O pênis é um órgão músculo-cavernoso, com função erétil, amplamente 

irrigado e que possui no corpo cavernoso um emaranhado de vasos sanguíneos 

dilatados, revestidos por endotélio. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; 

KIERSZENBAUM & TRES, 2015) O aporte sanguíneo para o pênis é realizado 

por meio de três ramificações da artéria peniana, a artéria bulbar, a artéria 

profunda e a artéria dorsal. (MOORE, DALLEY & AGUR, 2006) A artéria dorsal 

do pênis (ADP) é uma artéria do tipo muscular e pode ser identificada facilmente 

em cortes transversais. A ADP pode ser considerada, a partir de uma perspectiva 

histológica, como vaso sanguíneo de eleição para demonstrar os efeitos do 

envelhecimento, de tratamentos e de diversas afecções, que podem 

potencialmente afetar a artéria cavernosa e seus ramos, induzindo alterações na 

composição da parede. Além disso, a ADP é importante para a manutenção da 

homeostase e função dos tecidos penianos. Vale ressaltar que alterações na 

função erétil e na fisiologia vascular peniana tem uma relação com a ocorrência 

de doenças vasculares. (MELLER et al., 2013; GERBER et al., 2015) O pênis é 

drenado por três veias principais: profunda, bulbar e dorsal. Uma série de veias 

emissárias e circunflexas dos corpos cavernosos drena na veia dorsal profunda 

peniana (VDPP), uma veia de grande calibre, a qual corre no sentido proximal 

na linha média entre as projeções do corpo cavernoso para se esvaziar no plexo 

periprostático e drenar tanto os corpos cavernosos (seios venosos) quanto o 

corpo esponjoso do pênis. (CLAUDINO, 2008) A literatura já mostrou que a 

avaliação de alterações na VDPP consiste em modelo apropriado para estudo 

das doenças veno-oclusivas que ocorrem com o envelhecimento e outras 

afecções. (DAVILA, RAJFER & GONZALEZ-CADAVID, 2004) Portanto, a 

análise da VDPP é uma ferramenta útil para avaliar como as doenças afetam o 

sistema vascular venoso como um todo, e as características morfológicas da 

VDPP a apontam como excelente modelo para essa análise.  

 Durante os processos de lesão celular, inflamação e angiogênese as 

células endoteliais, as células musculares lisas e outras células envolvidas na 

resposta inflamatória expressam e produzem proteínas que podem ser usadas 
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na pesquisa como marcadores de alterações fisiológicas em um determinado 

tecido. O endotélio, interagindo com as células circulantes e com as células de 

músculo liso da parede vascular, desempenha um papel essencial no controle 

da permeabilidade e tônus vascular, coagulação do sangue,  fluxo sanguíneo e 

angiogênese. (VERMA, BUCHANAN & ANDERSON, 2003; BALAKUMAR, 

KAUR & SINGH, 2008) Esse endotélio produz, sob estímulo nocivo, proteínas 

que modificam a permeabilidade vascular dos vasos sanguineos e que atuam 

sobre a modulação da angiogênese, através da produção de fatores de 

crescimento, entre os quais se destaca o VEGF (fator de crescimento vascular 

endotelial). (ROGERS et al., 2003) Várias outras citocinas estão envolvidas nos 

processo de lesão celular e na resposta inflamatória que acomete os tecidos 

vasculares sob injúria. O TNF-α é mediador central da resposta de fase aguda, 

e está relacionado com a resposta inflamatória gerada por estímulo androgênico 

externo prolongado. Estudos científicos mostraram relações entre os níveis de 

TNF-α e outros marcadores bioquímicos que estão classicamente associados a 

danos no sistema cardiovascular, tais como a redução de HDL- colesterol e o 

aumento do LDL-colesterol. (YUDKIN et al., 1999; VOLP et al., 2008) Outro fator 

marcante, principalmente para a evolução do processo de aterosclerose, é a 

quimiotaxia de monócitoss para o local da lesão. Células endoteliais, musculares 

lisas e fibroblastos produzem citocinas quimiotaticas de monócitos (entre as 

quais se destaca a proteína quimiotática de monócitos 1 - MCP-1) que atraem 

essas células para o local prejudicado e dão inicio a uma série de eventos em 

cascata. Achados dessa proteína no plasma podem indicar uma lesão inicial do 

vaso sanguíneo. (WELT et al., 2003) O processo de inflamação desses tecidos 

está intimamente ligado ao aumento do risco de DCV. (WILLERSON & RIDKER, 

2004; WU & WU, 2006) 

 As DCV são um grande problema de saúde pública e são responsáveis 

por 17,3 milhões de mortes de pessoas no mundo, além disso, 80% ocorrem nos 

países em desenvolvimento. (WHO, 2013) A Organização Mundial de Saúde 

calcula que no ano de 2030 cerca de 23,3 milhões de pessoas morrerão por essa 

enfermidade. O consumo de alimentos funcionais pode ser forte aliado na busca 

de melhor evolução da perda de peso, diminuição da gordura corporal e melhora 

global das funções orgânicas. Estudos mostram que alimentos como a linhaça 
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(VICENTE et al., 2015), o óleo de abacate (DREHER & DAVENPORT, 2013) e 

o chá verde (YOKOZAWA, NOH & PARK, 2012) possuem componentes que 

atuam sobre os sistemas do organismo, e podem reduzir e/ou retardar a 

gravidade ou a evolução de algumas doenças. Esses alimentos possuem 

componentes que atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios, (LOIZOU et al., 

2010; MOSTAFA et al., 2013; XU et al., 2014) alteram o metabolismo de lipídios 

e colesterol, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares (ZHANG et al., 

2008a; ZHENG et al., 2011; CARVAJAL-ZARRABAL et al., 2014; DE SOUZA 

ABBOUD et al., 2015) e são capazes de modular o metabolismo da testosterona. 

(ENGLER et al., 1992; HIIPAKKA et al., 2002; ZHANG et al., 2008b; GRANT & 

RAMASAMY, 2012) A nutrição adequada, que inclua esse tipo de alimento, 

associada a prática de exercícios físicos, é indicada como profilaxia ou até parte 

adicional da terapia de algumas doenças, sobretudo as DCV. 

 Entretanto, mesmo com a grande relevância desses temas, são escassos 

estudos que mostrem o efeito direto do uso de doses suprafisiológicas de 

testosterona sobre a morfologia dos tecidos vasculares do pênis, sobre a 

morfologia cardíaca ou sobre a morfologia da aorta. Também são escassos 

estudos que mostrem como a testosterona e as dietas funcionais associadas 

podem influenciar os perfis lipídico e hematológico, e a morfologia do tecido 

cardíaco e dos vasos sanguíneos. 

 Assim, tendo por base os conhecimentos já levantados sobre as ações 

conhecidas da testosterona sobre os sistemas cardiovascular e reprodutor 

masculino e o potencial benéfico dos alimentos nutracêuticos, temos como 

hipótese científica que a administração de chá verde, linhaça e óleo de abacate, 

a indivíduos submetidos a doses suprafisiológicas de testosterona, atenua os 

danos teciduais provocados pela estimulação androgênica prolongada no 

sistema cardiovascular.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos das dietas experimentais à base de linhaça ou óleo de 

abacate e do consumo de chá verde sobre o sistema cardiovascular de animais 

submetidos à estimulação androgênica prolongada com doses suprafisiológicas 

de testosterona, usando como modelos o coração, a aorta e o pênis. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

 Avaliar os perfis bioquímico e hematológico; 

 Observar a presença de marcadores sorológicos de inflamação e 

angiogênese; 

 Avaliar morfológica e morfometricamente o coração, a aorta, os seios 

venosos penianos, a artéria dorsal do pênis e a veia dorsal profunda do 

pênis;  

 Avaliar os efeitos da estimulação androgênica prolongada; 

 Comparar os resultados obtidos nos testes laboratoriais nos animais 

suplementados e alimentados com as dietas, com os resultados obtidos 

dos animais utilizados como controle submetendo os dados aos testes 

estatísticos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

3.1.1. Considerações éticas e das fases do estudo 

Este estudo é parte do projeto de estimulação androgênica prolongada e 

dietas, que obteve financiamento da FAPERJ pelo prêmio Jovem Cientista do 

Nosso Estado. Esse projeto foi dividido em três fases, e foram utilizados ao todo 

70 animais. O uso das amostras de tecido dos animais da cada fase foi aprovado 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-UFF) sob os protocolos de 

número 236, 382 e 765, respectivamente. Os documentos referidos estão, na 

ordem citada, anexados ao trabalho (Anexos 1, 2 e 3). Nesse estudo foram 

processadas e avaliadas amostras de 42 animais, que representaram a terceira 

fase do projeto. Os artigos publicados e submetidos até o momento, vinculados 

a este experimento, estão anexados ao trabalho (Anexos 8, 9, 10 e 11). 

3.1.2. Distribuição dos grupos 

Ao todo, foram utilizados materiais provenientes de 42 ratos Wistar - 

fornecidos pelo núcleo de Animais de Laboratório da Universidade Federal 

Fluminense. No Quadro 1 é possível visualizar um resumo da distribuição desses 

grupos, de maneira esquematizada. Os animais em estudo foram subdivididos 

em seis grupos de sete animais cada, dispostos da seguinte maneira: 

 Grupo Controle (GCA) - animais alimentados com ração controle e 

hidratados com água; 

 Grupo Chá verde (GCCV) - animais alimentados com ração controle e 

hidratados com chá verde; 

 Grupo Induzido (GIA) – animais com aumento de testosterona induzido 

(induzidos), alimentados com ração controle e hidratados com água; 

 Grupo Induzido Chá verde (GICV) - animais induzidos, alimentados com 

ração controle e hidratados com chá verde; 

 Grupo Induzido Chá verde Linhaça (GICVL) - animais induzidos, 

alimentados com ração à base de linhaça e hidratados com chá verde; 

 Grupo Induzido Chá verde Óleo de abacate (GICVOA) - animais 

induzidos, alimentados com ração contendo óleo de abacate e hidratados 

com chá verde. 
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Quadro 1 – Grupos experimentais do estudo. 

Hidratação 
Grupo Controle 

(SEM indução com 
testosterona) 

Grupo Induzido 
(COM indução com 

testosterona) 

Água 
GCA 

Ração controle 
GIA 

Ração controle 

Chá Verde 

GCCV 
Ração controle 

GICV 
Ração controle 

 

GICVL 
Ração à base de Linhaça 

GICVOA 
Ração à base de Óleo de 

Abacate 
 

 Foram estudados ratos machos adultos jovens (42-50 dias) que foram 

acondicionados em gaiolas plásticas individuais, com ciclo constante de 12 horas 

de luz e 12 horas de escuro, em temperatura de 22 ± 1ºC, no biotério do 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Os animais 

foram alimentados com ração comercial até o momento introdução das dietas 

experimentais,que teve seu início após o momento da primeira indução com 

testosterona. A oferta das rações experimentais e do chá seguiu-se até o término 

do experimento. Os animais receberam ração e água ou chá verde à vontade, e 

foram monitorados semanalmente o peso corporal, o consumo de ração e o 

consumo hídrico de todos os animais. 

3.2. INDUÇÃO 

A indução com testosterona foi realizada através da introdução de 

implantes de silicone de 5cm (Silastic® Cat.No 508-009 - Dow Corning) 

preenchidos com propionato de testosterona (1mg) (Figura 1). O procedimento 

obedeceu ao seguinte protocolo: Inicialmente os ratos foram anestesiados 

utilizando 75mg/kg de xilazina (2%) e 10mg/kg de ketamina (10%), via 

intraperitoneal. Após a constatação do plano anestésico através da ausência do 

reflexo podal, foi realizada a tricotomia na região interescapular, no dorso do 

animal, e foi feita a antissepsia do local com álcool 70%. Após, o animal foi 
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posicionado em decúbito ventral e foi realizada uma pequena incisão (de 

aproximadamente 10 mm) com um bisturi. Com o auxílio da ponta de uma pinça 

hemostática, o tecido foi divulsionado e introduziu-se o implante de silicone no 

espaço subcutâneo. Para a ráfia de pele, foi utilizado um adesivo cirúrgico à base 

de cianoacrilato.  

O procedimento cirúrgico foi considerado minimamente invasivo, por isso, 

o protocolo anestésico utilizado foi de curta duração, com pronta recuperação do 

animal. Durante este período de recuperação pós cirurgia, os animais foram 

deixados em repouso ao abrigo da luz, em suas gaiolas individuais. Foi feita 

hidratação ocular com solução fisiológica, sob orientação do médico veterinário, 

responsável técnico do biotério experimental. A cada quatro semanas o 

procedimento foi repetido, para troca do implante, até o fim do período de 

experimento. (HSU et al., 2011; RIBEIRO et al., 2016) 

O tempo de exposição proposto neste trabalho permitiu avaliar efeitos em 

longo prazo (acima de 12 semanas) do uso de esteroides e seguiu o modelo 

proposto pela literatura, que aponta esse período como o indicado para que a 

exposição ao hormônio não causasse neoplasias (e seus efeitos celulares) que 

começam a surgir a partir de 20 semanas. (KESSLER et al., 1998) Além disso, 

permitiu visualizar um efeito comparável ao que se espera observar humanos, 

que mantem o abuso de anabolizantes por mais de dez anos. O embasamento 

científico para essa comparação está no estudo de Urhausen (2003) que afirma 

que, em camundongos, a administração de andrógeno por um período de seis 

meses equivale aos efeitos de aproximadamente 15 anos de uso de esteroides 

no ser humano. 
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Figura 1 - Preparo e inserção cirúrgica do implante de silicone preenchido com 
propionato de testosterona 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
5 

 
Legenda: 1 – Preenchimento do implante de silicone; 2 – Delimitação da área 
dorso-escapular do rato Wistar após a tricotomia; 3 – Incisão de 10mm na região 
dorso-escapular para inserção do implante; 4 – Inserção do implante; 5 – União 
das bordas da incisão cirúrgica, utilizando adesivo cirurgico à base de 
cianoacrilato. Fonte: Abboud, 2015 – LaBCEx. 

3.3. PESO E CONSUMO 

 Para determinar a curva de peso dos animais, o peso de todos os animais 

foi avaliado no início do estudo, e posteriormente a cada semana, em balança 

digital, marca Gehaka, com capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g. Para a 

análise do consumo hídrico e da ração, foi realizado o controle três vezes por 

semana. Contabilizaram-se a oferta e o resto de ração de cada animal a fim de 

determinar o perfil alimentar. Semelhantemente, foi avaliado o consumo hídrico, 
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contabilizando oferta e resto de água ou chá, medidos em uma proveta graduada 

com capacidade para 500 mL.  

3.4. PREPARO DAS RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 As rações balanceadas Controle (à base de caseína), Linhaça (à base de 

farinha de linhaça) e Óleo de abacate (óleo utilizado como fonte de lipídeos), 

foram fornecidas pelo Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da UFF. As 

rações experimentais preparadas no LAbNE são isocalóricas e adicionadas de 

misturas de vitaminas e minerais segundo as normas do Committee on 

Laboratory Animal Diets, 1979, modificadas segundo as recomendações do 

American Institute of Nutrition (AIN)-93, garantindo que cada nutriente exerça 

suas funções específicas  durante o período experimental. (REEVES, NIELSEN 

& GAHEY, 1993) 

 A ração ofertada ao Grupo Linhaça possuía uma concentração de 25% de 

semente de linhaça, cujo objetivo é suprir todo o aporte recomendado de fibras 

dietéticas. A semente de linhaça marrom foi adquirida no comércio local da 

cidade de Niterói, e foi triturada em quantidades suficientes no momento da 

confecção da ração, para que a farinha obtida mantivesse todas as propriedades 

nutricionais do alimento. A semente de linhaça não triturada foi armazenada sob 

refrigeração até o uso. 

 Na ração de óleo de abacate, óleo de soja foi substituído, para que a oferta 

de lipídios da ração permanecesse equilibrada (Tabela 1). Foi utilizado o óleo de 

abacate extra virgem Copra® (Produzido pela Aceites SerraVita Occidente, 

Guadalajara, México, e importado pela TBF alimentos, Maceió, AL). O óleo foi 

armazenado em sua embalagem original, fechada, à temperatura ambiente, ao 

abrigo da luz e do calor excessivo. Todos os demais componentes das rações 

experimentais foram fornecidos pelo Laboratório de Nutrição Experimental da 

UFF, e armazenados em condições recomendadas. 
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Tabela 1 - Balanceamento de nutrientes nas rações experimentais e controle 
(g/100g). 
 

Nutrientes Controle Linhaça Óleo de Abacate 

Caseína 14,00 8,00 14,00 

Linhaça 0,00 25,00 0,00 

Amido 58,95 51,95 58,95 

Açúcar 10,00 10,00 10,00 

Minerais 3,50 3,50 3,50 

Vitaminas 1,00 1,00 1,00 

Óleo de soja 7,00 0,00 0,00 

Óleo de abacate 0,00 0,00 7,00 

Celulose 5,00 0,00 5,00 

Colina 0,25 0,25 0,25 

Cistina 0,30 0,30 0,30 

Tert-Butil Hidroquinona 0,0014 0,0014 0,0014 

  

 Os ingredientes das rações experimentais foram pesados e 

homogeneizados em batedeira industrial Hobart® (São Paulo, SP, Brasil), com 

água fervente para gelatinização do amido. A massa obtida foi transformada em 

pellets e seca em estufa ventilada (Fabbe-Primar® n°171, São Paulo, SP, Brasil) 

a 60°C por 24h e, após identificação, armazenada sob refrigeração até o uso 

(Figura 2). 

Figura 2 – Processos de preparo das rações experimentais. 

 

Legenda: Da esquerda para a direita, 1º o processo de secagem das rações na 
estufa; 2º os pellets fabricados para oferta aos animais. Fonte: Abboud, 2015 – 
LaBCEx. 
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3.5. PREPARO DO CHÁ VERDE 

 O protocolo de preparo do chá foi baseado na metodologia utilizada na 

literatura consultada e na concentração em que o produto é consumido 

usualmente. O chá foi preparado através da infusão em água fervida (a 100°C) 

das folhas de Camellia sinensis (Yamamotoyama-Midori, lote nº262, São Miguel 

Arcanjo, SP, Brasil) a uma concentração de 2%, calculada por peso das folhas / 

volume de água. (ORNER, DASHWOOD & DASHWOOD, 2004) Para tanto, 

foram utilizadas 20g de folhas, pesadas em balança digital previamente tarada, 

para cada 1000ml de água fervida. Nesse protocolo as folhas são deixadas em 

infusão por dois minutos e o chá é então filtrado e resfriado imediatamente. O 

chá foi mantido sob refrigeração até que fosse ofertado ao animal. 

