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RESUMO 
 
Ferreira, Raiza da Silva. Dieta hiperlipídica, exercício físico e consumo de suco 
de uva, vinho tinto e resveratrol no remodelamento cardíaco e nos níveis 
relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 de ratasWistar.2017. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 
INTRODUÇÃO: O consumo de uma dieta hiperlipídica e o sedentarismo podem 
levar ao sobrepeso, a obesidade e doenças cardiovasculares. O exercício físico 
aliado a alimentos ricos em polifenóis têm mostrado benefícios para a saúde e 
proteção do sistema cardiovascular. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da dieta 
hiperlipídica, exercício físico e consumo de suco de uva, vinho tinto e resveratrol no 
remodelamento cardíaco e nos níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 
de ratas Wistar.MÉTODOS:Aprovado CEUA 473/13. Ratas Wistar, 90 dias, 230g, 
divididas em 5 grupos (n=10/grupo): a) Grupo Controle (GC) b) Grupo Hiperlipídico 
(GH); c) Grupo Resveratrol (GR) (15mL solução de resveratrol 4%/animal/dia); d) 
Grupo Suco de uva (GS) (15mL/animal/dia); e) Grupo Vinho Tinto (GV) 
(10mL/animal/dia); GH, GR, GS e GV receberam dieta hiperlipídica (20%). Os 
animais executaram protocolo de corrida em esteira rolante, velocidade 10m/min por 
10 minutos, 5 dias/semana, por 60 dias. Após, foram anestesiados, soro foi coletado 
para análises bioquímicas, músculo cardíaco (MC) e músculo esquelético (ME) da 
coxa direita foram retirados para análise dos níveis relativos de RNAm dos genes 
FNDC5 e UCP2. Aorta e coração foram retirados para análise histológicae a 
mensuração da área da camada íntima-média da aorta, da porcentagem da fibra 
elástica e espessura do VE foram realizadas utilizando o programa Image J®. Os 
dados foram avaliados quanto a sua normalidade utilizando o teste Shapiro-Wilk. 
Para comparação entre os grupos que não obtiveram distribuição normal, utilizou-se 
o teste Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. Para os resultados com distribuição 
normal foi utilizado ANOVA one way com pós teste de Bonferroni. Foi considerado 
estatisticamente significativo quando p<0,05. RESULTADOS:FNDC5 no MC: os 
grupos GR e GV apresentaram maiores níveis relativos de RNAm que o grupo GC. 
FNDC5 no ME: O grupo GS apresentou maiores níveis relativos de RNAm quando 
comparado ao grupo GC. UCP2 no MC: O grupo GR e o grupo GV apresentaram 
menores níveis relativos de RNAm quando comparados ao grupo GC. UCP2 no ME: 
Os grupos GR, GS e GV apresentaram maiores níveis relativos de RNAm quando 
comparados ao grupo GC. Não foram observadas diferenças significativas na área 
luminal da aorta e nem na espessura da camada íntima-média, contudo, na 
espessura da fibra elástica os grupos GR e GV apresentaram maior espessura 
quando comparados ao GC.Não foram observadas diferenças naespessura do VE 
(mm). Quanto a concentração de colágeno, o grupo GH apresentou maior 
concentração em relação aos grupos GC, GR, GS e GV. CONCLUSÃO: As bebidas 
ricas em polifenóis associadas ao exercício físico foram capazes de modular a 
expressão dos níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2no MC e ME. As 
análises morfológicas demonstram que não houve remodelamento cardíaco, embora 
tenha sido observada uma maior concentração de colágeno no GH, sugerindo que 
as bebidas ricas em polifenóis foram capazes de proteger o tecido cardíaco dos 
grupos que as consumiram. 
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Palavras-chave: dieta hiperlipídica, polifenóis, exercício, cardiopatias 
 
ABSTRACT 
 
Ferreira, Raiza da Silva. Hyperlipidic diet, physical exercise and consumption of 
grape juice, red wine and resveratrol on cardiac remodeling and on the relative 
levels of mRNA of the genesFNDC5 and UCP2 of Wistar rats. 2017. Dissertation 
(Master in Cardiovascular Sciences) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2017. 
 
INTRODUCTION: Consumption of a hyperlipid diet and sedentary lifestyle can lead 
to overweight, obesity and cardiovascular disease. The association between exercise 
and food rich in polyphenols have shown health benefits and protection for the 
cardiovascular system. OBJECTIVE: To evaluate the effects of hyperlipidic diet, 
physical exercise and consumption of grape juice, red wine and resveratrol on 
cardiac remodeling and on relative levels of mRNA of the genesFNDC5 and UCP2 of 
ratsWistar. METHODS: Approved CEUA 473/13. Rats Wistar, 90 days, 230g, divided 
into 05 groups (n=10/group): a) Control Group (CG) b) High Fat Group (HG); C) 
Resveratrol Group (RG) (15mL resveratrol solution 4% / animal / day); D) Grape 
Juice Group (GJG) (15mL / animal / day); E) Red Wine Group (RWG) 
(10mL/animal/day); GH, GR, GS and GV received a hyperlipidic diet (20%). The 
animals performed a treadmill running protocol, speed 10m / min for 10 minutes, 5 
days/week, for 60 days. After, they were anesthetized, serum was collected for the 
biochemical analyzes, cardiac muscle (CM) and skeletal muscle (SM) of the right 
thigh were removed for PCR analysis. Aorta and heart were removed for histological 
analysis and the measurement of the area of the intima-media layer of the aorta, 
elastic fiber percentage and LV thickness were performed using the Image J® 
program. Results were expressed as mean ± standard deviation. The data were 
evaluated for their normality using the Shapiro-Wilk test. For comparison between the 
groups that did not obtain normal distribution, the Kruskal-Wallis test was used with 
Dunn's post-test. For the results with normal distribution was used one way ANOVA 
with post test of Bonferroni. It was considered statistically significant when p 
<0.05.RESULTS: FNDC5 in CM: the RG and RWG groups presented greater 
expression than the CG group. FNDC5 in SM: The GJGgroup presented greater 
expression when compared to the CG group. UCP2 no CM: The RG group and the 
RWG group presented lower expression when compared to the CG group. UCP2 in 
ME: The RG, GS and RWG groups presented greater expression when compared to 
the CG group. No significant differences were observed in the luminal area of the 
aorta or in the thickness of the intima-media layer, however, in the elastic fiber 
thickness the RG and RWG groups presented greater thickness when compared to 
the CG. There were no differences in LV thickness (mm). On the collagen 
concentration analysis, the HG group presented higher concentration in relation to 
the CG, RG, GJG and RWG groups.CONCLUSION: The polyphenol-rich beverages 
associated with exercise were able to modulate the expression of the relative mRNA 
levels of the FNDC5 and UCP2 genes in MC and ME. Morphological analyzes 
suggested that there was no cardiac remodeling, although a higher concentration of 
collagen was observed in the GH group, polyphenol-rich beverages were able to 
protect cardiac tissue from the groups that consumed them. 
 
Key words: high fat diet, polyphenols, exercise, heart disease 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Os hábitos alimentares e o estado de saúde da população possuem uma 
relação de causa e consequência cada vez mais difundida em todo o mundo. Sabe-

se que o consumo de uma dieta com elevada densidade energética vem sendo 

associado ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e o aumento da 
prevalência de sobrepeso e obesidade na população mundial (Volp et al., 2010). A 

densidade energética dos alimentos é definida como a quantidade de energia 

disponível por unidade de peso (quilocalorias/g) e tem relação com a quantidade de 

água presente nos alimentos. Aqueles com elevada quantidade de água, como por 

exemplo as frutas, os legumes e as verduras possuem baixa densidade energética 

enquanto aqueles com baixa quantidade de água possuem alta densidade 
energética, como as farinhas, o açúcar, os óleos e a manteiga (Rolls et al., 2006).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, 1,9 
bilhões de adultos com idade superior a 18 anos estavam com sobrepeso, destes, 

600 milhões eram obesos (WHO, 2016a). A projeção dessa prevalência para o ano 

de 2025 é de 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso e mais de 700 milhões de 

adultos obesos em todo o mundo (ABESO, 2016). No Brasil, de acordo com a 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 metade da população adulta 

encontra-se com sobrepeso, sendo 12% da população masculina adulta e 16,9% da 
feminina estão com obesidade (IBGE, 2010).  

Além da obesidade, o excesso de gordura na dieta tem associação direta com 

as doenças cardiovasculares (DCV) e o excesso no consumo de alimentos ricos ou 

alimentos fontes de colesterol pode aumentar a concentração de LDL-c no sangue, 

exercendo assim efeito sobre a colesterolemia por modularem a expressão de 

receptores de LDL no fígado. Em uma dieta saudável a recomendação para o 
consumo de colesterol é de até 300mg/dia.(Santos et al., 2013).  

Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares representam 37% das mortes 

por doenças crônicas não transmissíveis na população mundial (WHO, 2016b). No 

Brasil, os índices são de aproximadamente 30% de mortes por DCV a cada ano 

(SBC, 2013). Além disso, o aumento destas prevalências impacta em fatores sociais, 

pois representam maior gasto pelos órgãos públicos em infraestrutura e tratamento 
das DCV. Em adição, projeções apontam que em 2020, 150 milhões de pessoas 
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estarão inaptas para o trabalho em virtude do desenvolvimento de DCV, levando a 

uma queda da produtividade mundial (SIGN, 2013; WHO, 2013). Ainda de acordo 

com a OMS, a estimativa é de que ¾ da mortalidade causada por DCV podem ser 
diminuídos com mudanças adequadas no estilo de vida (WHO, 2013). Diante disso 

vê-se a importância e o desafio de políticas públicas para a prevenção e promoção 

da saúde cardiovascular incentivando mudanças que podem incluir a prática regular 

de atividade física e o consumo de uma alimentação mais saudável (SBC, 2013). 

Diversos estudos demonstram que a prática regular de atividade física tem 

relação direta com a promoção da saúde cardiovascular. A recomendação mínima 

encontrada na Diretriz Brasileira de DCV é de que se pratique em torno de 30 

minutos de atividade física 5 vezes na semana. Em casos de doença já instalada 

recomenda-se que essa prática se estenda por todos os dias da semana com o 

acompanhamento de um profissional (SBC, 2013). 

Está bem estabelecido que o exercício físico, contínuo e em intensidades 
baixas e/ou moderadas resulta em várias adaptações benéficas para os sistemas 

cardiorrespiratório e muscular, favorecendo a oxidação da gordura corporal e 
levando à perda de peso (Jones et al., 2000, Van Loon, 2004, Wells et al.,2009).  

Além do exercício físico, tem sido crescente a busca por alimentos que 

possuam efeitos benéficos à saúde. Neste contexto, as uvas e seus derivados têm 

apresentado destaque por possuírem grandes concentrações de polifenóis, dentre 
eles o resveratrol, com efeito em diversos sistemas corporais, principalmente o 
sistema cardiovascular (Timmer et al., 2012).  

Um dos efeitos mais reconhecidos dos polifenóis presentes nas uvas é a sua 

atividade antioxidante, incluindo a modulação do sistema antioxidante endógeno, a 

eliminação de radicais livres, a inibição da peroxidação de lipídios e a formação de 

hidroperóxido, além de apresentar melhora da função endotelial e redução da 
agregação plaquetária (Tenore et al., 2012). Além disso, os flavonoides têm ação 

anti-inflamatória e anticancerígena (Pires et al., 2013).  

Efeitos benéficos de compostos presentes no suco de uva tinto também já 

foram relatados, como a redução da agregação plaquetária, da oxidação de LDL, do 

dano oxidativo do DNA, assim como a prevenção de doenças coronarianas e 
aterosclerose cerebral (Cardozo et al.,2013).  



3 
 

Diante do problema que o consumo de uma dieta rica em gordura saturada, 

com alta densidade energética, e o sedentarismo apresentam para o aumento da 

prevalência não só da obesidade, como também de doenças cardiovasculares, as 
buscas por estratégias para prevenir e tratar esse quadro tem obtido destaque e 

importância. Contudo, ainda há poucos relatos na literatura que associem o 

consumo de alimentos ricos em polifenóis à prática regular de atividade física, e os 

efeitos desta associação sobre diferentes parâmetros do sistema cardiovascular.  