 Para manutenção das propriedades nutricionais e melhor aproveitamento 

dos componentes do chá, a bebida foi preparada a cada dois dias. Os animais 

dos grupos chá verde tiveram sua hidratação exclusivamente através do chá, e 

a oferta foi de 200ml ao dia, desde o primeiro dia da indução até o fim do 

experimento. 

3.6. PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 Para o processamento, seguiu-se o seguinte protocolo: Após 20 semanas 

de experimento, os ratos foram eutanasiados com uma dose letal de tiopental 

sódico (Tiopental sódico 1G, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, 

Brasil) a 5% (0,15 ml/100g p.c., i.p.) intraperitoneal e foram retirados os tecidos 

de interesse para o estudo, a saber: coração, aorta, e pênis para observação da 

artéria dorsal do pênis, da veia dorsal profunda do pênis e dos seios venosos. O 

coração foi seccionado transversalmente. A artéria aorta foi clivada e foi retirado 

um fragmento da porção descendente (aorta torácica), logo após a crossa da 

aorta, medindo aproximadamente 5mm de comprimento. O pênis foi clivado 

transversalmente, após a flexura peniana, na região correspondente ao terço 

médio. Todos estes fragmentos foram fixados em formalina tamponada a 10%. 

Seguiu-se então o processamento do o material destinado à análise 

histomorfométrica segundo a rotina para inclusão em parafina obedecendo o 

protocolo que é usualmente utilizado no Laboratório de Biomorfologia Celular e 

Extracelular, Departamento de Morfologia/ Instituto Biomédico da UFF. Foram 
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obtidos, por meio de microtomia os cortes de 5 μm de espessura para posterior 

coloração por métodos histológicos de rotina e especiais.  

3.7.COLORAÇÕES HISTOLÓGICAS 

 Inicialmente foi realizada a técnica de coloração pela hematoxilina eosina, 

para avaliação da integridade dos espécimes e para a avaliação da morfologia 

através da análise microscópica, utilizando microscópio óptico Olympus BX51 

(microscopia de luz). As lâminas coradas pelas colorações de rotina foram 

utilizadas para a avaliação da morfologia do tecido do coração, do pênis e para 

a avaliação da morfometria das túnicas intima e média dos vasos. Essas análises 

seguiram os seguintes passos: Para a análise do tecido conjuntivo nos órgãos 

estudados, foi realizada a técnica de coloração pelo tricrômio de Masson. 

(BANCROFT & COOK, 1994) A análise qualitativa e da integridade do colágeno 

foi feita através da coloração pelo Picro Sirius Red, com observação sob luz 

polarizada. (JUNQUEIRA, BIGNOLAS & BRENTANI, 1979) Foi realizada a 

quantificação das fibras elásticas nos tecidos através da coloração pela Fucsina-

resorcina de Weigert, sem prévia oxidação. (BANCROFT & COOK, 1994) As 

técnicas de coloração acima citadas estão detalhadas nos anexos 4, 5, 6 e 7 

respectivamente. 

3.8. BIOQUÍMICA, SOROLOGIA E PERFIL HEMATOLÓGICO 

Após as 20 semanas de experimento, os ratos foram anestesiados e foi 

realizada a coleta do sangue por punção cardíaca. Em seguida os ratos foram 

eutanasiados. Foi utilizado imediatamente o sangue contendo anticoagulante 

para avaliação do hemograma. O método do teste automatizado é a troca de 

impedância, para contagem de leucócitos, plaquetas, hemácias, basófilos e 

hematócrito. Para a análise da hemoglobina o princípio do teste é a 

espectrofotometria. Também é utilizado o método de troca de Impedância e 

dispersão de luz para o cálculo dos percentuais individuais de leucócitos.  

O protocolo do teste seguiu os seguintes passos: antes da coleta foi 

respeitado um jejum de 4 horas. Neste estudo, a análise automatizada foi 

realizada imediatamente após a coleta, portanto não houve riscos de resultados 

inconsistentes devido a problemas de armazenamento. Para tanto, foram 

utilizados de cada animal 3ml de sangue total com EDTA (para a análise 
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quantitativa automatizada) e foi feito um esfregaço sanguíneo (para a análise 

qualitativa). Foram rejeitadas para a análise amostras com sinais de hemólise ou 

com coágulos. Após prévia homogeneização do sangue, o número de 

identificação do indivíduo testado foi inserido no equipamento e iniciou-se o 

processamento da amostra. O equipamento utilizou 110μl da amostra, e a 

temperatura do teste variou entre 16 a 32°C. A análise quantitativa foi realizada 

por meio de diferentes métodos de avaliação de alta tecnologia combinados para 

uma maior precisão.  No momento da coleta, também foram realizados 

esfregaços sanguíneos que foram corados pelos métodos de coloração segundo 

Romanowsky (Giemsa e Wright) que são usuais da hematologia. A análise 

qualitativa pela avaliação do esfregaço corado foi feita utilizando microscópio 

óptico (microscopia de luz), e esses resultados foram comparados aos 

resultados obtidos pela avaliação automatizada. Todo o conjunto do hemograma 

foi avaliado em parceria com o médico veterinário participante do grupo de 

estudo, para aumentar a acurácia dos resultados. O cálculo dos resultados foi 

impresso de acordo com as configurações do equipamento.  

 O sangue coletado sem EDTA foi mantido em repouso por cerca de duas 

horas à temperatura ambiente para retração do coágulo. Após esse período, foi 

centrifugado a 958,5 G durante cinco minutos para a obtenção do soro, e 

armazenado a -20ºC. As análises bioquímicas (de albumina, proteínas totais, 

colesterol, triglicerídeos, LDL e HDL e enzimas hepáticas) foram realizadas 

mediante a utilização de kits colorimétricos da LabTest (LabMax, Belo Horizonte, 

Brasil). A dosagem da testosterona sérica foi realizada através do método de 

radioimunoensaio (RIE), usando kit comercial, em estado sólido, da Beckman 

Coulter (Immunotech®). Os exames foram realizados no laboratório do Instituto 

Brasileiro de Diagnóstico e Especialidades Veterinárias (PROVET/São Paulo, 

Brasil), usando o equipamento WIZARD2, da Perkin Elmer (RIA). 

 A avaliação de marcadores sorológicos de dano vascular foi feita através 

das análises de MCP-1, TNF-alfa e VEGF no soro, através do método 

imunológico, por meio de leitura de microesferas marcadas com anticorpo 

específico, no citômetro de fluxo (Figura 3). 
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Figura 3 – Imagem ilustrativa do painel multiplex utilizado na análise sorológica. 

 

1 

 

2 

 

3 

Legenda: 1 – Amostra de soro coletada para análise; 2 - A Tecnologia Luminex™ 
xMAP envolve um processo exclusivo que cora microesferas de látex com dois 
fluoróforos. Utilizando proporções precisas destes fluoróforos, podem ser criados 
100 conjuntos diferentes de microesferas – cada uma delas com uma assinatura 
baseada em “código de cores” e que podem ser identificadas pelo citômetro de 
fluxo (Luminex); 3 – Equipamento semelhante ao utilizado na técnica. 
 
 Foi utilizado o painel Milliplex Map Rat Cardiovascular Disease Panel 

1(RCVD1-89K-02), da Millipore, no aparelho Luminex™ 200. A análise foi 

realizada utilizando o programa System Software xPonent/Analyst versão 4.2. 

Essas análises foram realizadas no Laboratório Especializado em Análises 

Científicas (LEAC, SP, Brasil). 

3.9. ANÁLISE MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA 

 As imagens para análise da morfologia e quantificação dos parâmetros 

histomorfométricos do coração, aorta, artéria dorsal e seios venosos do pênis 

dos animais estudados foram obtidas em microscópio óptico Olympus BX-51 

acoplado a uma câmera de vídeo Olympus DP-72, sendo a imagem dos campos 

microscópicos transferida para um monitor LG Flatron W1752T. 

3.9.1. Espessura da parede arterial e do miocárdio ventricular 

 As imagens para análise e quantificação da espessura das camadas 

íntima e média da aorta, da artéria dorsal do pênis e do miocárdio do ventrículo 

esquerdo do coração dos animais estudados, foram obtidas utilizando as lentes 

objetivas de 20 e 4 vezes, respectivamente. Para cada animal, quatro secções 

(de 5 μm) dos vasos e do coração foram analisados em ao menos seis pontos 

diferentes. As imagens foram digitalizadas e analisadas utilizando software 

Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA), utilizando uma 

ferramenta de seleção em linha reta. 
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3.9.2. Área total da luz e da parede vascular 

 As imagens para análise e quantificação da área luminal e da área 

ocupada pelas camadas intima e média da parede da aorta, da veia dorsal 

profunda e da artéria dorsal do pênis foram obtidas nas lentes objetivas de 4, 20 

e 40 vezes, respectivamente. Para cada animal, quatro secções dos vasos foram 

analisadas; na aorta, os cortes foram obtidos a partir de fragmentos retirados da 

porção descendente, a 5mm da crossa da aorta. A artéria dorsal do pênis e a 

veia dorsal profunda do pênis foram avaliadas a partir de fragmento peniano 

próximo terço médio, 5mm após a flexura. As imagens foram digitalizadas e 

analisadas utilizando software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, 

MD, USA), utilizando uma ferramenta de seleção automática (wand tool) para a 

mensuração da área luminal dos vasos e da área da parede vascular. 

3.9.3. Análise morfométrica dos seios venosos do pênis 

 A área total dos seios venosos do pênis foi mensurada utilizando-se a 

ferramenta de seleção manual do software Image J, com posterior binarização 

para preto e branco, e mensuração da área de partículas (Figura 4). Para tanto 

utilizou-se a ferramenta “Analyse particles”, do sub-menu “Analyse”, que 

contabiliza a área coberta por pixels pretos na imagem. 

 O processo de medição do seio venoso obedeceu ao seguinte protocolo: 

Com a ferramenta de seleção à mão livre “free hand tool” selecionada toda a 

área correspondente ao corpo cavernoso, tomando por limite a túnica albugínea. 

Todos os elementos fora da seleção foram excluídos e a imagem foi preenchida 

pela cor preta. No menu “image”, foi selecionado o submenu “process” e a 

imagem foi binarizada (transformada em imagem com padrão binário de cor: 

branco e preto). Em seguida as cores da imagem foram invertidas, e deste modo 

apenas os espaços sinusais ficaram evidenciados na cor preta.  

 No menu “analyse”, foi selecionado o submenu “analyse particles” que 

com previa calibração do programa retornou o valor total da área dos seios 

venosos. 

  



 

 

 

30 

 

 

 

Figura 4 - Aferição da área dos seios venosos do pênis, através de análise de 

partículas. 

 

Legenda: A imagem em preto e branco - obtida através da binarização da 
imagem original e inversão de cores - representa toda a área do espaço sinusal. 
Fonte: da Silva, 2015 - LaBCEx 

3.10. ESTEREOLOGIA 

 As lâminas contendo as secções de tecido dos ventrículos cardíacos 

foram coradas com Picro-sirius red para coloração fibrilar do colágeno (Anexo 

5). As imagens foram capturadas para um aparelho televisor LG 14 polegadas, 

onde através do método de contagem de pontos, superpondo um sistema teste 

M42, (WEIBEL, KISTLER & SCHERLE, 1966) (Figura 5) foi obtida a densidade 

volumétrica - Vv (%) - do colágeno no miocárdio do ventrículo esquerdo do 

coração. Para cada indivíduo foram feitos 5 cortes seriados do coração, a partir 

do ápice, a fim de visualizar o tecido do miocárdio do ventrículo esquerdo (VE). 

De cada corte foram analisados 50 campos aleatórios, dentro do VE. 
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Figura 5 – Imagem digital da lâmina do coração de rato com a grade M42 
sobreposta. 

 

Legenda: Esta imagem é apenas ilustrativa da técnica, não representando a 
visualização que foi feita no trabalho, por se tratar aqui da coloração de HE. 
Aumento de 20x. As linhas cheias são as chamadas “linhas proibidas” e as linhas 
tracejadas são as linhas “permitidas”. Esse parâmetro evita sub e 
superestimação das contagens. A montagem da imagem foi feita pela autora. A 
técnica utilizando a grade M42 foi descrita por Weibel (1962). Fonte da imagem 
histológica: Silva, 2018. 

3.11. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 Os dados foram apresentados sob a forma de média e desvio padrão. A 

distribuição normal dos valores encontrados foi avaliada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para o presente estudo foi utilizado o Teste ANOVA 

univariada associado ao teste de múltiplas comparações de Tukey-Kramer. Não 

ocorreram perdas de animais, por isso o número de indivíduos em cada grupo 

(n) permaneceu o mesmo até o fim do experimento. A significância em todos os 

testes foi estabelecida ao nível de p < 0,05. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo programa Graph Pad Prism statistical package version 5.0, 2007 

(San Diego, CA, USA). 



 

 

 

32 

 

4. RESULTADOS 

4.1. PESO E CONSUMO 

A massa corpórea dos animais estudados evoluiu conforme 

representado no Gráfico 1. A média de peso dos animais no início do 

experimento era de 260±10g. Os animais dos grupos controle e controle chá 

mostraram evolução semelhante. Os animais induzidos apresentaram uma sutil 

redução da massa corpórea após cada indução, mas a cada ciclo mantinham o 

ganho de peso. Mesmo com a indução, os animais alimentados com as dietas 

experimentais apresentaram menor variação de peso. Ao final do experimento 

todos os animais apresentaram valores de massa corpórea semelhantes. 

 

Gráfico 1– Evolução de massa corpórea dos animais em estudo 
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O consumo de ração foi semelhante em todos os grupos, aumentando 

ao longo do experimento. É possível visualizar o consumo das rações ofertadas 

aos animais no gráfico 2, onde observamos a média do consumo por grupo a 

cada 5 semanas. 
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Gráfico 2– Consumo de ração pelos animais dos grupos experimentais ao longo 

do experimento 
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O consumo hídrico e de chá verde se manteve semelhante para todos 

os grupos durante o curso do experimento, com pouca variação a cada semana. 

O grupo controle apresentou maior consumo de líquidos no início e no final do 

experimento, mas essa diferença foi significativa apenas quando comparamos a 

GICV na última semana. É possível visualizar no Gráfico 3 as médias do 

consumo hídrico a cada 5 semanas. 

Gráfico 3– Consumo hídrico ao longo do período do experimento. 
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4.2. TESTOSTERONA SÉRICA 

 A concentração de testosterona sérica  foi aumentada nos grupos GIA 

(661,86±190) e GICVL (713,92±365,73) se comparados ao valor de GCA. Os 
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valores de GICV, GCCV e GICVOA foram próximos aos valores do grupo 

controle. Esses resultados estão resumidos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Concentração sérica de testosterona (TS) nos diferentes grupos 
analisados. 

Grupos 

 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA P (ANOVA) 

Testosterona 

314,35 

±74,19a 

661,86 

±190b 

(p<0,05) 

332,66 

±157,54a 

270,14 

±155,67a 

713,92 

±365,73b 

(p<0,05) 

298,18 

±187,16ª 0,0012 

Legenda: As letras (a) e (b) ao lado dos valores representam os grupos que 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao controle 

(GCA). Valores expressos em ng/dL, em forma de média e desvio padrão. O 

valor de p expresso na última coluna representa a significância estatística do 

teste. 

4.3. PERFIL LIPÍDICO 

 Foram avaliados os triglicerídeos totais, colesterol total e as frações do 

colesterol (HDL, LDL e VLDL), e os resultados para esses parâmetros estão 

resumidos na Tabela 3, em forma de média e desvio padrão. 

 Houve aumento significativo do valor de triglicerídeos (TG) dos grupos 

GIA (153±24,01) quando comparado ao grupo controle GCA (106,8±23,6). Se 

compararmos os grupos controle e induzido aos grupos que receberam chá, 

essa diferença se mostra ainda mais expressiva. A concentração dos TG séricos 

com a administração do chá verde cai em cerca de 50% em relação ao grupo 

controle, inclusive nos grupos que receberam dietas combinadas. 

 Esse padrão se repete nos valores de colesterol total. Observamos que 

ocorre redução de aproximadamente 40% na concentração sérica de colesterol 

dos grupos que receberam chá, se compararmos com o grupo induzido (GIA). 

 O colesterol HDL não sofreu alteração significativa entre os grupos 

alimentados com as diferentes dietas. A aparente redução de HDL nos grupos 

chá condiz com a redução das demais frações de lipídios nesses grupos. A 

concentração da fração de LDL se mostrou bastante elevada no grupo induzido, 

destacando esse grupo de todos os demais grupos (que apresentaram valores 

semelhantes entre si). Embora o grupo GCCV apresente média de concentração 
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de LDL que seja duas vezes o valor do controle, essa diferença não foi 

considerada significativa por ter sido causada por um único animal que 

apresentou resultado anômalo, cinco vezes acima da média dos demais 

indivíduos do grupo. Os valores de VLDL nos grupos chá verde – GCCV, GICV, 

GICVL e GICVOA – foram significativamente menores se comparados ao grupo 

induzido e ao grupo controle. Observamos que a concentração do VLDL foi ainda 

menor nos grupos chá com dietas associadas – GICVL e GICVOA. 

Tabela 3 – Perfil lipídico observado nos grupos experimentais. 

Grupos 

 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA 

T
G

 106,8±23,6a 153±24,0b 
(p<0,01) 

59,85±24,0c 
(p<0,01) 

57,16±23,0c 
(p<0,01) 

46,85±11,5c 
(p<0,001) 

45,85±21,8c 
(p<0,001) 

C
T 55,51±15,9a 60,84±13,9a 37,42±11,9b 

(p<0,05) 
33,5±5,8b 
(p<0,01) 

32,14±6,4b 
(p<0,01) 

31,42±9,8b 
(p<0,01) 

H
D

L 22,35±3,83a 26,72±5,42a 17,14±4,7b 
(p<0,05) 

16,83±4,99b 
(p<0,05) 

16,57±6,7b 
(p<0,05) 

17,28±5,8b 
(p<0,05) 

LD
L 4,47±3,57a 21,93±8,84b

(p<0,001) 
8,31±7,36a 5,23±1,11a 4,91±2,58a 6,82±4,34a 

V
LD

L 23,28±5,78a 21,14±5,87a 11,97±4,81b 
(p<0,01) 

11,43±4,60b 
(p<0,01) 

9,37±2,31b 
(p<0,001) 

9,17±4,36b 
(p<0,001) 

Legenda: * As letras (a), (b) e (c) ao lado dos valores representam os grupos que 
mostraram diferenças estatisticamente significativas em relação ao controle 
(GCA). O índice de significância estatística dos testes (ANOVA) foi: 
Triglicerídeos (TG) = p<0,0001; Colesterol total (CT) = p<0,0001; Lipoproteína 
de alta densidade (HDL) = p=0,0027; lipoproteína de baixa densidade (LDL) = 
0,0001; lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) = p<0,0001, considerado 
significativo. Valores expressos em mg/dL, em forma de média e desvio padrão. 