 
1.1 Doenças Cardiovasculares 

  

 As doenças cardiovasculares podem ser definidas como uma desordem 

cardíaca ou vascular, que abrange uma grande variedade de desfechos com 

sintomas dos mais variados possíveis. É um grupo de doenças que se inter-

relacionam e incluem a doença arterial coronariana, aterosclerose, hipertensão 
arterial, doença cardíaca isquêmica, doença vascular periférica e insuficiência 

cardíaca. Por vezes tais doenças coexistem em um indivíduo (WHO, 2016c).  

 À medida que as DCV progridem, é possível notar alterações estruturais do 

ventrículo esquerdo, bem como alterações histopatológicas no miocárdio. Essas 

alterações abrangem o remodelamento ventricular (RV) e consistem em um conjunto 

de modificações genéticas, moleculares, neuro-hormonais, celulares e intersticiais. 
Isso ocorre em resposta a uma injúria ou sobrecarga do ventrículo, comum após um 

IAM, por exemplo, ou em resposta adaptativa à HAS, à insuficiência mitral, à 

estenose aórtica, dentre outros (Pontes et al., 2004; Cohn et al., 2000).  

 Além disso, o remodelamento pode ser fisiológico, como uma resposta 

adaptativa durante o desenvolvimento de um atleta por exemplo. Essas adaptações 

permitem que o coração se ajuste às novas condições de funcionamento e podem 
ser reversíveis desde que a causa das mesmas seja suprimida (Sutton et al.,2000; 

Remme, 2003). 

 Os fatores de risco para as DCV podem ser estratificados como modificáveis 

e não modificáveis. Dentre os não modificáveis pode-se listar o sexo, a idade, 

antecedentes familiares e genética. Entre os modificáveis tem-se a obesidade, a 

dieta e o sedentarismo. Nos países desenvolvidos, pelo menos um terço das DCV é 
atribuído a fatores modificáveis como o uso de tabaco e de álcool, elevação da 
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pressão arterial e dos níveis séricos de colesterol, além da obesidade. Em países 

em desenvolvimento, estes fatores também aparecem como os principais, mas 

também associados a outros(WHO, 2016c).  
 Pode-se notar que as principais causas para as DCV incluem fatores 

modificáveis, associados ao estilo de vida, que podem ser tratados e controlados 

através da mudança do estilo de vida das pessoas (SBC, 2013). Os benefícios em 

parar de fumar, reduzir o colesterol, controlar a pressão arterial, praticar exercício 

físico e se alimentar com uma dieta equilibrada rica em fibras e nutrientes são para 

qualquer indivíduo independentemente da idade, sexo e etnia (SBC, 2013). 

 Com base na modificação do estilo de vida, diversas políticas públicas para o 
enfrentamento das DCV vêm sendo implantadas em todo o mundo. A American 

Heart Association (AHA) sugere metas para a redução do risco de DCV, dentre elas 

encontram-se a ingestão de uma dieta saudável, a manutenção do peso corporal 

adequado, a restrição ao consumo de colesterol, o controle da pressão arterial e da 
glicemia, ser fisicamente ativo e evitar o uso e exposição a produtos do tabaco 
(Mosca et al., 2011). Com isto, a mortalidade por DCV nos Estados Unidos da 

América (EUA), bem como em diferentes países da Europa vem sofrendo um 

decréscimo nos últimos anos. Diversos autores atribuem a este fato um maior 

controle dos fatores de risco, além do aperfeiçoamento dos tratamentos clínicos e 
intervencionistas (Beaglehole et al.,2012). 

 A partir destes exemplos, a OMS estabeleceu como meta a redução de 25% 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dentre elas as DCV até o ano 

de 2054. No Brasil, foi elaborado o Programa Nacional de Prevenção 

Cardiovascular, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e diversas vertentes deste 

programa já vêm sendo estabelecidas no país para o alcance desta meta (SBC, 

2013). 

 
1.2 Dieta hiperlipídica e riscos cardiovasculares associados 

  

 Dietas ricas em gordura têm sido associadas a diversas alterações no 

organismo, incluindo a obesidade e as DCV. O tipo de gordura pode influenciar 

funções metabólicas levando a mudanças no peso e/ou composição corporal (Gaíva 
et al., 2003). A gordura saturada, cada vez mais presente em alimentos 
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ultraprocessados, e altamente consumida por grande parcela da população, pode 

gerar alterações no organismo que envolvem aumento dos níveis séricos de 

colesterol, desregulação das lipoproteínas, com aumento da fração LDL (lipoproteína 
de baixa densidade) e redução da fração HDL (lipoproteína de alta densidade) no 

sangue, entre outras modificações de risco para o desenvolvimento de DCNT, dentre 

elas as DCV (Moura et al.,2012; Liu et al.,2015a).  

 A produção de radicais livres faz parte do processo fisiológico natural, devido 

a diversos eventos celulares, contudo, o organismo mantém uma homeostase entre 

os oxidantes e antioxidantes. Quando a quantidade de oxidantes supera a dos 

antioxidantes o organismo fica com um excesso de radicais livres, que podem 

causar danos às paredes celulares. Este estado é conhecido como estresse 
oxidativo (Pinho et al., 2010; Hernández-García et al., 2010). 

 Altas concentrações de radicais livres contribuem para a patogênese de 

diversas doenças, dentre elas as DCV, além de câncer, diabetes, síndrome 
metabólica. As maiores fontes oxidantes no sistema cardiovascular são as enzimas 

NADPH, presentes nas células endoteliais, fibroblastos e células da musculatura lisa 
vascular (Penna et al., 2009).  

 O endotélio tem papel fundamental no desenvolvimento das DCV, pois é a 

partir dele que as alterações se iniciam. Quando é agredido, há perda progressiva da 

função de proteção, resultando na disfunção endotelial, e que se observa alteração 
da resposta vasodilatadora, redução da atividade antitrombótica, aparecimento de 

alterações estruturais e dano vascular, que permitem o início da inflamação e 

evolução para aterosclerose (Singh et al., 2006; DeMeyer et al., 1997; Greig et al., 

2008).  