4.4. PERFIL PROTEICO 

 Nesta seção estão dispostos os resultados referentes às análises da 

concentração da proteína total e da albumina sérica. Os resultados estão 

expressos em g/dL, na forma de média e desvio padrão, e estão resumidos na  

Tabela 4. Os valores de proteína total apresentaram pequenas variações entre 

os grupos. Pode ser visualizada uma sutil redução da proteína total sérica nos 

grupos induzidos que receberam dietas, e essa redução foi significativa apenas 

no grupo induzido chá (GICV). Essa alteração na proteína total foi acompanhada 

por uma redução significativa da albumina sérica, nos grupos hidratados pelo 

chá verde, em relação ao controle (GCA) e ao controle induzido (GIA). 
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Tabela 4– Concentração de proteína total (PTN) e albumina sérica (ALB) dos 

grupos experimentais.  

 Grupos  

 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA P 

P
TN

 6,48±0,45a 6,39±0,61a 6,55±0,73a 5,26±0,88b 

(p<0,05) 

5,85±0,90a 5,37±0,85a 
0,0040 

A
LB

 2,93±0,31a 2,97±0,23a 2,31±0,34b 

(p<0,01) 

2,31±0,31b 

(p<0,01) 

2,28±0,32b 

(p<0,01) 

2,44±0,07b

(p<0,05) 
0,0001 

Legenda: As letras (a) e (b) ao lado dos valores representam os grupos que 
apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo 
controle (GCA). Valores (g/dL) expressos em forma de média e desvio padrão. 

4.5. ENZIMAS HEPÁTICAS 

Foram mensurados os níveis séricos das enzimas Alanina 

aminotransferase (ALT) e Aspartato aminotransferase (AST), a fim de verificar 

dano hepático e possíveis efeitos benéficos das dietas. Os resultados obtidos 

mostraram que essas enzimas se encontravam em maiores quantidades no 

plasma dos animais do grupo induzido, em relação ao controle (Tabela 5). Esse 

aumento foi estatisticamente significativo para a ALT. Os grupos que 

consumiram chá, incluindo os que receberam dietas à base de linhaça e óleo de 

abacate mostraram níveis menores dessas enzimas, se compararmos com o 

grupo induzido (GIA) e o grupo controle (GCA).  

Tabela 5 – Valores séricos das enzimas hepáticas ALT e AST nos animais 
avaliados. 

 Grupos 

 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA P 

ALT 
15,19±2a 18,33±2b 

(p<0,05) 

10,25±2c 

(p<0,001) 

10,23±2c 

(p<0,001) 

10,55±2c 

(p<0,001) 

10,04±2c 

(p<0,001) 
<0,0001 

AST 
47,3±11a 53,33±5ª 45,57±9a 33,2±8b 

(p<0,05) 

41,33±10a 38,5±12a 
0,0195 

Legenda: As letras (a), (b) e (c) ao lado dos valores representam diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos, comparados com o controle 
(GCA). Na linha “AST” GICV apresenta diferença estatística em relação a GIA. 
Valores expressos em média e desvio padrão. Unidade de medida: Unidades 
internacionais / Litro. 
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4.6. PERFIL HEMATOLÓGICO 

 Os resultados do perfil hematológico estão expressos em forma de média 

e desvio padrão, e foram resumidos na Tabela 6. O perfil hematológico traçado 

neste estudo inclui os seguintes parâmetros: 

1. Hemácias: contagem de hemácias (HMC), hematócrito (HT), hemoglobina 

(HB) e índice de anisocitose (RDW); 

2. Leucócitos: contagem de leucócitos (LCT) e proporção de linfócitos (L), 

monócitos (M) e segmentados (S); 

3. Plaquetas: contagem de plaquetas (PLT). 

 Foi observado aumento significativo do número de hemácias e no valor 

de hematócrito no grupo induzido (GIA) em relação aos demais grupos induzidos 

(GICV, GICVL e GICVOA). O GCCV também apresentou número de hemácias 

e hematócrito relativamente mais alto, sobretudo se comparado ao grupo GICVL. 

Os valores de hemoglobina se mantiveram próximos ao controle, exceto nos 

grupos GICV e GICVOA. Todos os grupos testados (com e sem indução) 

apresentaram discreta anisocitose na análise qualitativa, e aumento de RDW, 

exceto no grupo GICVL. 

 A contagem de leucócitos foi significativamente mais alta no grupo 

induzido, em relação aos demais grupos. Observamos a predominância de 

linfócitos na população leucocitária dos animais do grupo induzido, no qual o 

percentual médio de linfócitos foi maior que 80%. Entre os animais que 

receberam dietas, o grupo GICVL apresentou menor percentual de linfócitos em 

comparação com o grupo controle. 

 Não houve alteração significativa na contagem de plaquetas dos animais, 

exceto no grupo GICVL, que apresentou discreta redução. 
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Tabela 6 – Perfil hematológico dos grupos experimentais. 
 

 Grupos  

 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA P 

H
M

C
 7,62±0,31a 8,84±0,45b 

(p<0,01) 

8,46±0,76b 

(p<0,05) 

7,96±0,44a 6,94±0,33a 7,86±0,66a 
0,0001 

H
T

 

42,1±1,9a 49,8±1,2b 

(p<0,001) 

44,0±3,0b 

(p<0,05) 

41,3±2,1a 38,6±0,9a 39,9±2,1a 
0,0001 

H
B

 

14,7±0,6a 14,38±0,5ª 14,0±0,9a 13,3±0,6b 

(p<0,01) 

14,5±0,3a 13,0±0,6b 

(p<0,001) 
0,0001 

R
D

W
 13,65±0,7a 15,66±0,4b 

(p<0,001) 

15,65±0,4b 

(p<0,001) 

15,78±0,6b 

(p<0,001) 

12,06±0,3c 

(p<0,001) 

16,0±0,7b 

(p<0,001) 
0,0001 

LC
T

 

3,62±1,33a 6,37±1,0b 

(p<0,001) 

3,71±1,64a 3,96±0,90a 3,24±0,82a 3,88±1,00a 
0,0001 

L 

58,65±10a 80,17±4,0b 

(p<0,001) 

48,14±6,5a 47,33±5,2a 38,22±5,1c 

(p<0,01) 

54,43±20a 
0,0001 

M
 

3,7±2,5a 3,0±2,4ª 0,71±0,75a 0,83±0,75a 7,92±1,8b 

(p<0,001) 

1,8±1,7a 
0,0001 

S 

35,32±9,4a 16,66±5,6b 

(p<0,01) 

50,57±5,7a 51,66±5,5a 53,86±6,6a 43,28±19a 
0,0001 

P
LT

 

689,37±272ª 609,5±89ª 530,57±62a 563,5±131a 392,6±69b 

(p<0,05) 

672,28±91a 
0,0198 

Legenda: As letras (a), (b) e (c) representam diferenças significativas entre os 
grupos, comparados ao grupo controle (GCA). Valores expressos em média e 
desvio padrão. Siglas e unidades de medida: HMC – contagem de hemácias 
(*1012/L); HT – hematócrito (%); HB – hemoglobina (g/dL); RDW – índice de 
anisocitose das hemácias (%); LCT – contagem de leucócitos (*109/L); L – 
percentual de Linfócitos (%); M – percentual de Monócitos (%); S – percentual 
de segmentados (Neutrófilos, Eosinófilos, Basófilos - %); PLT – contagem de 
plaquetas (*109/L).  
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4.7. MORFOMETRIA 

4.7.1. Área luminal da artéria Aorta 

A área luminal da artéria Aorta se mostrou significativamente maior no 

grupo induzido, comparado aos demais grupos, exceto GICVL (p < 0,0001). Os 

grupos que receberam dietas apresentaram área luminal próxima ao valor do 

controle. Os resultados estão expressos no Gráfico 4, sob a forma de média e 

desvio padrão (em mm²), e representados pela Figura 6. 

Gráfico 4 – Gráfico representativo dos valores médios da área luminal dos 
animais em estudo. 
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Legenda: * - Estatisticamente significativo em relação ao controle (GCA). Valores 

expressos em média e desvio padrão.  

4.7.2.Espessura e área da parede da artéria Aorta 

 Foram consideradas, para fins de mensuração da área e da espessura da 

parede arterial, as camadas intima e media. O grupo induzido (GIA) apresentou 

espessamento da parede arterial (p<0,0001). O grupo induzido chá verde e 

linhaça (GICVL) mostrou menor espessura, quando comparado ao   controle e 

aos grupos GCCV e GICV. Não houve alteração da área da parede arterial no 

grupo induzido (GIA) em relação ao grupo controle. No entanto, foi observada 

redução da área da parede arterial nos grupos aos quais foi administrado o chá 

(p<0,0001), incluindo o grupo ao qual foi oferecido o chá em associação com as 

dietas à base de linhaça e óleo de abacate (GICVL e GICVOA).  Os dados estão 

expostos na Tabela 7, e esses parâmetros podem ser visualizados na Figura 6. 
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Tabela 7 – Valores médios da espessura e da área da parede da artéria aorta, 
nos grupos experimentais. 

Grupos 

AORTA GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA 

ESPESSURA 

132,4±16a 156,2±15,6

b (p<0,01) 

124,3±6,7a 122,3±10a 108,6±16c 

(p<0,01) 

118,2±11a 

ÁREA  

1,27±0,35a 1,38±0,20ª 0,71±0,07b 

(p<0,001) 

0,65±0,07b 

(p<0,001) 

0,71±0,11b 

(p<0,001) 

0,75±0,08b 

(p<0,001) 

Legenda: As letras (a) e (b) representam diferenças significativas entre os 
grupos. A espessura foi dada em μm e a área em mm². Dados em forma de 
média e desvio padrão. 
Figura 6 – Imagens digitalizadas de cortes histológicos da artéria Aorta de ratos 

dos grupos experimentais. 

 
Legenda: Barra de calibração de150 μm. Aumento de 4 vezes. Coloração pela 
hematoxilina e eosina. Fotos representativas de um animal por grupo. 
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4.7.3.Contagem de lâminas elásticas da parede da Aorta 

Observamos através da avaliação das imagens (Figura 7) e da análise 

dos dados, que os grupos que receberam chá verde mostraram um número 

menor de laminas elásticas na parede da artéria, quando comparados aos 

controles, mesmo com a indução e a combinação com as dietas. O valor de P 

do teste (ANOVA) foi menor que 0,0001, mostrando que essa diferença foi 

significativa. Esses dados estão dispostos no gráfico a seguir (Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Gráfico dos valores de lâminas elásticas na parede da artéria Aorta. 
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Legenda: * - Estatisticamente significativo em relação ao controle (GCA). O valor 

de p de todos os grupos alimentados com dietas foi p<0,01, na comparação de 

cada um deles com o grupo controle (GCA). Valores expressos em forma de 

média e desvio padrão. 
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Figura 7 - Imagens digitalizadas de cortes histológicos da artéria Aorta de ratos 

dos grupos experimentais, evidenciando as lâminas elásticas. 

 

 
Legenda: Barra de calibração de100 μm. Aumento de 20 vezes. Coloração pela 

Fucsina Resorcina de Weigert, específica para elastina, sem prévia oxidação. 

4.7.4.Área luminal e área da parede da artéria dorsal do pênis 

Foram observados aumento da área da parede da artéria dorsal do pênis 

e redução da luz da ADP no grupo induzido (GIA), quando comparado ao grupo 

controle e aos demais grupos (Tabela 8). As imagens digitalizadas dos cortes 

histológicos do pênis evidenciando a ADP estão representadas na figura 8.  
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Tabela 8 – Valores da área da parede - túnicas intima e média e da área luminal 

da artéria dorsal do pênis dos animais em estudo. 
 GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA 

P
A

R
 

5431,1 

±271a 

6648,1 

±1162b 

(p<0,05) 

5717,21 

±468a 

5620,7 

±305a 

5992,21 

±1232a 

4961,62 

±1552ª 

LU
Z 

4042,1 

±826a 

2875,8 

±701b 

(p<0,05) 

3896,9 

±1026a 

3907,9 

±1683a 

3638,12 

±1190a 

6289,30 

±3112ª 

Legenda: Valores expressos em μm². As letras (a) e (b) representam diferenças 
significativas entre os grupos, comparado ao controle (GCA). O valor de p do 
teste (ANOVA) para a área de parede foi p=0,0076 e para a área luminal 
p=0,0375. PAR = área total da parede da artéria; LUZ = área luminal da artéria. 
 

Figura 8 - Imagens digitalizadas de cortes histológicos da artéria dorsal do pênis 
de ratos do estudo. 

 
Legenda: Aumento de 40x. Coloração pelo Picro Sirius Red. Fonte: Silva, 2017. 



 

 

 

44 

 

4.7.5.Área do espaço sinusal no corpo cavernoso do pênis 

 A análise morfométrica do seio venoso do pênis do rato mostrou que 

ocorreu aumento da área sinusal nos grupos chá, em comparação com o grupo 

induzido e grupo controle. O índice de significância estatística do teste foi 

p=0,0233 (Gráfico 6). O grupo induzido (GIA) mostra área sinusal visivelmente 

menor, e essa diferença foi estatisticamente significativa em relação aos grupos 

chá, principalmente o grupo GICV (p<0,05) (Figura 9). 

Figura 9 - Imagens digitalizadas de cortes histológicos do pênis. 

 

 

 
Legenda: Imagens representativas de cada um dos grupos experimentais da 
segunda fase. Na coluna da esquerda as imagens em preto e branco 
representam a área sinusal. A imagem original após binarizada tem seu padrão 
de cor invertido para que área do seio venoso apareça na cor preta. Na coluna 
da direita as imagens originais equivalentes, coradas pelo Picro sirius red. 
Aumento de 4x. Barra de calibração de 150μm. Imagens representativas de um 
animal por grupo. 
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Gráfico 6 – Grafico representativo do valor da área dos espaços sinusais no 
corpo cavernoso do pênis de rato. 
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4.7.6. Área luminal da veia dorsal profunda do pênis 

 Os resultados dessa análise mostram que no grupo induzido, no grupo 

induzido+chá+linhaça e no grupo induzido+chá+óleo ocorreu discreto aumento 

da área luminal da VDPP, em relação aos grupos controles e induzido chá 

(Gráfico 7). O índice de significância estatística do teste foi p=0,0313. O grupo 

GICV apresentou diferença estatística na comparação com GIA, GICVL e 

GICVOA (p<0,01). 

Gráfico 7 – Área luminal da veia dorsal profunda do pênis 
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Legenda: O valor de p destacado sobre a coluna GICV representa o índice de 

significância estatística da comparação entre GICV e GIA, GICVL e GICVOA. 

Valores expressos na forma de média e desvio padrão. 
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4.7.7.Espessura da parede ventricular esquerda do coração 

Observamos que nos grupos induzidos a espessura do ventrículo 

esquerdo (VE) foi maior. Esse resultado apenas não foi observado no grupo 

induzido que recebeu linhaça e chá verde combinados (Figura 10). O valor de p 

do teste estatístico foi menor que 0,0020, indicando que essas diferenças foram 

significativas. Os valores médios estão representados no gráfico a seguir 

(Gráfico 8). 

Gráfico 8 - Gráfico dos valores médios da espessura da parede do ventrículo 
esquerdo do coração. 
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Legenda: Valores expressos em mm. As colunas destacadas com asterisco “*” 
apontam diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle 
(GCA). Valores de p das colunas – GIA: p<0,05; GICV: p<0,05; GICVOA: p<0,01. 

Figura 10 – Imagem digitalizada de cortes histológicos do coração 

 

Legenda: Barra de calibração medindo 10mm. Fonte: Silva, 2019 – LaBCEx. 
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4.8. ESTEREOLOGIA 

A parede ventricular esquerda do coração dos animais em estudo foi 

avaliada utilizando a grade M42, para aferição da densidade volumétrica (Vv) de 

fibras de colágeno na área em questão. Os grupos controle e induzido 

apresentaram valores de Vv de colágeno semelhantes. O grupo GICV 

apresentou menor densidade de fibras de colágeno quando comparado ao 

controle (GCA – p<0,05) e ao induzido chá+linhaça (GICVL – p<0,01). Houve 

diferença significativa também na comparação entre GICVL e GICV/GCCV 

(p<0,05). O índice de significância estatística do teste foi p = 0,0024. Esses 

valores estão representados no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Densidade volumétrica (Vv) de colágeno na parede ventricular 
esquerda do coração. 
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Legenda: Valores expressos na forma de média e desvio padrão. Valores 
percentuais (%). O sinal “*” aponta para redução significativa de GICV em em 
comparação com GCA. 

4.9. SOROLOGIA 

 Os valores das concentrações séricas de TNF-alfa, MCP-1 e VEGF foram 

avaliados e dispostos na tabela 9. Visualizamos aumento significativo de TNF-

alfa plasmático no grupo induzido e no grupo induzido chá verde linhaça. As 

concentrações de MCP-1 plasmáticas parecem estar mais elevadas nos grupos 

induzidos, porém, se mostraram significativamente maiores apenas em GIA. Nos 

animais induzidos, ocorreu aumento da concentração plasmática de VEGF, e 

esse aumento foi mais expressivo no grupo GICV. 
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Tabela 9 – Concentração plasmática das citocinas inflamatórias pesquisadas 
nos animais em estudo. 

Citocina 
Grupos P 

(ANOVA) GCA GIA GCCV GICV GICVL GICVOA 

TNF-α 
(pg/mL) 

33,75 
±6,9a 

69,6 
±28,6b 

(p<0,001) 

34,28 
±5,3a 

39,16 
±6,6a 

55 
±16,3b 

(p<0,05) 

33,57 
±7,4a 

<0,0001 

MCP-1 
(ng/mL) 

1,82 
±0,3a 

3,02 
±0,8b 

(p<0,01) 

1,99 
±0,3a 

2,44 
±0,49a 

2,33 
±0,91a 

2,24 
±1,02a 

0,0154 

VEGF 
(ng/mL) 

1,79 
±0,71a 

4,2 
±0,95b 

(p<0,05) 

2,84 
±1,62a 

6,14 
±1,6b 

(p<0,001) 

2,05 
±0,85a 

3,28 
±2,0a 

0,0001 

Legenda: Valores expressos em forma de média ± desvio padrão. Índice de 
significância estatística do teste considerou significativos valores de p < 0,05. 
TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa; MCP-1 – Proteína quimiotática de 
monócitos; VEGF – Fator de crescimento vascular-endotelial. 

4.9. ALTERAÇÕES HISTOMORFOLÓGICAS 

Foram observadas alterações morfológicas nas artérias dorsais do pênis 

dos animais apenas do grupo GIA, com a presença de projeções em direção à 

luz da artéria, ocasionadas pela proliferação (focal) do tecido conjuntivo 

subendotelial. Na região afetada, em todos os animais nos quais se observou 

essa alteração, ocorreu degradação da lâmina limitante elástica interna, 

acompanhada pelo afinamento da mesma nas regiões próximas (Figura 11).  

Figura 11 – Imagens digitalizadas da artéria dorsal do pênis 

  

Legenda: Coloração pela técnica da fucsina-resorcina de Weigert. Barra de 
calibração 50 micrômetros. As imagens ilustram a ADP de animal do grupo 
controle (GCA 29), e a ADP de animal do grupo induzido (GIA 4), que apresenta 
alterações morfológicas. A lâmina limitante elástica interna do grupo GIA se 
mostra mais fina, menos drapeada e degradada no local onde ocorreu a 
proliferação do tecido na região subendotelial. Notar a presença de núcleos de 
fibroblastos nas projeções. Fonte: LaBCEx - Silva, 2019. 
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A análise qualitativa do colágeno na ADP, visando as regiões que 

apresentaram alterações morfológicas, foi feita por meio da visualização de 

lâminas coradas pela técnica de picro sirius red sob luz polarizada. Essa técnica 

mostra a birrefringência especifica dos tipos I (birrefringência vermelho-

alaranjada) e III (birrefringência verde) de colágeno. A artéria dorsal do pênis 

apresentou, no local de proliferação do tecido conjuntivo, colágeno do tipo I 

(vermelho). No coração e nos seios venosos do pênis a predominância tanto no 

coração quanto no pênis dos animais avaliados foi também de colágeno do tipo 

I (vermelho alaranjado) sendo pouco presente no tecido cardíaco.  

Foi possível observar nos tecidos penianos dos animais induzidos (GIA, 

GICV, GICVL e GICVOA) fibras de colágeno menos espessas e mais 

fragmentadas quando comparadas aos animais controle (GCA e GCCV). Mesmo 

com a indução, as dietas parecem melhorar esse efeito (Figura 12). 

Figura 12 – Imagem digitalizada sob luz polarizada de corte histológico do pênis 

 

 

  
Legenda: Coloração pelo Picro sirius red sob luz polarizada. Barra de calibração 

medindo 500μm. Objetiva de 4X. Fonte: Silva, 2019 – LaBCEx. 
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5. DISCUSSÃO 

 O valor da concentração sérica de testosterona no grupo controle foi 

semelhante aos valores de referência para a espécie.  (MELO et al., 2012; 

SHARP & VILLANO, 2012) O fato de a concentração de testosterona ter se 

apresentado mais elevado no grupo GIA mostra que a indução foi satisfatória. 

Os valores de testosterona sérica foram também elevados no grupo induzido 

alimentado com chá e linhaça. Isso é esperado, já que a linhaça contém 

componentes pró-androgênicos, os fitoestrógenos, que estimulam a conversão 

da testosterona em seu metabólito ativo através da modulação da enzima 5-α-

redutase. (VERHEUS et al., 2007; ZHANG et al., 2008b) O GICV apresentou 

valores de testosterona sérica baixos, porém próximos aos valores do grupo 

controle. Foram mostrados na literatura os efeitos anti-androgênicos da 

administração dos polifenóis extraídos do chá verde, seja pela modulação da 

enzima 5-alfa-redutase, seja por outras vias. (HIIPAKKA et al., 2002; 

FIGUEIROA et al., 2009; JENKINSON, PETROCZI & NAUGHTON, 2013) No 

entanto, os valores aumentados de testosterona sérica no grupo GICVL, 

próximos ao grupo induzido, sugerem que a adição da linhaça à dieta manteve 

os níveis androgênicos, que permaneceram aumentados. Já no grupo que 

recebeu o óleo de abacate e chá, os valores da testosterona (mesmo com a 

indução) se mantiveram próximos aos controles. Isso pode ser explicado pelo 

fato de o beta–sitosterol presente no óleo de abacate ter potencial inibitório sobre 

enzima 5-alfa-redutase, o que confere ao beta-sitosterol o efeito anti-

androgênico. (PRAGER et al., 2002; CABEZA et al., 2003) 

 É esperado que a concentração de triglicerídeos séricos, esteja 

aumentada na presença de estímulo androgênico suprafisiológico, com o uso de 

anabolizantes. Esse efeito pode ser visualizado em humanos, mesmo com a 

prática de exercícios físicos. (VENÂNCIO et al., 2010) A administração de 

esteróides, mesmo que por um curto período, produz efeitos desfavoráveis não 

apenas nos lipídios totais mas também nas apoliproteínas ligadas ao HDL. 

(HARTGENS et al., 2004) Somado à elevação das frações de baixa densidade 

do colesterol, (GLAZER, 1991; BHASIN, 2003; VENÂNCIO et al., 2010) esse 

fator aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Esse risco 

torna-se ainda maior se considerarmos que não apenas temos aumento de 
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lipoproteínas de baixa densidade nos animais induzidos, mas também nesses 

animais podemos observar aumento significativo da concentração sérica de 

TNF-alfa e pequeno aumento de MCP-1, que são citocinas fortemente 

envolvidas no processo aterogênico. Se por um lado a testosterona foi capaz de 

aumentar os triglicerídeos e outros fatores potencialmente danosos ao sistema 

cardiovascular, por outro, nosso estudo mostrou que o chá verde melhora 

significativamente o perfil desses lipídios séricos, mesmo com indução, 

sobretudo quando o consumo foi associado a outras dietas. A literatura já 

mostrou que os polifenóis do chá verde podem auxiliar na perda de peso, 

redução de acumulo de lipídios no fígado, melhora na tolerância à glicose e 

diminuição da oxidação de lipídios, diminuindo o risco de desenvolvimento de 

DCV. (BOSE et al., 2008; ROSENBLAT et al., 2008; SNOUSSI et al., 2014; 

WANG et al., 2016) 

 Zang e colaboradores afirmam em seu estudo que o consumo da linhaça 

ajuda a reduzir o colesterol total plasmático. (2008a) Semelhantemente, 

Carvajal-Zarrabal (2014) vai dizer que o óleo de abacate é capaz de reduzir as 

concentrações plasmáticas de colesterol. Os resultados encontrados nesse 

trabalho sugerem que a testosterona está influenciando positivamente o 

colesterol sérico, como é esperado. (MONROE & DOBS, 2013) Neste estudo, o 

consumo de chá verde se mostrou eficiente em reduzir o valor do colesterol total. 

Já se sabe que os polifenóis tem grande capacidade de reduzir não somente a 

concentração do colesterol, mas também sua oxidação e de suas frações, 

diminuindo o risco de formação de placa de ateroma. (CRAIG, 1999; ZHENG et 

al., 2011) Esse benefício parece ser ainda maior se associado a uma dieta rica 

em gordura poli-insaturada, (ROSENBLAT et al., 2008) como as presentes nas 

dietas associadas à base de linhaça e óleo de abacate. Esses resultados 

mostram os benefícios potenciais do chá em melhorar fatores de risco de DCV, 

mesmo na presença de estímulo androgênico prolongado. 

 Os valores de LDL nos grupos que receberam chá verde, óleo de abacate 

e linhaça se mantiveram próximos do controle. A presença de ácidos oléicos nas 

dietas à base de linhaça e óleo de abacate ajuda a elucidar o mecanismo pelo 

qual o LDL se manteve estável. Carvajal-Zarrabal (2014) cita em seu trabalho 

que a presença dos ômegas 3, 6 e 9 (os ácidos oléicos) diminui a 
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susceptibilidade do LDL à oxidação, podendo atuar também reduzindo a injúria 

endotelial, ajudando a prevenir a aterosclerose. O chá verde apresenta em sua 

composição polifenóis e outros agentes antioxidantes que se mostram eficazes 

na redução da concentração e da oxidação LDL. (ANANDH BABU, SABITHA & 

SHYAMALADEVI, 2006; ROSENBLAT et al., 2008; TINAHONES et al., 2008; 

ZHENG et al., 2011) Nesse estudo encontramos aumentado o valor de LDL no 

grupo induzido. Esse parâmetro é um importante marcador de risco de DCV, em 

usuários de anabolizantes. 

 Uma diminuição significativa no HDL colesterol e, por vezes, um aumento 

no LDL colesterol ocorrem com o uso de esteroides anabolizantes, expondo o 

usuário a um risco elevado de desenvolver doença aterosclerótica. Os níveis de 

colesterol HDL podem ou não voltar ao normal quando cessa o uso do 

andrógeno, e essa normalização depende o tempo de duração da estimulação 

androgênica. (MARAVELIAS et al., 2005) No entanto, esses valores podem 

variar, além do tempo, de acordo com a via de administração e a molécula de 

andrógeno utilizada. (GAREVIK et al., 2014) Os valores mais elevados de HDL 

no grupo induzido, no entanto, não podem sozinhos representar uma vantagem, 

considerando os demais resultados do perfil lipídico observados nesse grupo. 

Os animais do nosso estudo que consumiram o chá verde mantiveram a 

concentração de HDL estável. Os valores aparentemente abaixo do controle não 

representam desvantagem para esses grupos, e ocorreram como reflexo da 

redução de todas as frações do colesterol nesses animais.  

 Encontramos em nosso trabalho uma redução significativa nos valores de 

VLDL sérico, nos animais que receberam chá verde, inclusive naqueles que 

receberam dieta à base de linhaça ou óleo associadas ao chá. Esse dado 

corrobora os anteriores, mostrando que esses alimentos são eficazes na 

redução de VLDL, e muito mais quando associados, sendo indicados para 

melhora do perfil lipídico tanto de usuários de anabolizantes quanto de outras 

condições patológicas que influenciem o metabolismo de lipídios. (ANANDH 

BABU, SABITHA & SHYAMALADEVI, 2006; ROSENBLAT et al., 2008; 

TINAHONES et al., 2008; ZHENG et al., 2011) 

 Os parâmetros bioquímicos da proteína total e albumina se mostraram 

dentro do intervalo de referência da literatura no GCA. (MELO et al., 2012) 
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Apesar de terem ocorrido algumas diferenças entre os grupos, na proteína total, 

esta não foi significativa para os grupos GCA, GIA e GCCV. A variação da 

concentração da testosterona não parece ser o único fator a ter efeitos 

significativos na proteína total sérica nesses animais, pois nos grupos onde 

ocorreu a introdução das dietas pode ser observada uma redução das proteínas 

e sobretudo da albumina. Silva e colaboradores (2010) tratou ratos por três 

semanas com Decanoato de nandrolona para indução do estímulo androgênico 

e não encontrou diferenças significativas na concentração de albumina sérica, 

que, tanto nos controles quanto nos induzidos, ficou abaixo do intervalo de 

referência da literatura, mostrando que esses resultados podem ser variáveis. 

 Uma das hipóteses para redução das proteínas nos grupos GCCV, GICV, 

GICVL e GICVOA seria o potencial anti-inflamatório do chá verde, que reduziria 

a quantidade de mediadores inflamatórios no organismo, reduzindo a proteína 

total, (RAMESH, GERALDINE & THOMAS, 2010; HSU et al., 2011; KUO et al., 

2014) além dos benefícios sistêmicos dos polifenóis, que melhorariam também 

o perfil protéico.  

 Trabalhos anteriores do nosso grupo, utilizando indução como causa de 

dano e a linhaça como fator de proteção, mostraram que a proteína total e 

albumina não se alteram, (DE AMORIM RIBEIRO et al., 2014) e outros trabalhos 

já mostraram que  a associação do chá verde com dietas à base de soja – que 

tem em sua composição fitoestrógenos semelhantes aos da linhaça, e também 

é rica em ômega 6, como o óleo de abacate  -  foi capaz de melhorar diversos 

parâmetros inflamatórios em modelo animal, incluindo proteínas totais. (HSU et 

al., 2011) Esses dados apontam para o potencial benéfico das dietas associadas 

ao chá, para melhora geral dos parâmetros orgânicos. 

 Essa melhora geral se confirma quando observamos as enzimas 

hepáticas. As enzimas ALT e AST são indicadores sensíveis de dano hepático 

em diferentes tipos de doenças. Já foi mostrado que a sobredose de testosterona 

provoca danos hepáticos graves. (STIMAC et al., 2002; KESLER, T., SANDHU, 

R. & KRISHNAMOORTHY, S., 2014; LUCIANO et al., 2014) Nossos resultados 

mostraram o potencial efeito protetor do chá verde, contra o dano causado pelas 

altas concentrações de testosterona. Em ratos, estudos mostraram que a 

administração de chá verde melhora parâmetros bioquímicos em geral, podendo 
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atuar positivamente sobre a resposta do fígado à administração de fármacos 

(SOHN et al., 1994). 

 Em outro estudo, realizado em camundongos, ficou provado que a 

catequina principal do chá verde é um protetor contra o dano hepático causado 

por ftalatos. (GE et al., 2015) Esses achados da literatura, embora não abordem 

o abuso de esteróides, corroboram nossos achados. O uso de anabolizantes 

aumenta o risco do desenvolvimento de neoplasias hepáticas, com prognóstico 

grave para o usuário. (KESLER, T., SANDHU, R. S. & KRISHNAMOORTHY, S., 

2014; GUPTA et al., 2016) O consumo de chá verde, como observado, pelos 

seus efeitos, pode promover efeito protetor sobre o fígado, e até mesmo ser 

aliado na terapia contra neoplasias hepáticas. (DARVESH & BISHAYEE, 2013) 

 Em relação ao perfil hematológico, é de se esperar que a indução com 

testosterona aumente a eritropoiese e os parâmetros de hemoglobina e 

volumede hemácias (hematócrito), (GARDNER, PRINGLE & JR, 1961; FREY-

WETTSTEIN & CRADDOCK, 1970) pois uma das vantagens esperadas do uso 

de esteróides é o aumento da oxigenação e recuperação tecidual mais rápida. 

(BEGGS et al., 2014) O estímulo androgênico já foi testado como tratamento 

alternativo para anemias que ocorrem em consequência de doenças graves, 

(MALGOR et al., 1986) pois além da eritropoiese, a testosterona atua sobre o 

metabolismo do ferro. (BEGGS et al., 2014) 

 Em nosso estudo, os valores de número de hemácias, hematócrito e 

hemoglobina do grupo controle se mostraram dentro do intervalo de referência 

para ratos machos, (MELO et al., 2012) e no grupo induzido foi observado 

aumento significativo tanto de contagem de hemácias quanto do valor do 

hematócrito. Foi observada em nosso estudo uma redução da hemoglobina e do 

hematócrito em alguns animais que sofreram indução e receberam chá verde 

para sua hidratação (GICV, GICVOA e GICVL). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Marouani e colaboradores (2007) que em seu trabalho afirma 

que esse resultado aparentemente negativo dos parâmetros hematológicos em 

indivíduos que consumiram chá verde em infusão, não se dá devido às 

catequinas nele contidas, mas sim devido à absorção de outros componentes 

liberados durante o cozimento, que alterariam a absorção do ferro. 
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 A leucocitose observada no grupo induzido, não visualizada nos demais 

grupos, pode ser efeito de processos inflamatórios agudos que ocorrem como 

efeitos adversos do uso de anabolizantes. A literatura mostra que o uso de 

anabolizantes está relacionado à inflamação aguda na pele, coração, 

(KENNEDY & LAWRENCE, 1993) vasos sanguíneos, (ROCKHOLD, 1993) rim, 

(DAHER et al., 2009) fígado (ŠTIMAC et al., 2002) e outros órgãos, e que o 

recrutamento de leucócitos está aumentado com o uso de doses 

suprafisiológicas de hormônios esteróides em ratos. (CHIGNALIA et al., 2015) 

 Além disso, já foi mostrado que em ratos normais que recebem estímulo 

androgênico, ocorre não somente a leucocitose, mas também a diminuição da 

celularidade no timo e na medula óssea, (FREY-WETTSTEIN & CRADDOCK, 

1970) o que corrobora a hipótese de que a dose hormonal suprafisiológica não 

apenas aumenta a produção, mas também estimula a diferenciação e o 

recrutamento de linfócitos. Fijak e colaboradores (2011) em seu trabalho 

reafirma esse resultado, mostrando que a reposição hormonal com doses 

elevadas testosterona (in vivo) e a adição do hormônio em cultura (in vitro) gera 

leucocitose e expande a população de linfócitos T reguladores e linfócitos B, o 

que poderia explicar o aumento na população de linfócitos do grupo induzido, 

além de aumentar a quimiotaxia dessas células, mediada pela MCP-1. 

 O grupo induzido que recebeu chá verde apresentou uma contagem de 

linfócitos significativamente inferior à contagem do grupo induzido, e a população 

de linfócitos estava equiparada à do grupo controle. Esse resultado se deve 

provavelmente ao potencial antioxidante dos polifenóis contidos no chá verde, 

que, num quadro pró-inflamatório como é o da obesidade, já se mostrou capaz 

de reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias e diminuir a quimiotaxia de 

células inflamatórias em modelo animal. (MOLINA, BOLIN & OTTON, 2015; 

ALBUQUERQUE et al., 2016) 

 Ocorreu alteração significativa nos parâmetros plaquetários do grupo 

induzido chá+linhaça. A literatura mostra que a testosterona e o chá verde 

causam efeitos opostos na reatividade e adesão de plaquetas e na atividade pró-

trombótica. A testosterona tem grande efeito oxidante, pró-inflamatório e também 

pró-trombótico, (HIGASHIURA et al., 1996; ZUCKER et al., 1996; ALQAHTANI 

& ALHAWITI, 2018) enquanto as catequinas do chá verde apresentam o efeito 
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contrário (BLACHE et al., 2002; DEANA et al., 2003; SON et al., 2004). Nesse 

caso, a adição da linhaça à dieta contribuiu para intensificação desse efeito. Esse 

fato reafirma o potencial benéfico da linhaça sobre os parâmetros plaquetários 

já apontado pela literatura, pois, já foi mostrado que a linhaça atua diminuindo a 

reatividade e a adesão de plaquetas. (NORDOEY, 1965; HALIGA et al., 2013) 

 Os dados morfométricos obtidos a partir da análise dos vasos, 

especificamente a artéria aorta, visaram observar se houve espessamento da 

parede vascular e redução da área da luz, com a finalidade de detectar obstrução 

arterial, que seria indicativo de doença vascular. O espessamento da parede 

arterial é indicativo de dano vascular, e pode ocorrer devido a proliferação de 

células musculares ou deposição de outros componentes teciduais. (ROBBINS 

& COTRAN, 2014; BASTUG et al., 2015) O espessamento observado na parede 

arterial é esperado com o uso de anabolizantes, já que a administração de 

testosterona em doses elevadas pode acarretar doenças obstrutivas das 

artérias, devido a efeitos vasoconstrictores. (DOBRZYCKI, ZUKOWSKA-

SERWATKA & LADNY, 2003) Essa ação dos anabolizantes esteróides sobre a 

reatividade vascular tem consequências para a pressão arterial. (VANBERG & 

ATAR, 2010) Em modelos animais esse mesmo resultado foi visualizado, em 

fêmeas que receberam testosterona após ovarectomia. (DORSETT-MARTIN & 

HESTER, 2007) 

 Estudos anteriores do nosso grupo, utilizando farinha de linhaça, 

mostraram que o consumo continuo desse alimento reduz a espessura da 

parede arterial. (CARDOZO et al., 2014) Os ácidos graxos poli-insaturados 

presentes na linhaça têm ação sobre a reatividade vascular. (VICENTE et al., 

2014; VICENTE et al., 2015) Apesar dos escassos estudos observando os 

efeitos morfológicos do consumo das dietas à base de óleo de abacate, é 

provável que seus efeitos metabólicos também sejam observados na morfologia 

do vaso. 