 Manter a integridade do endotélioinclui ter cuidados com a alimentação, 

consumindoalimentos ricos em antioxidantes, que são capazes de garantir efeitos 

protetores ao organismo auxiliando, assim, no combate aos radicais livres e evitando 
o estresse oxidativo (Timmer et al., 2012; Tenore et al., 2012; Pires et al., 2013). 

 
1.3 Benefícios do Exercício para a saúde cardiovascular 
 
 Já é bastante relatada na literatura a associação entre o exercício físico e os 
benefícios para o sistema cardiovascular, além disso, o exercício é incentivado como 
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uma das estratégias para a prevenção não só das DCV, mas também do sobrepeso 

e da obesidade, que podem representar diversos riscos à saúde (Polidori et 

al.,2000). 

 O exercício físico se caracteriza como uma situação que retira o organismo do 

seu estado de homeostase com o aumento instantâneo da demanda energética do 

organismo como um todo, além de adaptações no organismo, incluindo modificações 
na função cardiovascular (Brum et al., 2004). 

 O exercício possui dois tipos de efeito sobre o sistema cardiovascular, agudo 

e o crônico. O primeiro dissipa-se rápido, tendo ação imediata e podendo durar até 

cerca de 24 horas após a prática. O efeito crônico do exercício é aquele alcançado 

por diversas repetições e é possível ser avaliado no repouso, mesmo tendo certo 

período de tempo após a última sessão (SBC, 2013).  

 A frequência e a intensidade do exercício físico também devem ser levadas 

em consideração. Concernente à prevenção da DCV, o exercício físicoé 
recomendado com intensidade de leve a moderada, realizado regularmente.Além 

disso, auxilia na redução da produção de oxidantes e a ocorrência de danos 

oxidativos, melhorando o sistema de defesa antioxidante e aumentando a resistência 

dos órgãos e tecidos contra a ação deletéria dos radicais livres (Pinho et al.,2010).  

 Os mecanismos pelos quais o exercício físico melhora a saúde cardiovascular 

envolvem o aumento da demanda energética com liberação de calor e modificação 
do ambiente químico muscular. A exposição a este ambiente promove adaptações 

morfológicas e funcionais, aumentando o relaxamento da musculatura lisa vascular e 

não vascular (SBC, 2005).  

 O relaxamento da musculatura lisa vascular é fruto da maior produção de 

óxido nítrico pelas células endoteliais. Desta forma, ao longo do exercício físico 

ocorre um aumento do débito cardíaco, com redistribuição do fluxo sanguíneo para 
as musculaturas lisa, esquelética e circulação cardíaca (Sun et al.,2008; Duncker et 

al.,2008). 

 Além disso, os efeitos benéficos da prática regular de exercício físico sobre as 

DCV são associados a maior produção de agentes vasodilatadores derivados do 

endotélio. Com isso há uma consequente redução da resistência vascular periférica, 
diminuição dos níveis de LDL e inibição da agregação plaquetária (Taddei et al., 
2000; Laufs et al., 2005). 
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1.4 Benefícios dos polifenóis das uvas e seus derivados (suco e vinho) na 
saúde cardiovascular 
 Uma dieta rica em gorduras saturadas pode ser um fator causador de 
estresse, causando doenças coronarianas, como aterosclerose e hipertensão 
(Penna et al.,2009). Foi neste contexto que o vinho tinto começou a ganhar destaque 

quando em 1992, Renaud e De Lorgeril associaram o consumo desta bebida à 

proteção cardiovascular. Eles observaram uma baixa taxa de mortalidade por DCV 

entre os franceses embora esta população tivesse um grande consumo de gordura 

saturada. Eles atribuíram esta característica ao consumo de vinho, quase que 

diariamente, pelos franceses, chegando à conclusão de que esta bebida oferece um 

fator protetor para o sistema cardiovascular, reduzindo o risco de morte por DCV 

(Renaud e De Lorgeril, 1992). É amplamente conhecido na literatura que os efeitos 

benéficos são atribuídos aos polifenóis presentes nesta bebida. 

As uvas e seus derivados são ricos em polifenóis do tipo flavonoides, como 
antocianinas, flavonóis e flavonas. No entanto, o principal composto bioativo é o 

resveratrol, um estilbeno denominado trans-3,40,5-trihidroxiestilbeno e classificado 
como não flavonoide (Diaz-Garcia et al., 2013; Polonio et al., 2014). A sua estrutura 

química consiste em dois anéis aromáticos que são ligados por uma ponte de 
metileno (Catalgol et al., 2012). O resveratrol pode ser encontrado em duas 

isoformas, cis e trans (Anisimova et al., 2011), sendo o trans-resveratrol a forma 

biologicamente ativa do composto (Artero et al., 2015). A figura 1 representa as duas 
estruturas do resveratrol (Corti et al.,2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estruturas dos isômeros trans-resveratrol (trans-R) e cis-resveratrol (cis-R). 
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Ao longo dos anos, vários estudos têm acrescentado conhecimento sobre 

essas bebidas e seus vários efeitos sobre a saúde. O estresse oxidativo é 

responsável por causar danos nos tecidos levando a várias doenças, como câncer e 
DCV. As espécies reativas de oxigênio são radicais livres produzidos como resultado 

do metabolismo aeróbio de células. Fatores externos causam acúmulo excessivo de 

espécies reativas de oxigênio no corpo, causando o estresse oxidativo nos tecidos 
(Murphy et al., 2011).  