 Paralelamente, a literatura já demonstrou que as catequinas do chá verde 

têm ação benéfica sobre a morfologia vascular. Um estudo mostrou que a EGCG 

foi capaz de inibir a hiperplasia da intima, reduzindo a espessura da parede 

vascular, (OROZCO-SEVILLA et al., 2013) além de melhorar a função vascular 

como um todo. (ANTONELLO et al., 2007) Pelo exposto, pode-se considerar que 
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essa redução na espessura e na área da parede, que ocorreu nos grupos que 

receberam dietas experimentais à base de chá e linhaça, pode ser considerada 

fator de proteção contra doenças vasculares. 

 Um importante componente tecidual, no caso da aorta, são as lâminas 

elásticas, que estão presentes na túnica média do vaso. Fatores como idade e 

variações na pressão arterial são associados com o aumento no número e na 

espessura dessas lâminas elásticas. (ROSS, REITH & ROMRELL, 1993)  Sabe-

se que o equilíbrio hormonal de testosterona tem influência sobre a elasticidade 

da aorta. (TSUKERSHTEIN, 1971; CANPOLAT et al., 2013) Fatores de dano 

cardiovascular também podem prejudicar a integridade e organização dessas 

lâminas, o que interferiria negativamente na elasticidade do vaso, aumentando 

sua sensibilidade a variações de pressão e alterações no ritmo cardíaco. Em 

contrapartida, a literatura já mostrou, in vitro, que tanto o chá verde quanto suas 

catequinas isoladas têm efeito tanto de melhora da elasticidade quanto na 

resposta celular ao estímulo para contração e relaxamento do vaso. 

(VLACHOPOULOS et al., 2006) 

 Diferentemente da Aorta, a artéria dorsal do pênis é uma artéria muscular. 

Estruturalmente, as artérias musculares são diferentes pelo conteúdo da túnica 

média, que é composto em sua maior parte por células musculares lisas. Em 

nosso estudo observamos um conjunto de alterações que indicam que esse vaso 

está sofrendo os efeitos da exposição ao hormônio. Observamos sutil 

espessamento da parede e redução da área luminal, na avaliação morfométrica. 

Além disso, na análise qualitativa, observamos que os animais do grupo induzido 

apresentaram alterações que são indicativos de doença vascular, tais como 

projeções em direção à luz do vaso (com comprometimento da área luminal) e 

afinamento acompanhado de degradação pontual na limitante elástica interna. 

Essas alterações não foram visualizadas nos animais dos grupos controle e 

induzido chá verde e chá associado a dietas. Este é um forte indicativo de que 

as dietas ofereceram proteção a esse vaso contra os danos causados pela 

testosterona. 

 Esses indícios de dano vascular confirmam a literatura, que já mostrou 

que o abuso de esteróides leva a doença vascular grave, tanto em humanos 

como em modelo animal, em vasos de grande e pequeno calibre. (HARTGENS 
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& KUIPERS, 2004; DORSETT-MARTIN & HESTER, 2007; FRATI et al., 2015; 

RANDRUP, BAUM & FEIBUS, 2015; BAGGISH et al., 2017; CHISTIAKOV et al., 

2018) Soma-se a esse resultado o aumento da área luminal da principal veia do 

sistema de drenagem peniana e a redução da área dos seios venosos do pênis. 

Este conjunto de fatores compromete diretamente o fluxo sanguíneo nesse 

órgão, e essa redução no fluxo pode levar ao comprometimento da fisiologia 

peniana. Além disso, deve ser considerada a relação já relatada pela literatura 

entre a função vascular peniana e as doenças vasculares sistêmicas. 

(RANDRUP, BAUM & FEIBUS, 2015) 

Já foi mostrado que a ingestão de alimentos ricos em polifenóis (nesse 

caso específico, o resveratrol) tem efeitos sobre o corpo cavernoso do pênis, 

promovendo o “relaxamento” sinusal, com consequente aumento da área dos 

seios venosos, endotélio-dependente e por meio da via do óxido nítrico. 

(DALAKLIOGLU & OZBEY, 2013) Os resultados semelhantes encontrados 

nesse estudo sugerem que os polifenóis do chá verde também tem efeitos 

positivos sobre o pênis, mesmo com a indução. A administração do chá verde a 

ratos idosos ou diabéticos reduziu efeitos da oxidação, diminuindo a evolução de 

doença vascular no pênis e aumentando a vasculogênese. (NEVES et al., 2008; 

MOSTAFA et al., 2013) Esses dados reforçam o potencial benéfico do chá verde, 

visto nesse estudo. 

 Estudos recentes mostraram que a administração de testosterona a ratos 

Wistar jovens levou a hipertrofia cardíaca, aumentando a susceptibilidade à 

lesão por isquemia e reperfusão. (SEARA et al., 2017) Em muitos casos de morte 

de usuários de anabolizantes foram encontrados no tecido cardíaco sinais de 

hipertrofia, com polimorfismo nuclear das células musculares cardíacas além de 

sinais de morte celular. (FRATI et al., 2015) Por meio da avaliação fisiológica e 

de exames de imagem foi possível mostrar que o uso de anabolizantes 

esteroides por jovens e adultos (20-50 anos) levou a diminuição da função 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e hipertrofia ventricular. (FRATI et 

al., 2015; BAGGISH et al., 2017) Considerando esses dados, o espessamento 

da parede ventricular é esperado nos grupos induzidos, devido à hipertrofia 

causada pelo hormônio no musculo estriado, bem como pelo aumento da função 

cardíaca que o estímulo androgênico deve provocar. (FRANTZ et al., 2007) 
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 Os dados do trabalho mostraram que esse espessamento não estava 

associado à deposição de colágeno no tecido, que nos animais induzidos se 

mostrou diminuída em relação aos controles. Em contrapartida, já foi mostrado 

que os componentes do chá verde e das dietas funcionais melhoram a resposta 

do tecido cardíaco ao estímulo nocivo, reduzindo o risco de dano irreversível a 

essas células. (ANTONELLO et al., 2007; HSIEH et al., 2014) 

 Foi evidenciado por meio das observações deste estudo o “background” 

inflamatório mediado pela testosterona que está ocorrendo nos animais do grupo 

induzido. As alterações estruturais e bioquímicas visualizadas, indicam potencial 

efeito prejudicial aos tecidos do sistema cardiovascular. Ao observarmos os 

resultados sorológicos encontrados nos animais do grupo GIA, podemos 

perceber que esse ambiente inflamatório se confirma pelo aumento de TNF-alfa 

e MCP-1, e reafirma o risco de desenvolvimento de DCV’s. A literatura mostrou 

que elevadas doses de hormônios levam ao efeito pro-inflamatório em células 

endoteliais em cultura, com aumento de TNF-alfa. (ANNIBALINI et al., 2014) 

 Além disso, sabe-se que o recrutamento de leucócitos que ocorre quando 

há dano vascular é mediado também por MCP-1, (WELT et al., 2003) e que esse 

dano vascular pode comprometer diversos sistemas orgânicos, (GUPTA et al., 

2013) incluindo o sistema reprodutor masculino. (FIJAK et al., 2015) 

 Evidências levantadas por meio de ensaios clínicos que analisaram 

amostras de pacientes com desequilíbrio hormonal (concentrações de 

testosterona livre cerca de 2,4 vezes acima dos valores obtidos de pacientes-

controle) mostraram que os valores de MCP-1 aumentavam proporcionalmente 

ao aumento de andrógenos. (GLINTBORG et al., 2009) De acordo com 

Bornstein, (2004) ocorre uma via de mão dupla onde, por um sistema complexo, 

não apenas o hormônio gera alterações em diversas citocinas inflamatórias 

(como é o caso da MCP-1 e do TNF-alfa) mas também as próprias citocinas 

influenciam na função e produção de andrógenos pelo sistema reprodutor. 

 As dietas funcionais – com destaque para o chá verde – por sua vez, 

mostram capacidade de modular esse efeito deletério, diminuindo a 

concentração dessas citocinas nos animais induzidos. Os polifenóis do chá 

verde reduzem o dano oxidativo e podem agir diminuindo a produção dessas 

citocinas, e assim atenuar o potencial inflamatório que elas representam, 
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reduzindo o risco de doenças. (MOLINA, BOLIN & OTTON, 2015; 

ALBUQUERQUE et al., 2016) O óleo de abacate adicionado à dieta promoveu 

efeito sinérgico ao do chá, e esse resultado é esperado e compatível com os 

resultados encontrados por Eser e colaboradores. (2011)  

 A adição da linhaça à dieta mostra potencial efeito anti-inflamatório sobre 

o MCP-1, em estudos anteriores. (BARANOWSKI et al., 2012) Esse dado não 

foi confirmado neste estudo. Além disso, a linhaça adicionada não foi tão 

eficiente em reduzir a concentração do TNF-alfa. Esse efeito se deve 

possivelmente a ação pró-androgênica dos fitoesteróis da linhaça. Sabe-se que 

a linhaça promove efeito benéfico sobre o sistema cardiovascular, porém mesmo 

em animais saudáveis pode ocorrer aumento discreto de TNF-alfa ocasionado 

pelo consumo de linhaça. (DEVARSHI et al., 2013) 

 Os efeitos do VEGF podem estar exacerbados na presença de 

andrógenos, pois a literatura mostra que a expressão de receptores de VEGF se 

encontra aumentada em diversos tecidos do organismo exposto a altas doses 

de andrógenos. (CAI et al., 2011; HWANG et al., 2011; CHEN et al., 2012) Esse 

efeito é muito visível, por exemplo, na próstata de animais que sofreram indução 

hormonal da hiperplasia prostática benigna (HPB), pois a expressão prostática 

do VEGFR se mostrou aumentada tanto pela análise morfológica quanto 

molecular. (HAGGSTROM et al., 1999; KIM et al., 2015) 

 É esperado, então, que valores plasmáticos de VEGF também estejam 

aumentados nos animais induzidos. O VEGF pode ser considerado uma citocina 

reguladora da inflamação. Ela estará presente em maior quantidade - no tecido 

afetado por uma lesão - na inflamação crônica e no momento de resolução do 

processo inflamatório (cicatrização e cura). (ROBBINS & COTRAN, 2014)  

 Entre os grupos que receberam chá verde, foi observado que houve uma 

elevação do VEGF sérico. Com exceção do grupo que também consumiu 

linhaça, todos os demais grupos apresentaram também valores de testosterona 

baixos, inclusive em relação ao controle. Esse efeito sobre a concentração do 

VEGF, no entanto, não parece estar relacionado aos níveis elevados da 

testosterona nesse caso. Esse aumento do VEGF no grupo GICV é considerado 

positivo e é corroborado por Urdzikova e colaboradores (2017), que observou 

um aumento de VEGF estimulado pelos polifenóis do chá verde, associado a 
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recuperação tecidual pós lesão medular. Niveis elevados de VEGF nos grupos 

chá, quando associados a redução de citocinas pró-inflamatórias, indicam o 

efeito protetor do chá sobre os vasos sanguineos, por reduzir efeitos deletérios 

do processo inflamatório.  
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6. CONCLUSÃO 

 Concluímos, pelos achados deste trabalho que: 

 As doses suprafisiológicas de testosterona tem efeitos negativos sobre o 

perfil bioquímico, hematológico, inflamatório e morfológico no sistema 

cardiovascular; 

 A dieta à base de linhaça associada ao chá verde, parece manter os níveis 

elevados de androgênios e, ainda assim mostra efeito protetor, mantendo o perfil 

bioquímico e as alterações estruturais em nível basal; 

 A dieta à base de óleo de abacate associada ao chá verde mostra efeito 

protetor sobre o perfil bioquímico, sendo menos efetivo que a linhaça ou o chá 

em relação aos lipídios séricos e à morfologia do sistema cardiovascular; 

 O consumo de chá verde leva a uma melhora geral dos perfis bioquímico, 

hematológico, inflamatório e morfológico sendo, portanto, eficaz para reduzir o 

dano causado pela testosterona ao sistema cardiovascular. Esses achados o 

apontam como alimento benéfico para redução de risco de DCV, sem apresentar 

riscos ao indivíduo que o consome, e ainda podendo ser utilizado como terapia 

complementar para DCV e outras doenças. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

HEMATOXILINA-EOSINA 

Finalidade: 

Para tecidos em geral. 

 

Corantes e soluções: 

1. Hematoxilina de Harris; 
2. Eosina aquosa 1%; 
3. Álcool 95% acidificado em Àcido clorídrico 
 

Fixador: 

Indiferente. 

 

Método de Coloração: 

1. Desparafinar em duas mudas de Xilol P.A. por 3 minutos cada; 
2. Hidratar álcool 100, 90, 80 e 70° por 1 min cada; 
3. Lavar em água de torneira por 5 minutos; 
4. Corar pela Hematoxilina de Harris por 1 a 5 minutos; 
5. Lavar em água de torneira por 5 minutos; 
6. Diferenciar em álcool-ácido até que os núcleos fiquem bem diferenciados; 
7. Lavar em água de torneira por 10 minutos; 
8. Corar pela Eosina por 3 a 5 minutos; 
9. Lavar em água destilada; 
10. Desidratar; 
11. Montar. 
 

Resultados: 

Azul – núcleo, bactérias e cálcio; 

Rosa – citoplasma; 

Vermelho – hemácias e granulações eosinófilas; 

Azul-claro – mucoproteína. 
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ANEXO 5 

TRICROMIO DE MASSON 

Finalidade: 

Para fibras de colágeno. 

 

Corantes e soluções: 

1. Hematoxilina férrica – Weigert; 
2. Fucsina ácida – escarlate de Biebrich (volumes iguais de ponceau 2R 0,5%, 

Fucsina ácida 0,5% e ácido acético 1%); 
3. Solução fosfotúngstica 5% ou ácido fosfomolíbdico 5%; 
4. Azul de anilina-acética 2%; 
5. Ácido acético sol. aq. 1%. 
 

Fixador:  

Preferencialmente líquido de Bouin. 

 

Método de coloração: 

1. Desparafinar e hidratar; 
2. Lavar em água de torneira por 1 hora até desaparecer a cor do fixador; 
3. Lavar em água destilada por 5 minutos; 
4. Corar em Hematoxilina férrica de Weigert ou de Harris, durante 5 minutos; 
5. Lavar em água de torneira por 5 minutos; 
6. Lavar em água destilada por 5 minutos; 
7. Corar pela Fucsina ácida – escarlate de Biebrich por 5 minutos; 
8. Lavar em água destilada por 5 minutos; 
9. Tratar pelo Ácido fosfotúngstico ou ácido fosfomolíbdico por 15 minutos; 
10. Lavar, corar pelo Azul de anilina-acética por 10 minutos; 
11. Lavar em água destilada por 5 minutos; 
12. Lavar em solução de Ácido acético 1% por 3 minutos (opcional); 
13. Lavar em água destilada por 5 minutos; 
14. Desidratar; 
15. Montar. 
 

Resultados: 

Vermelho – citoplasma, queratina, fibras musculares, fibras intercelulares, 

fibrina, axônio não mielinizado; 

Azul ou verde – fibras de colágeno, muco, cartilagem e osso; 

Azul ou azul escuro – núcleo. 
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ANEXO 6 

PICRO SIRIUS RED 

Finalidade: 

Para fibras de colágeno. 

 

Corantes e soluções: 

1. Sirius Red F3BA 0,1% em solução aquosa saturada de ácido pícrico pH 2,0; 

2. Hematoxilina de Harris ou Delafield. 

 

Fixador:  

Formalina tamponada 10%. 

 

Método de coloração: 

1. Desparafinar em 2 mudas de xilol P.A.; 
2. Hidratar em álcool 100°, 90º, 70º e água destilada; 
3. Corar por 1 hora no Sirius Red; 
4. Diferenciar em 2 mudas de Ácido clorídrico (HCl) 0.01N, 1 minuto cada; 
5. Lavar em água destilada 
6. Corar em hematoxilina de Harris ou Delafield por 3 minutos; 
7. Lavar em água corrente 
16. Desidratar, clarificar e montar 

 
Resultados: 

Sem polarização 

Vermelho – fibras de colágeno 

Roxo – núcleos 

Com polarização 

Birrefringência laranja ou vermelha – Fibras de colágeno tipo I 

Birrefringência verde – fibrilas de colágeno tipo III  
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ANEXO 7 

FUCSINA-RESORCINA DE WEIGERT 

Finalidade: 

Para fibras elásticas 

 

Corantes e soluções: 

1. Hematoxilina férrica de Weigert ou hematoxilina de Harris; 
2. Fucsina-Resorcina de Weigert  

Fucsina básica...............................................................2g 
Resorcina.......................................................................4g 
Água destilada...............................................................200ml 
Solução aquosa de Cloreto férrico anidro 30%.............25ml 
Álcool 95%.....................................................................200ml 
Ácido clorídrico P.A........................................................4ml 

 

Fixador: 

Indiferente. 