Esta exposição faz com que as células que sofreram danos oxidativo 
desencadeiem uma cascata de processos degenerativos. Bagul et al.,(2015) em um 

estudo em animais sobre estresse oxidativo em cardiomiopatia diabética, 

descobriram que o resveratrol foi capaz de ativar vias de desacetilação, inibindo a 

atividade do fator nuclear kappa B (NFkB) que estava aumentado, assim atenuando 
os efeitos do estresse oxidativo no coração (Bagul et al.,2015). Em um estudo 

também conduzido em animais com cardiomiopatia diabética, Wu et al.,(2016) (a) 

descobriram que o resveratrol era capaz de inibir a produção de espécies reativas de 

oxigênio e retardava a progressão da fibrose miocárdica, comum na cardiomiopatia 

diabética. Além desses achados, o resveratrol também mostrou efeitos antioxidantes 

cardioprotetores na isquemia miocárdica, ativando a via do fator de transcrição 
NRF2 (Cheng et al.,2015) e proteção contra a apoptose causada por dano oxidativo 

em doenças cardiovasculares (Huang et al.,2016). Em vista do exposto, o resveratrol 

tem ações cardioprotetoras em diferentes situações causadas pelo estresse 

oxidativo 

 Além dos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios dos polifenóis, encontra-se 

também na literatura a ação destes compostos sobre a aterosclerose. Esta é uma 

doença complexa que pode começar na infância e é caracterizada por um acúmulo 

de LDL nas camadas internas do vaso. O acúmulo de gordura ocorre por um 

processo inflamatório em que há a liberação de moléculas de adesão, além de 

células sanguíneas de imunidade, onde, na tentativa de conter os danos, resulta na 

formação de um ateroma. Este pode romper e liberar um trombo, que por sua vez 
pode causar desde IAM até um acidente vascular cerebral (Gotillieb et al., 2005). O 

resveratrol exerce vários efeitos tanto na progressão como na regressão da 
aterosclerose. Chang et al.,(2015) observaram que a administração de altas doses 
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de resveratrol em animais foi capaz de retardar a progressão da aterosclerose, 

diminuindo a inflamação, a placa de ateroma e os níveis séricos de LDL.  

 Num estudo em humanos, a suplementação com resveratrol alterou a 
composição plasmática dos indivíduos, levando à diminuição da expressão das 
moléculas de adesão ICAM, VCAM e IL-8 (Agarwal et al.,2013). As citocinas 

inflamatórias consideradas biomarcadores inflamatórios no plasma, incluindo as 

interleucinas, o fator de necrose tumoral e as células endoteliais como interferon 

gama, IL-8, a molécula de adesão celular-vascular (VCAM) e a molécula de adesão 

intercelular (ICAM) produzem uma cascata de respostas que contribuem diretamente 
para a aterosclerose (Schimidt et al.,2009). A modulação deste sistema pelo 

resveratrol o coloca como um importante componente que contribui como um inibidor 

na progressão da aterosclerose. 
 Zern et al.,(2003), em um estudo com ratas ovariectomizadas, sugeriram que 

os polifenóis da uva alteram o metabolismo do colesterol hepático causando redução 
do acúmulo de colesterol na aorta, retardando o processo aterosclerótico em um 

modelo para mulheres na menopausa. 

 Sendo assim, o resveratrol é considerado um importante polifenol com 

atuação na melhoria da saúde cardiovascular por sua capacidade de modular o 

metabolismo do colesterol e alterar a composição do sangue reduzindo o risco de 
formação de aterosclerose (Chang et al., 2015) 

 Também é possível destacar os efeitos anti-hipertensivos do resveratrol que 

se dá por diferentes mecanismos, como a proteção contra o estresse oxidativo, a 

inflamação, a disfunção endotelial e a vasodilatação (Raj et al.,2014). Cao et 

al.,(2014) relataram que em um modelo de hipertensão induzida pela angiotensina II, 

o resveratrol foi capaz de mediar os efeitos anti-hipertensivos via ativação da 

proteína quinase ativada por AMP (AMPK). O tratamento com resveratrol resultou 

numa diminuição da pressão sanguínea em comparação ao grupo de animais 
hipertensos (Cao et al.,2014). 

 Pode-se atribuir esta redução na pressão arterial a ação do resveratrol sobre 
a rigidez da parede arterial. Natalin et al.,(2016), observaram redução da progressão 

da fibrose cardíaca em animais hipertensos tratados com resveratrol. Mattison et 

al.,(2014) associaram o resveratrol a uma dieta rica em gordura e sucralose, e este 
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também se mostrou eficaz na prevenção da rigidez arterial causada por esse tipo de 

dieta.  

 A pressão arterial elevada é o fator de risco mais comum para o 
desenvolvimento de outras DCV, prevendo-se que a sua prevalência chegue a 1,5 
milhões de pessoas até 2025 (Brook et al.,2013). Como outras doenças crônicas, a 

hipertensão pode ocorrer devido à combinação de variáveis como genética, dieta, 

estilo de vida e excesso de peso, sendo a melhor maneira de prevenir essa doença 
o controle dessas variáveis com mudanças no estilo de vida (Appel et al.,2006).  

 De acordo com Calhoun et al., (2008), 20-30% dos hipertensos são 

resistentes a doses máximas de fármacos anti-hipertensivos, o que tem dificultado o 
tratamento e a manutenção dos níveis normais de pressão arterial (Calhoun et al., 

2008). O controle da pressão sanguínea resulta na proteção do sistema 

cardiovascular a outras doenças resultantes da hipertensão. O resveratrol 

demonstrou eficácia tanto no controle da pressão arterial quanto na proteção contra 
outras doenças em estudos pré-clínicos (Swain et al., 2008; Liu et al., 2015 (b); 
Rodriguez-Levya et al., 2013).  

 O infarto agudo do miocárdio (IAM) pode ocorrer como resultado da 

aterosclerose e / ou hipertensão. Além de ser uma DCV com alto risco de morte, o 
IAM pode danificar as células cardíacas resultando em lesões teciduais (Hollander et 

al.,2016). Gurusamy et al.,(2010) relataram aumento da proliferação e consequente 

regeneração do tecido cardíaco após IAM mediante o tratamento com resveratrol. 
Estes resultados no tecido cardíaco são semelhantes aos observados por Raj et 

al.,(2016), onde se observou uma melhora significativa na remodelação e atenuação 

da disfunção contrátil em ratos após IAM. Estes efeitos do resveratrol em um quadro 

pós-infarto são semelhantes e comparáveis ao fármaco perindopril também utilizado 

no estudo citado, tanto a ação do resveratrol isolado como associada ao perindopril 

foram capazes de mitigar as anomalias cardíacas pós-infarto. 