 

Método de Coloração: 

1. Desparafinar e hidratar; 
2. Lavar em água destilada por 10 minutos; 
3. Corar pela Hematoxilina por 10 minutos; 
4. Lavar em água destilada por 10 minutos; 
5. Corar pela Fucsina-resorcina por 30 minutos; 
6. Desidratar em álcool 95%, álcool absoluto e Xilol; 
7. Montar 
 

Resultados: 

Azul escuro ou preto – Fibras elásticas e núcleos; 
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ANEXO 8 

Artigo publicado no “European Journal of Nutrition” – Qualis A2 / Medicina II 

Título 

“Flaxseed reduces epithelial proliferation but does not affect basal cells in 

induced benign prostatic hyperplasia in rats” 
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ANEXO 9 

Artigo publicado no “American Journal of Sports Science” – Qualis A1 / Medicina 

II 

Título 

“Consumption of Green Tea (Camellia sinensis) improves lipid, hepatic, and 

hematological profiles of rats that are submitted to long-term androgenic 

stimulation” 
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ANEXO 10 

Artigo submetido (13/04/2019) para a revista “Nutricion Hospitalaria” – Qualis B2 

/ Medicina II 

Título 

“Consumption of avocado oil (Persea americana) improves biochemical profile of 

rats submitted to long-term androgenic stimulation” 

 

  



 

 

 

102 

 

ANEXO 11 

Artigo submetido (30/05/2019) para o “Journal of the Science of Food and 

Agriculture” – Qualis B1 / Medicina II 

Green tea consumption lower damage and inflammatory cytokines in rat 

cardiovascular system under androgenic stimulation.  
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APÊNDICE 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. TESTOSTERONA 

A testosterona é o principal esteroide circulante no homem. É sintetizada 

a partir da molécula de colesterol e secretada pelas células de Leydig no testículo 

e pelo córtex da glândula suprarrenal, respondendo ao estimulo do hormônio 

luteinizante hipofisário (LH). O hormônio e seus derivados ativos são promotores 

e mantedores das características sexuais masculinas e condição anabólica dos 

tecidos. (ZHANG et al., 2008) A testosterona apresenta efeitos em diversos 

locais no organismo, e esses efeitos são promovidos pela própria testosterona 

ou mesmo pelos seus metabólitos. (HARTGENS & KUIPERS, 2004) 

Como veremos a seguir, a metabolização da testosterona pode gerar 

esteróides ativos como di-hidrotestosterona (DHT) e o estradiol. Em termos 

gerais, sabe-se que a testosterona é convertida irreversivelmente em DHT pela 

enzima 5-alfa-redutase (RUBIO-GAYOSSO et al., 2013) e também é convertida 

em estradiol pelo complexo enzimático aromatase presente no tecido adiposo e 

fígado. Esta conversão da testosterona em estradiol corresponde a 85% do 

estradiol circulante nos homens. (FORTUNATO, ROSENTHAL & CARVALHO, 

2007; ZHANG et al., 2008) 

1.1.1. Esteroidogênese 

 Cerca de 95% da testosterona circulante no homem é de origem testicular. 

O percentual restante tem origem suprarrenal, seguido da conversão periférica 

de androstenediona. Outros andrógenos detectáveis no sangue têm origem no 

testículo, como a di-hidrotestosterona (DHT), di-hidroepiandrosterona (DHEA) e 

a androstenediona. (DA SILVA JR & DE LEYDIG, 2001) 

 O processo de esteroidogênese suprarrenal é altamente modulado e se 

inicia pelo estímulo adeno-hipofisário por meio do hormônio adrenocorticotrófico, 

cujo nome é geralmente abreviado para a sigla ACTH (adrenocorticotropic 

hormone em inglês). O ACTH é um polipeptídeo com trinta e nove aminoácidos 

produzido pelas células corticotróficas da adeno-hipófise. 
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 Todos os hormônios sintetizados pelo córtex da adrenal são derivados do 

mesmo precursor, o colesterol, que provém essencialmente das lipoproteínas 

plasmáticas. O mesmo acontece com os hormônios secretados pelos ovários 

(progesterona e estradiol) e pelos testículos (testosterona). Por esta razão, este 

grupo de hormônios é chamado de hormônios esteróides. Neste processo, cada 

zona do córtex adrenal secreta um distinto subgrupo de hormônios 

(glicocorticóides, mineralocorticóides, esteróides sexuais), em decorrência da 

expressão diferencial de enzimas envolvidas no processo de metabolização dos 

derivados do colesterol.  

 Uma vez estimulada a glândula, o colesterol é clivado de sua cadeia 

lateral pela enzima colesterol desmolase, originando a pregnenolona. A 

pregnenolona pode ser convertida até di-hidroepiandrosterona (DHEA - um 

andrógeno), e DHEA sulfato, via enzimas 17-hidroxilase, C17-20-liase e 

sulfotransferase. A pregnenolona ainda pode ser convertida a progesterona via 

3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase e a delta-5,4-isomerase. A partir da 

progesterona, as enzimas 21-hidroxilase e aldosterona sintase, sintetizam a 

aldosterona (sendo a desoxicorticosterona e a corticosterona os intermediários). 

 Assim, os principais mineralocorticóides secretados pela zona 

glomerulosa são a aldosterona e a desoxicorticosterona. Ao passo que os 

principais andrógenos secretados pela zona reticular são a DHEA, DHEA sulfato 

e a androstenediona. De uma forma geral, o ACTH estimula estas reações de 

forma mais ou menos importante de acordo com a zona do córtex, sendo seu 

efeito mais pronunciado sobre a zona fasciculada e a síntese de glicocorticóides. 

(FARIA & LONGUI, 2006) 

 Nos indivíduos do sexo masculino, a produção de precursores e a 

conversão em metabólitos ativos ocorre nos testículos. Essa função de 

sercreção e conversão testicular da testosterona fica a cargo das células de 

Leydig e de Sertoli (Figura1). (GUYTON, HALL & GUYTON, 2006) 

 A produção de testosterona pelas células de Leydig é controlada pelo 

hormônio luteinizante (LH), que se liga especificamente à membrana das células 

de Leydig, ativando a adenosina monofosfato cíclica. Este processo dá início a 

ativação das proteínas cinases que catalisam a fosforilação das proteínas 

intracelulares e a mobilização de precursores esteróides, principalmente através 
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da conversão do colesterol em pregnenolona. As principais vias biossintéticas a 

partir da pregnenolona nesse caso envolvem os intermediários delta 4 e 5. A 

testosterona produzida pelas células de Leydig se desloca pelo túbulo seminífero 

por difusão ativa ou facilitada, mantendo a concentração de andrógenos 

aumentada no tecido, a fim de que exerça suas funções.  

Figura 1 – Corte histológico de testículo  

 

Legenda: Corte histológico do testículo onde é possível visualizar as células de 
Leydig e Sertoli. Coloração pela Hematoxilina-eosina. Calibração não informada. 
Fonte: Dutra, 2016 (USP) 

 A metabolização da testosterona ocorre no contexto das células de Sertolli 

no testículo. A função secretória da célula de Sertoli é controlada pelo hormônio 

folículo estimulante (FSH). O FSH (assim como o LH) é produzido pela hipófise 

e regula a atividade tanto dos ovários como dos testículos. Os receptores para 

FSH e para andrógenos estão presentes tanto no núcleo quanto no citoplasma 

da célula de Sertoli. São estas células as responsáveis por converter a 

testosterona produzida pela célula de Leydig em seus metabólitos ativos, sejam 

estrogênios, que serão armazenados nos testículos, sejam andrógenos 

derivados da testosterona. (SERAKIDES et al., 2001) 

 É na célula de Sertoli que a testosterona é convertida em di-

hidrotestosterona (DHT), um andrógeno de maior potência biológica (Figura 2). 

DHT é sintetizado a partir de testosterona pela enzima 5-alfa-redutase, na 

presença de NADPH. Cerca de 5 a 7% de testosterona sofre a conversão em 

DHT por causa da ação dessa enzima, e aproximadamente 200 a 300 μg de 

DHT são sintetizados no corpo por dia.  

 Existem duas isoformas principais da enzima 5-alfa-redutase: SRD5A1 

(tipo I) e SRD5A2 (tipo II); sendo esta última biologicamente mais importante. Os 

Células de Leydig 

Células de Sertoli 
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receptores das duas isoformas da enzima são amplamente distribuídos, e podem 

ser identificados em órgãos genitais, glândula prostática, epidídimos, vesículas 

seminais, pele genital, músculo estriado, próstata e fígado (tipo II), folículos de 

pele/cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas e certas áreas do cérebro (tipo 

I), entre outros. (RUBIO-GAYOSSO et al., 2013) 

Figura 2– Conversão de testosterona em di-hidrotestosterona 

 

Legenda: Representação da conversão química da testosterona em di-
hidrotestosterona. Fonte: www.saberatualizado.com.br. Produzido em 2016. 
Acessado em 2019. 

1.1.2. Testosterona e o sistema cardiovascular 

 Com o envelhecimento há uma elevação na prevalência de doenças 

cardiovasculares (GOLDBERG, 1992) e paralelamente, ocorre redução 

progressiva na concentração sérica dos hormônios sexuais masculinos, sendo 

que nas faixas etárias mais avançadas a testosterona é reduzida em, 

aproximadamente, 15 a 20% (MORALES, HEATON & CARSON, 2000) dos 

indivíduos do sexo masculino. Os receptores de androgênios distribuem-se 

amplamente nos tecidos vasculares, como a aorta, a vasculatura periférica e as 

células atriais e ventriculares. (RUIZEVELD DE WINTER et al., 1991) Dessa 

forma, é possível supor que os hormônios sexuais no homem exerçam influência 

no desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV). (GEBARA et al., 

2002) 

A diminuição da formação de placas ateroscleróticas na aorta devido à 

ação da testosterona em níveis fisiológicos já foi observada. Esse resultado 

sugeriu uma ação direta da testosterona no endotélio e em células musculares 

lisas de vasos, levando ainda ao relaxamento dos vasos por mecanismos 
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endotélio-dependentes ou independentes. (HAYWARD, KELLY & COLLINS, 

2000) Além disso, a vasodilatação também causada pela testosterona foi 

comprovada em pequenas artérias humanas. (WEBB et al., 1999) Por esses 

fatores, os autores destes trabalhos afirmam que a terapia hormonal, em casos 

de baixos níveis de testosterona, é segura para o sistema cardiovascular. 

No entanto, existem muitas afirmações controversas na literatura sobre os 

efeitos dos hormônios sexuais masculinos (em níveis fisiológicos) nas 

concentrações de lipídios plasmáticos, que estão relacionados fortemente à 

ocorrência de doença vascular. Se por um lado, estudos mostram que há maior 

incidência de doença coronariana no sexo masculino e que ocorre a diminuição 

dos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL) na puberdade masculina 

(BHASIN, S., 2003; MONROE & DOBS, 2013) – fatores que induzem a 

classificação do andrógeno como um fator de risco para as doenças cardíacas 

(VANBERG & ATAR, 2010) – por outro lado, a associação positiva entre níveis 

de testosterona e HDL também já foi comprovada em estudos clínicos. 

(ALEXANDERSEN, HAARBO & CHRISTIANSEN, 1996; GEBARA et al., 2002) 

É importante notar que tanto os níveis de frações do colesterol quanto os de 

testosterona podem ser influenciados por múltiplos fatores, tais como doenças 

associadas, estilo de vida, e fatores como índice de massa corpórea, distribuição 

de gordura e relação cintura quadril. 

O que se pode afirmar com base na literatura é que o uso da testosterona 

em doses suprafisiológicas - como anabolizante esteroide - altera o perfil lipídico 

dos usuários. É esperado que a concentração de triglicerídeos séricos, por 

exemplo, esteja aumentada na presença de estímulo androgênico 

suprafisiológico, em até 250%. A administração de esteróides, mesmo que por 

um curto período, produz efeitos desfavoráveis não apenas nos lipídios totais 

mas também nas apoliproteínas ligadas ao HDL. (HARTGENS et al., 2004) 

Somado à elevação das frações de baixa densidade do colesterol, (GLAZER, 

1991; BHASIN, SHALENDER, 2003) esse fator aumenta significativamente o 

risco de doenças cardiovasculares. 

1.2.3. Anabolizantes esteróides 

O efeito anabolizante da testosterona sobre o músculo esquelético atrai 

atletas e indivíduos que buscam melhor desempenho físico e melhora estética, 
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não necessariamente com uma indicação clínica. (LANE et al., 2006; KESLER, 

SANDHU & KRISHNAMOORTHY, 2014) Os hormônios androgênicos atuam 

sobre a eritropoiese, estimulando-a. Por isso, os níveis de hematócrito, 

hemoglobina e eritrócitos são mais elevados em homens do que em mulheres, 

e ocorre anemia em pacientes com hipogonadismo. Essa vantagem 

hematopoiética confere ao usuário maior oferta de oxigênio para as células 

musculares. Os anabolizantes sintéticos também aumentam os níveis de 2,3-

difosfoglicerato, responsável pela ligação do oxigênio à hemoglobina, 

aumentando assim o potencial respiratório para o usuário. (FARIA et al., 2012) 

 Outro efeito de interesse para o usuário seria a estimulação da síntese 

proteica de miofibrilas na célula muscular, aumentando sua área seccional, e 

ocasionando hipertrofia da fibra (Figura 3). (FORTUNATO, ROSENTHAL & 

CARVALHO, 2007) 

Figura 3 – Representação esquemática da estrutura do feixe muscular. 

 

Legenda: As variações no diâmetro das fibras musculares estriadas esqueléticas 
dependem de variados fatores, tais como: o músculo considerado, a idade, o 
sexo, o estado de nutrição e o condicionamento físico. O aumento da 
musculatura ocasionado por aumento de demanda (devida à pratica de exercício 
físico, por exemplo) é acompanhado pela formação de novas miofibrilas e um 
aumento pronunciado das fibras musculares. Esse processo, caracterizado pelo 
aumento no volume das células, é chamado hipertrofia. Fonte: (JUNQUEIRA & 
CARNEIRO, 2004) 

Esse processo auxilia na redução do tempo de recuperação da fibra 

muscular após o exercício físico, o que é considerado um fator que aumenta o 

rendimento do usuário na prática de esportes, por exemplo. Além desses efeitos, 
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os andrógenos também estão relacionados à proliferação osteoblástica, 

produção de matriz óssea, e síntese de fatores de crescimento e citocinas. 

(FARIA et al., 2012) 

O uso de anabolizantes esteroides como suplemento pode estar 

associado a uma dieta que envolva o consumo de alimentos e bebidas 

funcionais, pois esses alimentos além de possuírem uma boa relação de custo 

benefício, são de fácil acesso ao indivíduo. (ROBINSON et al., 2015) O uso de 

testosterona como anabolizante em indivíduos adultos jovens sem indicação 

clínica tem aumentado, (IRIART, CHAVES & DE ORLEANS, 2009) inclusive no 

Brasil, (IRIART & ANDRADE, 2002; ROCHA, ROQUE & OLIVEIRA, 2007) 

apesar dos riscos do uso de esteróides para a saúde, principalmente no sistema 

cardiovascular. (FRATI et al., 2015) Maravelias e colaboradores (2005) em sua 

pesquisa mostraram que vem aumentando de maneira contínua o abuso de 

esteroides, em suas mais variadas formas de apresentação, tanto por atletas de 

alto desempenho como por adolescentes e jovens não atletas. Uma revisão 

recente apontou que o primeiro contato do indivíduo com o anabolizante 

esteroide se dá ainda na infância, antes dos dez anos de idade, sobretudo no 

contexto de atletas de alto rendimento. (NICHOLLS et al., 2017) 

Já foi relatado que o uso de altas doses de testosterona em fisiculturistas, 

adultos jovens nesse caso, está associado ao desenvolvimento de doença 

coronariana e de doenças obstrutivas das artérias, devido a efeitos 

vasoconstrictores da testosterona. (DOBRZYCKI, ZUKOWSKA-SERWATKA & 

LADNY, 2003) Em atletas, o abuso dos anabolizantes, foi associado à ocorrência 

de morte súbita por infarto do miocárdio, durante a prática de atividades físicas. 

(LICHTENFELD, DEAL & CRAWFORD, 2016)  No estudo realizado por Montisci 

e colaboradores, (2012) o laudo da necrópsia forense relatou que os indivíduos 

apresentavam hipertrofia cardíaca, perfil lipídico alterado e em alguns casos um 

quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Kasikcioglu e colaboradores (2007) 

em seu estudo mostraram através de eco cardiografia, que a elasticidade da 

aorta se mostra alterada com o uso da testosterona. Mais tarde este mesmo 

autor mostrou por meio de avaliação utilizando Tissue Doppler, que o 

funcionamento dos ventrículos direito e esquerdo se encontram alterados em 

usuários de anabolizantes. (KASIKCIOGLU et al., 2009)  



 

 

 

110 

 

 O risco de trombose e formação de placa aterosclerótica também se 

encontra aumentado nos usuários de anabolizantes esteroides. (SVEINSSON & 

HERRMAN, 2013) O estudo de Severo e colaboradores (2013) mostrou que 

além do aumento de marcadores de aterotrombose (plaquetas, proteína C-

reativa e lipoproteína de baixa densidade - LDL) também ocorre aumento 

significativo da pressão arterial em usuários de esteroides. Além disso, a 

literatura mostrou que o uso de anabolizantes esteroides aumenta a expressão 

de receptores de tromboxanos, envolvidos na resposta inflamatória e na 

evolução de diversas doenças cardiovasculares. (HALUSHKA, MASUDA & 

MATSUDA, 1994) Existem ainda relatos de casos onde o uso de anabolizantes 

foi associado à ocorrência de acidente vascular encefálico isquêmico (AVE) e de 

outros danos neurológicos. (GARCÍA-ESPERÓN et al., 2013) 

 O risco de dano renal importante, que pode levar o indivíduo a um quadro 

de insuficiência renal, deve ser mencionado. Estudos mostraram que o abuso de 

anabolizantes esteróides pode gerar dano glomerular-endotelial e chegar a 

causar nefropatia grave em usuários. (WINNETT, CRANFIELD & ALMOND, 

2011; ALM-ELDEEN & TOUSSON, 2012; SOLJANCIC et al., 2013; DOS 

SANTOS et al., 2014; LUCIANO et al., 2014; ALKHUNAIZI et al., 2016) 

 Além disso, há relatos na literatura que apontam para o elevado risco de 

dano hepático – que converge muitas vezes para neoplasia hepática – em 

consequencia do abuso de esteróides anabolizantes. Esse risco pode ser 

confirmado pela alteração visível de parâmetros hepáticos em modelo animal, 

(SILVA et al., 2018) além dos casos de hepatotoxicidade e de carcinoma 

hepatocelular relatados em usuários. (WELDER, ROBERTSON & MELCHERT, 

1995; STIMAC et al., 2002; GUPTA et al., 2016) 

 É importante destacar que o uso contínuo da testosterona como 

anabolizante também pode causar hipogonadismo, (COWARD et al., 2013; 

RAHNEMA et al., 2014) que pode evoluir para a esterilidade. (RAHNEMA et al., 

2014) Existe a hipótese de que o uso de anabolizantes esteja associado à 

ocorrência de disfunção erétil (DE) devido à oclusão de artérias, que ocorre como 

efeito colateral do uso de anabolizantes, (THIEME & BUTTNER, 2015) e a outras 

alterações que podem prejudicar a qualidade de vida do usuário (Tabela 1). Mas 

apesar de haver possíveis associações entre vasculopatias sistêmicas causadas 
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pela testosterona e a ocorrência de DE, não foram encontrados trabalhos que 

mostrem claramente como isso ocorre. Além disso, ainda é necessário estudar 

que efeitos a testosterona exerce sobre a morfologia e função dos tecidos 

cardiovasculares e do pênis, com ou sem associação com as diferentes dietas 

funcionais propostas nesse estudo. 

 

Tabela 1- Efeitos adversos relatados por usuários de anabolizantes esteróides 

Efeito adverso Nº de usuários % de usuários 

Atrofia testicular 318/500 63,6 

Acne 317/500 63,4 

Retenção de fluidos 261/500 52,2 

Insônia 256/500 51,2 

Dor no local da injeção 245/500 49,0 

Estrias 222/500 44,4 

Alterações de humor 214/500 42,8 

Disfunção sexual 123/500 24,6 

Ginecomastia 115/500 23,0 

Nenhum 4/500 0,8 

Legenda: Adaptado de Stein (2007). 

1.2. MORFOLOGIA 

1.2.1. Coração 

O coração é um órgão muscular que se contrai ritmicamente, 

impulsionando o sangue pelo sistema circulatório.  O coração de mamíferos 

possui padrão tetracavitário, composto por dois átrios e dois ventrículos. A 

parede ventricular (sobretudo no ventrículo esquerdo) é geralmente mais 

espessa devido à força necessária para o bombeamento do sangue para a rede 

vascular. Suas paredes apresentam três camadas: endocárdio, miocárdio e 

pericárdio. O endocárdio é homólogo à camada íntima dos vasos, constituído por 

endotélio apoiado sobre uma delgada camada subendotelial. O miocárdio é a 

camada muscular formada por fibras musculares estriadas cardíacas dispostas 

de maneira variável, em diversas direções (Figura 4). O pericárdio é o saco 

seroso onde o coração está contido. A camada visceral do pericárdio, chamada 
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de epicárdio, é formada por epitélio pavimentoso simples apoiado em uma 

camada de tecido conjuntivo que contem vasos, nervos e gânglios. É nessa 

camada que se acumula o tecido adiposo que recobre certas regiões do coração. 

Externamente, encontramos a circulação coronariana, formada pelas artérias e 

veias coronárias, sendo estas primeiras originárias da aorta, levam o sangue 

oxigenado para toda a musculatura do coração (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2004; KIERSZENBAUM & TRES, 2015). 

Figura 4– Imagem digitalizada de corte histológico do coração, mostrando 
células musculares estriadas cardíacas no miocárdio do ventrículo esquerdo. 

 

Legenda: O músculo estriado cardíaco cortado longitudinalmente permite 
observar as estriações transversais dos cardiomiócitos e os discos intercalares 
(indicados pelos retângulos na imagem), zona onde as células cardíacas 
próximas prendem-se umas às outras. Nessas regiões também ocorre a 
transferência do estímulo contrátil entre células vizinhas. (JUNQUEIRA & 
CARNEIRO, 2004) Coloração de Hematoxilina-eosina (HE). 40x. Barra de 
calibração medindo 50μm. Fonte: Chagas, 2014 – LaBCEx. 

1.2.2. Aorta 

Os vasos de grande calibre apresentam um plano geral comum de 

construção que se compõe de três camadas constituintes, as denominadas 
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túnicas íntima, média e adventícia (Figura 5 e Figura 6). A túnica intima 

apresenta uma camada de células endoteliais que reveste a superfície interna 

do vaso. Essas células se apoiam em um tecido conjuntivo subendotelial (lâmina 

basal) e externamente a túnica intima apresenta uma limitante elástica interna, 

que a separa da média. A túnica média é formada principalmente por fibras 

musculares lisas, às quais se agregam quantidades variáveis de fibras elásticas, 

fibras reticulares e proteoglicanas. Nas artérias, a túnica média possui uma 

limitante elástica externa que a separa da adventícia. A túnica adventícia é 

constituída basicamente de tecido conjuntivo, com fibras de colágeno. 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004) 

 

Figura 5– Imagem digitalizada de corte histológico de uma artéria muscular, 
mostrando as três camadas da parede vascular 

 

Legenda: Coloração pelo Tricrômio de Gomori. Esta técnica é específica para 
tecido conjuntivo e permite a visualização das fibras de colágeno em verde ou 
azul esverdeado, núcleos das células em roxo e fibras musculares em tons de 
rosa-escuro. Captado em objetiva de 40X. Barra de calibração 50μm.TI: Tunica 
intima. TM: Tunica média. TA: túnica adventícia. Fonte: da Silva, 2015 – LaBCEx. 
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Figura 6 – Imagem digitalizada de corte histologico da artéria Aorta, mostrando 
as três camadas da parede vascular 

 

Legenda: Coloração pela Hematoxilina e Eosina. 40 X. Barra de calibração 
50μm.TI: Tunica intima. TM: Tunica média. TA: túnica adventícia Fonte: da Silva, 
2017 – LaBCEx. 

A artéria aorta é uma artéria de grande calibre, que por possuir em sua 

túnica média grande quantidade de lâminas elásticas é classificada como artéria 

elástica (Figura 7). Essa elasticidade da aorta é imprescindível para que ela 

suporte a pressão da sístole ventricular e exerça sua função de conduzir o 

sangue oxigenado para os órgãos – e por isso é classificada como vaso 

condutor. Ela é subdividida em três regiões, a saber: porção ascendente (que se 

comunica com o ventrículo esquerdo e segue até a altura do ângulo esternal); 

crossa da aorta; e porção descendente que vai da crossa até o fim de sua 

extensão. (KIERSZENBAUM & TRES, 2015) 
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Figura 7 – Imagem digitalizada de corte transversal da artéria aorta, com 
destaque para a túnica média, mostrando as lâminas elásticas 

 

Legenda: Captado em objetiva de 100x. Coloração pela fucsina-resorcina de 
Weigert. Barra de calibração medindo 125μm.Fonte: da Silva, 2015 - LaBCEx. 

 Diversas complicações clínicas podem advir de lesões ou alterações 

morfofisiológicas decorrentes de doenças na aorta. Se considerarmos que a 

resistência de um vaso é inversamente proporcional à quarta potência de seu 

diâmetro, compreenderemos que qualquer obstrução nas artérias (sobretudo em 

uma de grande importância como a aorta) pode levar a efeitos negativos na 

pressão arterial, no aporte sanguíneo e na integridade do endotélio, gerando 

complicações para o organismo como um todo. (ROBBINS & COTRAN, 2010) 

1.2.3. Pênis 

 O pênis do rato é classificado como pênis fibroelástico, devido à grande 

concentração de fibras de colágeno e fibras do sistema elástico em sua estrutura, 

e por não ser expansível como os pênis vasculares. É formado por duas 

estruturas cilíndricas de tecido erétil: na região ventral observa-se o corpo 

esponjoso, que circunda a uretra, e na região médio-ventral o corpo cavernoso, 

que se apresenta em forma de letra “U” (Figura 8). Esta configuração pode ser 

125μm 
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visualizada em cortes transversais do pênis de rato que sejam feitas desde a bse 

até o terço médio. Em sua base, o pênis do rato apresenta um pequeno osso, 

chamado de osso peniano, não visível em cortes após a flexura. Já na 

extremidade do órgão encontra-se a glande do pênis, que apresenta apenas 

tecido esponjoso. O corpo cavernoso é envolvido por uma resistente membrana 

de tecido conjuntivo, a túnica albugínea, que emite septos para dentro do corpo 

cavernoso. O corpo cavernoso é formado por um emaranhado de vasos 

sanguíneos dilatados, revestidos por endotélio. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2004; KIERSZENBAUM & TRES, 2015)  

Figura 8 – Imagem digitalizada de corte histológico transversal do pênis de rato. 

 

Legenda: Coloração pelo Tricrômio de Masson. Essa técnica é específica para 
colágeno e permite visualizar as fibras de colágeno em azul, fibras musculares 
em vermelho e núcleos das células em roxo. SV: seio venoso; ADP: artéria dorsal 
do pênis; TA: túnica albugínea; VDPP: veia dorsal profunda do pênis; CC: corpo 
cavernoso; U: uretra; CE: corpo esponjoso. Barra de calibração 150μm. Objetiva 
de 4X. Fonte: da Silva, 2015 - LaBCEx. 
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1.2.3.1. Seios venosos do Pênis 

 Os seios venosos penianos constituem-se nos espaços que são 

preenchidos por sangue, para que o orgão exerça sua função erétil. A estrutura 

do tecido em torno dos seios venosos (ou sinusóides) do pênis é composta por 

trabéculas dispostas de maneira irregular, que consistem de bandas de músculo 

liso, fibras elásticas, colágeno e tecido frouxo (Figura 9). Como dito 

anteriormente, estes sinusóides são revestidos por endotélio. Por esta razão, 

estão sensíveis a estímulos que influenciam a vasculatura sistêmica. Por serem 

considerados unidades contráteis ativas, possuem papel fundamental nos 

mecanismos de ereção e detumescência peniana. (CLAUDINO, 2008) 

Figura 9 – Imagem digitalizada de corte histológico transversal do pênis de rato 

 

Legenda: Coloração pela técnica de Picro Sirius Red visualizada sem 
polarização, específica para colágeno (colágeno – vermelho vivo; musculo liso, 
epitélios e demais estruturas – rosa). SV: Espaço sinusal (seio venoso); ADP: 
Artéria dorsal do pênis; VDPP: Veia dorsal profunda do pênis. Barra de 
calibração medindo 150μm. Objetiva de 4X. Fonte: da Silva, 2016 - LaBCEx. 
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1.2.3.2. Artéria dorsal do pênis  

A artéria pudenda interna ao passar pelo tronco perineal emite um ramo 

que irriga o pênis, a chamada artéria peniana. Após a flexura peniana a artéria 

peniana se ramifica para formar a artéria dorsal do pênis (ADP), que se localiza 

dorsalmente e irriga o corpo cavernoso. 

A artéria dorsal do pênis é uma artéria do tipo muscular e pode ser 

identificada facilmente em cortes transversais (Figura 10). A ADP pode ser 

considerada, a partir de uma perspectiva histológica, como vaso sanguíneo de 

eleição para demonstrar os efeitos do envelhecimento, de tratamentos e de 

diversas afecções, que podem potencialmente afetar a artéria cavernosa e seus 

ramos, induzindo alterações na composição da parede. Além disso, a ADP é 

importante para a manutenção da homeostase e função dos tecidos penianos. 

(BARRA & IACONO, 1997; MOORE, DALLEY & AGUR, 2006) 

Figura 10– Imagem digitalizada de corte transversal de pênis de rato, 
evidenciando a artéria dorsal do pênis.  

 

Legenda: Tricromo de Masson. 20 X. A seta aponta a artéria dorsal do pênis. 
Barra de calibração medindo 60μm. Fonte: da Silva, 2015 - LaBCEx. 

60 μm 



 

 

 

119 

 

1.2.3.3. Veia dorsal profunda do pênis  

 O pênis é drenado por três vasos principais: a veia dorsal, a veia profunda 

e a veia do bulbo. O conjunto de veias intermediárias emerge da glande peniana 

e forma o plexo retro coronal que drena na veia dorsal. Uma série de veias 

emissárias e circunflexas dos corpos cavernosos drena na veia dorsal profunda 

peniana (VDPP), uma veia de grande calibre, a qual corre no sentido proximal 

na linha média entre as projeções do corpo cavernoso no rato (Figura 9) para se 

esvaziar no plexo periprostático. O sistema venoso profundo drena tanto os 

corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso. Os espaços cavernosos são 

drenados através de um conjunto de veias emissárias que rompem a túnica 

albugínea. Nas posições médias e distais, tais veias se fundem para formar as 

veias circunflexas, as quais se esvaziam na veia dorsal profunda.  (CLAUDINO, 

2008)  

 A literatura já mostrou que a avaliação da alterações na VDPP consiste 

em modelo apropriado para estudo das doenças veno-oclusivas que ocorrem 

com o envelhecimento e outras afecções. (DAVILA, RAJFER & GONZALEZ-

CADAVID, 2004) Tais caracteristicas fazem da VDPP um bom modelo para 

avaliação da integridade do sistema vascular venoso. 

1.3. ALIMENTOS FUNCIONAIS 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) alimentos 

funcionais são “todos os alimentos ou ingredientes, que além das funções 

nutricionais básicas, quando consumidos como parte da dieta usual, produzam 

efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser 

seguros para consumo, sem supervisão médica”. Segundo essa afirmativa, a 

linhaça, o óleo de abacate e o chá verde podem ser enquadrados como 

alimentos funcionais, por conter componentes fisiologicamente ativos que 

podem promover benefícios à saúde, além da nutrição básica.  

1.3.1. Óleo de abacate 

O óleo de abacate (Persea americana) possui em sua composição várias 

substâncias medicinais. Entre as mais ativas temos lecitinas, fitoesteróis (beta-

sitosterol, especialmente), gorduras monoinsaturadas, luteína, vitamina A e um 

alto teor de vitamina E. (SALGADO et al., 2008) O beta-sitosterol presente no 
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óleo confere-lhe propriedades bactericidas, antivirais, fungicidas, 

antiinflamatórias.  

Na artéria aorta, o beta-sitosterol mostrou ser capaz de inibir moléculas 

de adesão, e a expressão celular de moléculas pró-inflamatórias no endotélio. 

Esses efeitos sobre a função endotelial e a integridade vascular reafirmam o 

potencial cardioprotetor do beta-sitosterol. (LOIZOU et al., 2010) 

O beta–sitosterol tem efeito no metabolismo da testosterona por ter 

potencial inibitório sobre enzima 5-alfa-redutase. Como dito anteriormente, essa 

enzima tem a capacidade de atuar a conversão da testosterona no seu 

metabólito ativo, a di-hidrotestosterona, (PRAGER et al., 2002) o que confere ao 

beta-sitosterol a possibilidade de efeito anti-androgênico. Em modelo animal, já 

foi observado esse potencial inibitório, com efeitos sobre a próstata de hamsters. 

(CABEZA et al., 2003) 

O abacate é um alimento que contem em sua composição nutrientes 

antioxidantes como Vitamina E (α-tocoferol), β-Criptoxantina e luteína. Estes 

últimos são carotenóides com atividade pró-vitamina A, e são considerados 

poderosos antioxidantes. (WANG et al., 2012)  Aliados ao beta-sitosterol, esses 

componentes são capazes de reduzir o stress oxidativo causado por espécies 

reativas de oxigênio que são consideradas fator causal importante na 

fisiopatologia das doenças vasculares. (YANG et al., 2013) 

O abacate é um alimento rico em ácido Oléico - ω-9 (Gráfico 1). (LU et al., 

2009) Maiores concentrações de lipídios monoinsaturados, principalmente o 

ácido oléico, podem diminuir o risco de desenvolvimento de doenças vasculares, 

visto que as propriedades antioxidantes do ômega-9 do óleo de abacate podem 

reduzir os níveis de triglicérides, lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) de modo significativo, sem afetar 

os níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL). (CARVAJAL-ZARRABAL, 

NOLASCO-HIPOLITO, AGUILAR-USCANGA, MELO-SANTIESTEBAN, et al., 

2014; DE SOUZA ABBOUD et al., 2015) 

A redução da inflamação, promovida pelo maior consumo de ácido Oléico 

(ω-9), aliada ao potencial antioxidante dos outros compostos, podem ajudar a 

compor estratégia de prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Engler 

(1992) em seu estudo mostrou que o ácido oléico é capaz de promover um 
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relaxamento significativo na musculatura da aorta de ratos, e afirma que os 

ácidos graxos (ω-3, ω-6 e ω-9) têm em conjunto ação inibitória sobre a contração 

muscular na artéria e podem influenciar o epitélio. Ainda são necessários 

estudos que avaliem os efeitos da dieta com óleo de abacate sobre o sistema 

cardiovascular. 

Gráfico 1 - Percentual de gordura saturada, monoinsaturada e 

poliinsaturada em diversas fontes alimentícias de lipídios 

 

Legenda: Adaptado de Rocquelin et. al. (1998) e Morris (2003).  

1.3.2 Linhaça  

A linhaça, cujo nome botânico é Linum usitatissimum, pertence à família 

Linaceae, é uma semente oleaginosa lisa, ovalada, pontiaguda e achatada. Seu 

cultivo ocorre desde a Idade Média através dos nativos da Ásia Ocidental e do 

Mediterrâneo. (COŞKUNER & KARABABA, 2007) 

A semente de linhaça é um alimento que vem despertando interesse dos 

pesquisadores devido aos seus efeitos positivos à saúde. Além disso, a linhaça 

é a melhor fonte vegetal de ácidos graxos ômega-3 e lignanas (Tabela 2). 

(COUTO & WICHMANN, 2011) Atualmente esta oleaginosa vem sendo utilizada 

como um complemento alimentar. (BATELLO, 2005) 
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Tabela 2 – Percentual de ácidos graxos mono e poliinsaturados nos óleos de 
linhaça e abacate comparados aos óleos de coco, soja e oliva. 

ÁCIDOS GRAXOS 
SATURADOS MONOINSATURADOS POLIINSATURADOS 

%Total %Total Ácido oleico (ω-9) %Total Ácido linolênico (ω-3) Ácido linoleico (ω-6) 
ÓLEOS 

ABACATE 11,6 70,6 70,6 13,5 1,0 12,5 

LINHAÇA 9,0 18,4 18,0 72,6 54,6 18,0 

COCO 82,5 6,3 6,0 1,7 - - 

SOJA 15,6 22,8 22,6 57,7 7,0 50,7 

OLIVA 13,8 73,0 71,3 10,5 0,7 9,8 

Legenda: O conteúdo da tabela foi adaptado de diversos artigos da literatura. 
(BHATHENA et al., 2002; BRANCA & LORENZETTI, 2005; BERASATEGI et al., 
2012; AL-OKBI et al., 2014; CARVAJAL-ZARRABAL, NOLASCO-HIPOLITO, 
AGUILAR-USCANGA, MELO SANTIESTEBAN, et al., 2014; ABDULMAGUID & 
HEMDAN, 2017) 

A semente de linhaça é rica em gordura, proteína e fibra dietética (Tabela 

3). É pobre em gordura saturada e fornece uma quantidade moderada de ácidos 

graxos monoinsaturados. Cerca de 73 % dos ácidos graxos são poliinsaturados, 

desses 51-55% são de ácido alfa-linolênico (ALA), o ácido graxo essencial 

ômega-3 (ω-3) e 15-18% são de ácido linoléico (AL), o ácido graxo essencial 

ômega-6 (ω-6). (CARTER, 1993; BRANCA & LORENZETTI, 2005; NOVELLO & 

POLLONIO, 2012; SHARAV et al., 2014)  Assim a linhaça tem uma relação dos 

ácidos ômega-3/ômega-6 de 1:0,3. (MORRIS, 2003) 

Por conta de sua composição, estudos correlacionam a ingestão desta 

semente com a redução dos riscos de desenvolvimento doenças 

cardiovasculares, entre os quais se incluem: melhora do perfil lipídico, 

(PACHECO, DALEPRAME & BOAVENTURA, 2011) menor formação da placa 

de ateroma (DUPASQUIER et al., 2006) e melhora nos níveis da pressão arterial. 