 
1.5 Termogênese e Proteína desacopladora 2 (UCP2) 
 

A termogênese é um fenômeno que ocorre durante o processo de respiração 

celular, no qual a energia oriunda do ciclo de Krebs é transferida às moléculas de 
NADH (hidrogênio niacina adenina dinucleotídeo) e FADH (hidrogênio flavina 
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adenina dinucleotídeo).Estasmoléculas são oxidadas na cadeia respiratória e isto 

resulta na transferência da energia obtida dos substratos energéticos para os 

diferentes componentes da cadeia respiratória. Os componentes utilizam a energia 
desses elétrons para bombear prótons para fora da matriz mitocondrial. Os prótons 

retornam à matriz mitocondrial, a favor do seu gradiente elétrico e de concentração, 

através da ATP-sintase (Hursel et al., 2010; Nelson et al.,2011).  

Quando este retorno ocorre sem a passagem dos prótons pela ATP-sintase 

ocorre uma dissipação da energia na forma de calor, que pode contribuir para a 

manutenção da temperatura corporal. Este desacoplamento de prótons é causado 

pela presença de uma molécula na membrana da mitocôndria que proporciona esse 

escape de prótons, a proteína desacopladora 1 (UCP1), sendo desta forma que 
ocorre a termogênese (Hursel et al., 2010). O processo de termogênese pode ser 

induzido por exposição ao frio e hibernação como em algumas espécies e também 

por uma variedade de situações fisiológicas e fisiopatológicas como jejum, consumo 
alimentar, treinamento físico, hipo e hipertireoidismo (Ricquier, 2000).  

Em 1997, duas novas isoformas da UCP1 (UCP2 e UCP3) foram identificadas 
por Fleury et al.,(1997) e Boss et al.,(1997), respectivamente. A UCP3 expressa no 

tecido muscular e no tecido adiposo marrom (TAM) está relacionada com o consumo 

de substratos energéticos e também com o controle do peso corporal, sendo 

regulada pela disponibilidade e metabolismo de substratos energéticos como lipídios 
e glicose (Barclay et al.,2009). Já a UCP2 é expressa nos tecidos corporais como 

músculo esquelético (ME), coração, placenta, linfócitos, intestino, pulmão, fígado, 

rins, pâncreas e tecido adiposo branco (TAB), e sua função tem relação com a 

regulação do metabolismo, da termogênese e controle do peso corporal (Ricquier e 

Bouillaud, 2004). 

No que diz respeito à função do sistema cardiovascular, a UCP2 ainda não 

tem papel totalmente elucidado, contudo, pode-se dizer que sua função varia de 
acordo com o tecido em que ela pode atuar (Collins et al., 2012). De acordo com 

Donadelli et al. (2013), a UCP2 tem papel em uma ampla gama de processos 

fisiológicos e patológicos, além de ser regulada em diferentes níveis, inclusive 

nutricionalmente e farmacologicamente.  

Dentre as funções no organismo, encontra-se relação da UCP2 com doenças 
metabólicas e formação de placas ateroscleróticas, além disso, pode ter um papel 
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central na regulação e produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

mitocondrial, auxiliando na prevenção do desenvolvimento e progressão da 

disfunção vascular. No entanto, muitas questões devem ser abordadas no que se 
refere à compreensão do papel fisiológico que a UCP2 desempenha nas 
mitocôndrias endoteliais (Donadelli et al., 2013; Koziel et al., 2015). 

Como já citado anteriormente, a manutenção do peso corporal é um fator de 

proteção contra o acometimento de doenças cardiovasculares (SBC, 2013), sendo 

assim, a indução da termogênese pode ser considerada um caminho para a perda 

de peso. 

Existem dois tipos de tecido adiposo, o TAB e o TAM, os quais apresentam 

funções diferentes. O TAB é amorfo e amplamente distribuído pelo corpo, seus 

adipócitos são células grandes e contém uma única gotícula de triglicerídeos. São 

metabolicamente muito ativos e possuem rápida resposta a estímulos hormonais, 

além disso, possuem uma interação metabólica com o fígado, músculo esquelético e 
coração (Nelson et al.,2011).  Com a descoberta de sua capacidade em secretar 

hormônios foi atribuída grande importância ao seu papel endócrino, liberando 

adipocinas, que possuem grande variedade estrutural e funcional que vão desde 

proteínas relacionadas ao sistema imune (fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e 

interleucina-6 (IL-6)) as adipocinas envolvidas na homeostase glicêmica 

(adiponectina, resistina, visfatina, leptina) entre outras. O TAB é um órgão versátil e 
complexo, com muitas funções além do equilíbrio energético e que possui a 

capacidade de adaptação a estímulos externos(Fonseca-Alaniz, 2007). 

O TAM é praticamente ausente em humanos adultos, porém, está presente 

em fetos e recém-nascidos, podendo ser encontrado também em animais 

hibernantes e vertebrados pequenos (Fonseca-Alaniz, 2007). Diferencia-se do TAB 

por seus adipócitos menores e que armazenam triglicerídeos em várias gotículas de 

lipídeos menores por célula, caracterizadas por maior desenvolvimento da 

membrana interna e alta capacidade de oxidar ácidos graxos. Além disso, o TAM é 

altamente vascularizado e possui maior quantidade de mitocôndrias em suas células 

do que as células do TAB. Desta forma, a cor característica é dada devido à 

hemoglobina nos capilares e os citocromos das mitocôndrias. A principal função do 
TAM é a termogênese (Nelson et al., 2011). 
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1.5.1 FNDC5 e Irisina 
 

Em 2012 foi descoberto um hormônio denominado irisina que é responsável 
pelo aumento da termogênese no TAB, através do aumento da expressão de UCP1 

por este tecido. A tal fenômeno deu-se o nome de “amarronzamento” do TAB. A 

irisina é uma miocina expressa a partir da clivagem da parte N-terminal da 

fibronectina de tipo III contendo o domínio 5 (FNDC5) e tem como função aumentar 

a termogênese no TAB, o que pode levar o indivíduo à perda de peso. O exercício 

físico é o estímulo para a secreção de PGC1α (PPARγ-co-ativador-1α), que 

desencadeia a expressão de FNDC5, que então é clivado para liberar o hormônio 
ativo, a irisina (Boström et al.,2012a). Já é conhecido na literatura que o FNDC5 

pode ser expresso em diferentes tecidos, inclusive no tecido adiposo, o que o torna 
também uma adipocina (Roca-Rivada et al.,2013).  

O aumento dos níveis relativos do RNAm do gene FNDC5 pode levar a uma 
maior concentração de irisina e consequente aumento da termogênese, com 

aumento do gasto energético e perda de peso. A função da irisina consiste em 

aumentar a expressão da UCP1 no tecido adiposo subcutâneo e visceralinduzindo 

ao aumento do gasto energético neste tecido. Desta forma, a irisina conduz o TAB a 

um "escurecimento" ou “amarronzamento”, pois confere características de TAM ao 

TAB, transformando-o em tecido adiposo bege e sendo responsável pelos efeitos 
antiobesidade e antidiabéticos(Boström et al., 2012b; Mahajan et al., 2012). 

Além da relação com a termogênese, os genes, FNDC5 e UCP2, também 

estão envolvidos em outras funções no organismo, inclusive exercendo efeitos sobre 
o sistema cardiovascular (Gouveia et al., 2016;Ruiz-Ramírez et al., 2016). 

O FNDC5 é expresso em diversos tecidos, porém, já foi identificada ampla 

expressão no músculo cardíaco (MC) e no ME. A sua função no MC ainda não foi 

completamente elucidada, contudo, evidências sugerem que o aumento dos níveis 

relativos de RNAm do gene FNDC5 esteja relacionado com uma função cardíaca 

adequada. Um estudo demonstrou que a irisina aumentou o crescimento de células 

H9C2 (conhecidas por possuírem propriedades eletrofisiológicas e bioquímicas dos 

tecidos cardíacos), além de ativarimportantes vias de crescimento e proliferação 

celular. Os autores também observaram que há maior atividade termogênica em 
certa faixa de concentração de irisina nestas células(Xie et al., 2015). 
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Além disso, outros autores relatam o efeito dos níveis de FNDC5 em estágios 

iniciais da diferenciação cardíaca. Estes maiores níveis da proteína ativa 

aumentaram significativamente o nível de marcadores mesodérmicos, assim como 
também o nível de marcadores cardíacos e progenitores de cardiomiócitos (Rabiee 
et al., 2014). Estes achados abrem uma via de estudos para a utilização terapêutica 

do FNDC5 em cardiopatias com tecido lesionado. Sendo assim, a indução da 
expressão deste gene pode identificar o caminho para esta utilização (Zadegan et 

al., 2015). 

  
2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 
 

 Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica, exercício físico e consumo de suco de 
uva, vinho tinto e resveratrol no remodelamento cardíaco e nos níveis relativos de 
RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 de ratas Wistar. 

 
2.2 – Objetivos Específicos 

 

 Analisar o teor de polifenóis totais, teor de antocianinas e capacidade 

antioxidante do suco de uva tinto integral e do vinho tinto ofertados aos 

animais. 

 

 Investigar os efeitos do exercício físico e do consumo do suco de uva, vinho 
tinto e resveratrol nos parâmetros bioquímicos de ratas Wistar submetidas a 

dieta hiperlipídica. 

 

 Identificar os efeitos do exercício físico e do consumo de suco de uva, vinho 
tinto e resveratrol no remodelamento aórtico de ratas Wistar submetidas a 

dieta hiperlipídica. 

 



15 
 

 Identificar os efeitos do exercício físico e do consumo de suco de uva, vinho 

tinto e resveratrol no remodelamento ventricular e na deposição de colágeno 
no tecido cardíaco de ratas Wistar submetidas a dieta hiperlipídica. 

 
 Estudar os efeitos do exercício físico e do consumo de suco de uva, vinho 

tinto e resveratrol nos níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 no 

músculo cardíaco e músculo esquelético de ratas Wistar submetidas a dieta 

hiperlipídica. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) 

da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Foram seguidos os critérios estabelecidos do Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) / Sociedade Brasileira de Ciência em Animais 
de Laboratório (SBCAL). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais – CEUA 473/13. 

 
3.1 Capacidade antioxidante, teor de polifenóis totais e teor de antocianinas do 
suco de uva tinto integral e do vinho tinto. 
 

As amostras de suco de uva e vinho tinto foram obtidas no Mercado local. O 

suco de uva utilizado era integral e possuía coloração tinta, sendo obtido a partir de 

uvas americanas, Bordô e Jacquez, produzidas no Rio Grande do Sul – Brasil. O 
vinho tinto foi obtido a partir de uvas viníferas 100% cabernet sauvignon, produzido 

na cidade de São Roque/São Paulo – Brasil e possuía graduação alcoólica de 11,0% 

vol.Foram analisadas amostras de um único lote de cada bebida, sendo as amostras 

retiradas das mesmas garrafas das quais eram ofertadas aos animais. Para as 

diferentes análises as amostras foram homogeneizadas e separadas em alíquotas. 

As análises foram feitas em triplicata. 
 
3.1.1 Capacidade Antioxidante (DPPH) 
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Este método consiste em avaliar a atividade sequestradora do radical livre 

2,2-difenil-1-picril-hidrazila-DPPH de coloração púrpura que absorve 515nm. A partir 

desse procedimento, foi determinada a porcentagem de DPPH remanescente no 
meio reacional. A porcentagem de atividade antioxidante corresponde à quantidade 
de DPPH consumida pelo antioxidante (Thaipong et al., 2006). 

Em tubos de ensaio, foi colocada alíquota de 100µL da amostra com4,9mL de 

DPPH. Em seguida os tubos foram agitados no vórtex e após 30 minutos de repouso 

300 µL foram adicionados na placa para o teste e a aferição da absorbância foi feita 

em um leitor de Elisa em um comprimento de onda de 515nm. 
 