(WEST et al., 2010) 

A semente de linhaça contém uma variedade de vitaminas e minerais tais 

como as vitaminas A, B1, B2, C, D, E, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, enxofre, 

sódio, cloro, ferro e zinco. (MADHUSUDHAN, 2009) Os fitoestrógenos 

encontrados na linhaça são compostos funcional e estruturalmente semelhantes 

aos estrogênios dos mamíferos. As duas maiores classes encontradas na 

alimentação humana são as isoflavonas (daidzeína, genisteína e glicitina) e as 

lignanas (enterodiol e enterolactona). (VERHEUS et al., 2007)  
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Numerosos estudos sugerem que alimentos que contêm fitoestrógenos 

podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares, assim como certas 

neoplasias relacionadas com hormônios. (CUPERSMID et al., 2012; LEE & CHO, 

2012)  Os efeitos benéficos proporcionados pela lignanas se devem à sua ação 

antioxidante, que ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares. Elas 

podem agir no metabolismo hepático, aumentando a atividade de receptores de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), e aumentando a remoção de LDL-c e 

de lipoproteína de muita baixa densidade (VLDL-c). Além disso, podem modular 

a atividade da enzima acil-CoA colesterol transferase, colaborando com a 

redução dos teores de LDL-c e triglicerídeos. (BHATHENA et al., 2002)  

 Dentre as propriedades funcionais relacionadas com esta oleaginosa 

destacam-se: redução do sobrepeso e obesidade, (TAYLOR et al., 2010) 

redução da glicemia, (HUTCHINS et al., 2013) redução dos níveis séricos de 

colesterol total (CT), (MARQUES et al., 2011) redução da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c) (KHALATBARI SOLTANI et al., 2013) e dos triglicerídeos 

(TG), (MOLENA-FERNANDES et al., 2010) efeitos anti-neoplásicos (TURNER 

et al., 2014) e efeitos cardioprotetores. (PRASAD, 1997) 

Tabela 3 - Composição da semente de linhaça 

Componente g/100g 

Proteína (% nitrogênio x 6,25) 22,3 

Gordura 44,4 

                         % total de ácido graxos  

Ácido graxo monoinsaturado 18,0 

Ácido graxo poliinsaturado  

Ácido alfa-linolênico  58,2 

Ácido linoleico 14,6 

Medidas expostas em g/100g. Fonte: Adaptado de Morris (2003). 

1.3.3 Chá verde 

 O chá verde (CV) é um tipo de chá feito a partir da infusão da 

planta Camellia sinensis (Figura 11). O preparo das folhas para a confecção do 
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chá verde difere das demais porque estas sofrem pouca oxidação durante o 

processamento. Existem algumas outras ervas que são comercializadas sob o 

título de chá verde, mas originalmente considera-se chá verde apenas a infusão 

das folhas de C. sinensis.  

Figura 11 – Floração e folhas de C. sinensis. 

 

Legenda: Figura extraída da página da internet dos Laboratórios Chamel e 
Kittmed. Acesso 18/06/2019. URL: https.://chamel.com.br/loja/chas-plantas-
medicinais/cha-verde-2/ 
 A infusão desta erva está entre as mais populares bebidas do mundo e 

seus benefícios para o ser humano são conhecidos. Os extratos do chá verde e 

dos seus polifenóis exibem efeitos inibitórios contra a formação e 

desenvolvimento de tumores em diversos sítios do organismo – pulmão, esôfago 

e cólon - em modelos animais. (YANG & WANG, 2010; YUAN, 2011) Estudos 

mostram que a administração do extrato do CV pode reduzir a incidência e 

proliferação de tumores no pulmão, em camundongos. (GU et al., 2013) 

Os extratos do CV têm efeito antioxidante, que reduz a ação destrutiva 

das moléculas de radicais livres que degeneram as células, auxiliando também 

no combate aos efeitos do envelhecimento, no metabolismo de lipídios e na 

redução do risco de doenças vasculares. (KISHIMOTO, TANI & KONDO, 2013) 

Entre os componentes do CV estão bioflavonoides, catequinas, polifenóis e 

tanino. O CV também é rico em micronutrientes (vitaminas e minerais como 

manganês, potássio, ácido fólico, vitamina C, vitamina K, vitamina B1 e 

a vitamina B2) e apresenta propriedades diuréticas (Gráfico 2). (SANG et al., 

2011) 
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Um dos principais polifenóis do Chá verde é a Epigalocatequina-3-galato 

(EGCG), que é um potente indutor de apoptose, além de ser capaz de inibir a 

migração de células tumorais em casos de câncer nas vias respiratórias. 

(HAZGUI et al., 2008) Além da EGCG, outro polifenol presente no CV - a 

Epigalocatequina (EGC) - tem um importante efeito inibidor do crescimento 

celular em algumas linhagens de câncer de pulmão.  

Existem evidências na literatura da influência dos componentes do chá 

verde sobre hormônios esteróides. Um estudo utilizando cultura de células 

mostrou que os polifenóis presentes no CV têm ação sobre o metabolismo da 

testosterona, através da via de conversão do hormônio em seus metabólitos 

ativos. A EGCG e a EGC promovem inibição da enzima 5-alfa-redutase, e assim 

também diminuem a atividade da DHT. (HIIPAKKA et al., 2002) Além disso, há 

evidências que a administração de extrato composto por polifenóis (sobretudo 

EGCG e EGC purificados), provenientes do chá verde, diminui a produção de 

testosterona pelas células de Leydig. (FIGUEIROA et al., 2009) Uma outra via 

de atuação seria a via das aromatases -  enzimas do citocromo p450 que agem 

como mediadores da aromatização de andrógenos em estrógenos - que sofre 

influência dos componentes do chá verde. (MONTEIRO et al., 2008) 

Os taninos presentes no CV são do tipo mais condensado, e são variados. 

Um estudo mostrou que a Epigalocatequina-3-O-galato (EGCOG), que é o tanino 

predominante no CV, tem importante efeito inibidor na proliferação de músculo 

liso da camada média da aorta. (YOKOZAWA et al., 1995) Além deste efeito 

mostrado, o conjunto de componentes presentes no CV, mostrou ser capaz de 

diminuir as taxas do LDL. 

Neves e colaboradores (2008) avaliaram em seu estudo a presença do 

receptor de fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) como marcador de 

lesão endotelial na vasculatura peniana de ratos idosos que consumiram chá 

verde. Segundo este estudo, o consumo de CV pode diminuir a expressão do 

receptor de VEGF na musculatura cavernosa. Estudos indicam que a obstrução 

vascular no pênis, causando a disfunção erétil (DE), pode ser considerada um 

fator de indicação de risco de aterosclerose. (GOLDSTEIN, 2003; AZADZOI, 

2006; GUAY, 2007) 
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Estudos mostraram que os polifenóis presentes no chá verde tem a 

capacidade de influenciar o metabolismo de lipídios no organismo. Um dos 

indícios dessa ação é a redução de acúmulo de lipídios no fígado e no tecido 

adiposo de ratos que consumiram chá verde. (WANG et al., 2016) Outro 

potencial benéfico do chá verde se mostra na perda de peso e na melhora da 

tolerância à glicose mesmo em ratos que consumiram dietas altamente 

gordurosas. (SNOUSSI et al., 2014) Uma das explicações para esse efeito está 

na capacidade que os componentes do chá verde têm de inibir a proliferação e 

estimular apoptose das células do tecido adiposo. (MONTEIRO et al., 2008) 

Além disso, o efeito antioxidante dos componentes do chá verde já se mostrou 

capaz não só de reduzir o colesterol e lipídios séricos, como também de diminuir 

a oxidação desses lipídios, diminuindo o risco de DCVs, entre as quais se inclui 

a aterosclerose. (ROSENBLAT et al., 2008; KISHIMOTO, TANI & KONDO, 2013) 

Um estudo realizado por Craig (1999) avaliou isoladamente o efeito de 

dietas utilizando diversas plantas no perfil lipídico, incluindo a linhaça e o CV. 

Hsu e colaboradores (2011) mostraram em seu estudo que o CV associado a 

uma dieta à base de soja foi capaz de promover diminuição de proliferação 

celular em ratos com câncer de próstata induzido. Mas estudos recentes que 

avaliem os efeitos do consumo do CV na estrutura cardiovascular, sobretudo 

com associação a outras dietas, ainda são escassos. 

Gráfico 2 - Percentuais de nutrientes no chá verde 

 

Legenda: O conteúdo do gráfico foi adaptado de Sang et. al. (2011). 

Polifenóis 35%

Proteínas 14%

Minerais 10%

Cafeína 5%

Clorofila 3%

Lignina 3%

Aminoácidos 3%

Ácidos orgânicos 3%

Outros 21%
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1.4 BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS 

 A reação inflamatória induzida pela exposição aos fatores de risco, e a 

resposta do sistema imunológico à injúria são eventos que conduzem ao 

processo de dano ao sistema cardiovascular. (EPSTEIN & ROSS, 1999; 

WILLERSON & RIDKER, 2004) Por isso, os marcadores da inflamação são alvos 

potenciais para a avaliação tanto dos efeitos de agentes pró-inflamatórios quanto 

de anti-inflamatórios (presentes em todas as dietas avaliadas) sobre o sistema 

cardiovascular. Nesse estudo avaliaremos os efeitos da indução e das dietas 

sobre os níveis séricos do Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) - que é uma 

citocina pró-inflamatória – e da Proteína Quimiotática de Monócitos (MCP-1) 

(Quadro 1).  

Quadro 1 - Painel de citocinas produzidas na resposta inflamatória que foram 
utilizados como biomarcadores no estudo, suas características e funções 
básicas. 
 Nome Categoria Sigla Fonte Funções 

IN
F

L
A

M
A

Ç
Ã

O
 

Fator de 

Necrose 

Tumoral 

Citocina pró-

infamatória 

TNF-α Macrófagos, 

mastócitos e 

linfócitos T 

Ativa macrófagos; 

regula outras 

citocinas; múltiplas 

funções. 

Proteína 

Quimiotática 

de Monócitos 

Quimiocina β MCP-1 Células 

musculares lisas, 

leucócitos, células 

endoteliais e 

fibroblastos 

Controla a função 

dos monócitos; 

inflamação e 

vasodilatação da 

parede arterial. 

A
N

G
IO

G
Ê

N
E

S
E

 

Fator de 

Crescimento 

Vascular 

Endotelial 

Proteína 

hemodimérica 

Isoforma A 

 

VEGF-A Células 

mesenquimais 

(vários) 

Aumenta a 

permeabilidade 

vascular; mitogênico 

para 

Células endoteliais; 

angiogênese 

Regulação da 

inflamação 

Fonte: Adaptado de Alberts e colaboradores (2009) e Robbins e colaboradores 
(2014) 
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1.4.1 Fator de Necrose Tumoral – TNF-α 

 O TNF-α é uma citocina com ação autócrina, parácrina e endócrina. 

(RUAN & LODISH, 2003) Age no adipócito, desempenhando um papel regulador 

no acúmulo de gordura corporal, pela inibição da lipogênese, bem como com o 

aumento da lipólise. (ARNER, 1995; MONTAGUE et al., 1998; VOLP et al., 2008) 

Por causa de sua atividade biológica pleiotrópica, esta citocina está envolvida no 

processo de inflamação, estimulando a síntese de outras citocinas. 

(FRANCISCO, HERNÁNDEZ & SIMÓ, 2006) Por este fator, o TNF-α é 

classificado como uma citocina “pró-inflamatória”. (COUFFINHAL et al., 1997) 

Estudos científicos mostraram relações entre os níveis de TNF-α e outros 

marcadores bioquímicos que estão classicamente associados a danos no 

sistema cardiovascular, tais como o HDL- colesterol. (YUDKIN et al., 1999; VOLP 

et al., 2008) Além disso, a literatura já mostrou que os níveis séricos elevados 

do TNF-α estão presentes durante a doença coronariana aguda e, em um grau 

menor, na angina crônica. (RIDKER et al., 2000) 

 

1.4.2 Proteína quimiotática de Monócitos - MCP-1 

 As quimiocinas são uma família de pequenas proteínas (8 a 10 kD) que 

agem primariamente como quimioatraentes para tipos específicos de leucócitos. 

As quimiocinas C-C (também chamadas de quimiocinas β) têm o primeiro dos 

dois resíduos conservados adjacentes de cisteína. (ALBERTS et al., 2009) 

Dentro dessa categoria se encontra a MCP-1, que desempenha um papel causal 

no recrutamento de leucócitos mononucleares para a camada íntima das 

artérias. (FRANCISCO, HERNÁNDEZ & SIMÓ, 2006) A proteína MCP-1, que 

controla a função dos monócitos, está envolvida em processos inflamatórios na 

parede arterial, levando a alterações morfo-fisológicas  que comprometem o 

fluxo sanguíneo, pela via endotélio-dependente. (VOLP et al., 2008) A avaliação 

dos níveis circulantes dessa proteína podem ser úteis em predizer o risco de 

aterogênese e dano vascular. (WU & WU, 2006) A MCP-1 é produzida por uma 

variedade de células, incluindo células musculares lisas, (WU & WU, 2006; VOLP 

et al., 2008) leucócitos, células endoteliais e fibroblastos, em resposta a LDL 

oxidada e citocinas pró-inflamatórias, (FRANCISCO, HERNÁNDEZ & SIMÓ, 

2006) sendo, desse modo, também um produto da reação da inflamação. (WU 
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& WU, 2006)  Seus valores de referência situam-se na faixa de 95,7 ng/L (43,4 

a 156,4) para adultos do sexo masculino (18 a 55 anos). (BERRAHMOUNE et 

al., 2006)  O aumento da expressão e da concentração sérica dessa proteína 

está associada a ocorrência de doença arterial coronária; níveis elevados de 

MCP-1 foram encontrados em indivíduos que sofreram infarto do miocárdio. 

(FRANCISCO, HERNÁNDEZ & SIMÓ, 2006) Em diferentes formas de lesão 

vascular a MCP-1 está presente, e atua sobre o recrutamento celular – sobretudo 

de monócitos, mas também atuando diretamente sobre linfócitos – para os sítios 

afetados, além de manter a ação dessas células por estimular a secreção de 

outras citocinas inflamatórias nas células recrutadas. (WELT et al., 2003) 

1.5 FATOR DE CRESCIMENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF) 

 O endotélio, interagindo com as células circulantes presentes na parede 

vascular e sobre as paredes de células de músculo liso, desempenha um papel 

essencial no controle da permeabilidade celular, tônus vascular, coagulação do 

sangue,  fluxo sanguíneo e angiogênese. (VERMA, BUCHANAN & ANDERSON, 

2003; BALAKUMAR, KAUR & SINGH, 2008) As células endoteliais respondem 

às mudanças na composição e no fluxo sanguíneo e atuam nos mecanismos 

subjacentes ao desenvolvimento dos distúrbios vasculares. Os danos ao 

endotélio podem levar à formação de coágulos, de placas ateroscleróticas e a 

um desbalanço na produção de substâncias vasodilatadoras ou 

vasoconscrictoras – e na ação destas substâncias sobre os vasos sanguíneos – 

aumentando a rigidez arterial. (VERMA, BUCHANAN & ANDERSON, 2003; 

BALAKUMAR, KAUR & SINGH, 2008) Segundo Cai e colaboradores, (2011) a 

modulação de funções endoteliais pode ser um mecanismo para a ação dos 

anabolizantes esteróides no sistema cardiovascular, e, por isso, a análise de 

biomarcadores da função endotelial é uma ferramenta que auxilia na avaliação 

do dano causado pela testosterona ao sistema cardiovascular. 

 Os VEGFs constituem uma família de proteínas homodiméricas que 

incluem VEGF-A (referida sempre como VEGF), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D e 

PIGF (fator de crescimento placentário). O VEGF é um potente mitógeno, capaz 

de estimular a migração celular, angiogênese e a permeabilidade microvascular. 

(ALBERTS et al., 2009) Essa citocina é responsável por induzir a formação de 

vasos sanguíneos no início do desenvolvimento (vasculogênese) e exerce um 
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papel central no crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) em 

adultos. Por esse fator também, a avaliação de suas concentrações plasmáticas 

pode auxiliar a avaliação da gravidade de neoplasias. Esse fator de crescimento 

é produzido por todas as células de origem mesenquimal. O VEGF promove a 

angiogênese também na inflamação crônica, nos tumores e para a cura de 

feridas. Por suas implicações na inflamação, o VEGF é considerado também 

uma adipocina. A concentração sérica de VEGF aumentada já foi correlacionada 

positivamente com o aumento da massa de gordura visceral, sobretudo o VEGF 

secretado por adipócitos de indivíduos em situação de obesidade. (BERGER & 

DANNENBERG, 2013)  

 Os membros da família VEGF sinalizam através de três receptores 

tirosina-cinases: VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3. Foi mostrado que o receptor 

VEGFR-1 atua facilitando a mobilização de células-tronco endoteliais e exerce 

um papel na inflamação. O VEGFR-2 exerce uma função importante na 

angiogênese e o VEGFR-3 está ligado à linfoangiogênese (produção de vasos 

linfáticos). (ROBBINS & COTRAN, 2014) 

 A expressão de VEGF é uma característica das artérias e veias 

humanas normais e é frequentemente expressa extensivamente em artérias 

estreitadas por placa aterosclerótica. A expressão de VEGF na parede vascular 

de artérias e veias de médio ou grande calibre saudáveis ou acometidas por 

doença aterosclerótica já foi relatada, e sugere que essa citocina desempenha 

papeis variados na função vascular, que vão além da angiogênese. Couffinhal e 

colaboradores (1997) afirmam em seu estudo que esse papel pode envolver a 

manutenção e o reparo do endotélio da luz dos vasos sanguíneos.  
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