3.1.2 Concentração de Polifenóis Totais 
 

O método utilizado para determinar o teor total de polifenóis foi o de Folin-

Ciocalteau. Este método baseia-se na redução dos ácidos fosfomolibdênico 
(H3PMo12O40) e fosfotungstico (H3PW12O40) a óxido de molibdênio (Mo8O23) e óxido 

de tungstênio (W8O23), pelos compostos fenólicos, em meio alcalino. O composto 

formado, de coloração azul, tem sua absorbância medida a 750 nm e esta reflete a 

quantidade de compostos fenólicos, que é expressa em equivalente de ácido gálico 

(EAG) ou equivalente de catequina (EC)(Karou et al, 2005). A reação é a seguinte: 

H PW O   + H Mo O   + FENOL                W O    +  Mo O3 12 40 3 12 40 3 23 3 23 
Primeiramente foi feita a extração dos compostos fenólicos da amostra, onde 

100 μL da amostra foram colocados em um tubo de ensaio com 500 μL da solução 

de extração (solução padrão de ácido gálico), esta mistura foi agitada em vórtex 
durante 30 segundos e em seguida levada ao banho maria a 90ºC durante 3 horas. 

Após esfriar a amostra, o volume total foi completado com metanol até 1000μL 

(adição de 400 μL) em seguida as amostras foram centrifugadas durante 5 minutos a 

10000 rpm. Os sobrenadantes foram separados para a análise das concentrações 

de polifenóis pela solução de Folin-Ciocalteau. 
Em uma placa foram pipetados 30 μL, em triplicata, de cada extrato (os 

sobrenadantes) juntamente com 75μL da solução de Folin-Ciocalteau. Após 5 

minutos, em cada poço foram adicionados 120μL de águae 75μL de solução de 

carbonato de sódio (20%). Após 30 minutos da adição da solução de Folin-
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Ciocalteau a placa foi levada para a realização da leitura no espectrofotômetro a 750 

nm. 

O cálculo do teor de compostos fenólicos na amostra baseia-se em: 
 

, onde: 

Y = ABS da amostra – ABS branco, 

x= concentração na amostra (valor a ser encontrado), 
a = coeficiente angular da reta (slope), 

b = coeficiente linear da reta (intercepto de Y). 

 

 
 

A partir da concentração obtida na fórmula acima, o cálculo do teor final de 

polifenóis foi realizado, levando em consideração o fator de diluição (FD) empregado 
para fazer a análise e a quantidade de amostra pesada (g): 

 

 
 
3.1.3 Quantificação das antocianinas totais  
 

A determinação das antocianinas foi realizada de acordo com o descrito por 
Kuskoski et al., (2006) e Rababah et al., (2005). Consiste em determinar as 

antocianinas com base no volume do extrato e no peso da amostra (mg 100g-1), 

calculada aplicando os valores de PM: 449,2 e ε: 26.900, que correspondem à 
cianidina 3-glicosídio (Kuskoski et al., 2006; Rababah et al., 2005). 

 
3.2 Delineamento Experimental 
 

Este estudo foi realizadocom Rattus novergicus, variedade albinus, linhagem 

Wistar, fêmeas, com 90 dias de vida, pesando inicialmente em torno de 230g, 

provenientes do Biotério do LABNE/UFF. Durante todo o período experimental os 

animais foram mantidos em gaiolas individuais de polipropileno, em ambiente com 
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temperatura controlada (24ºC2ºC) e iluminação adequada (ciclo claro e escuro de 

12 em 12 horas).  

Os ratos foram divididos em 5 grupos (n = 10/grupo) e acompanhados por 60 

dias:  
a) Grupo Controle (GC), recebeu ração balanceada (segundo a AIN 93M) à 

base de caseína (quadro 1), tendo como bebida água filtrada, ambos ofertados ad 

libitum;  

 
b) Grupo Hiperlipídico (GH), recebeu ração hiperlipídica (20%) à base de 

caseína (quadro 1), tendo como bebida água filtrada, ambos ofertados ad libitum;  

 
c) Grupo Resveratrol (GR), recebeu ração hiperlipídica (20%) à base de 

caseína (quadro 1) e água filtrada, ambos ofertados ad libitum,e uma solução de 

resveratrol (trans)diluído em água destilada (15mL/dia na concentração de 4% p/v). 

 
d) Grupo Suco de uva integral (GS), recebeu ração hiperlipídica (20%) à 

base de caseína (quadro 1) e água filtrada, ambos ofertados ad libitum, além de 

suco de uva (15mL/dia) (Composição em 200 mL: Carboidratos 29 g ou 9,67% VD*; 
Valor energético 121 Kcal ou 6,05% do VD*. (*) Valor diário de referência com base 

em uma dieta de 2.000 Kcal). 

 
e) Grupo Vinho Tinto (GV), recebeu ração hiperlipídica (20%) à base de 

caseína (quadro 1) e água filtrada, ambos ofertados ad libitum, além de vinho tinto 

(10mL/dia). 
 

As bebidas foram ofertadas em bebedouros próprios, alocados nas gaiolas ao 

lado dos bebedouros com água e os volumes foram ajustados conforme sugerido na 

literatura (Bedê et al., 2015). Para a análise do ganho de massa corporal os animais 

foram pesados duas vezes por semana, em balança digital da marca Filizola®, com 

capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g. 
 
3.3 Formulação das rações 
 



19 
 

A formulação das rações foi baseada nas recomendações da American 

Institute of Nutrition (AIN 1993 M) (Reeves, 1997) para Rattus norvegicus e 

manipuladas no LABNE. Foram formulados 2 (dois) tipos de rações: Controle e 
Hiperlipídica. O Quadro 1 apresenta as formulações destas rações. As frações de 

proteína (caseína), carboidrato (amido) e lipídio (óleo de soja e banha de porco) 

foram ajustadas de modo que todas as rações apresentam distribuição semelhante 

destes nutrientes, em função da característica dos grupos.  

 

Quadro 1– Composição das dietas controle e hiperlipídica utilizadas no experimento 

(g/100g de ração). 

 

Ingredientes Controle (%) Hiperlipídica (%) 

Caseína1 14 14 

Amido2 62,07 46,07 

Açúcar3 10 10 

Mist. de Minerais1 3,5 3,5 

Mist. de Vitaminas1 1 1 

Óleo de Soja4 4 - 

Banha de Porco5 - 20 

Celulose6 5 5 

B-colina7 0,25 0,25 

L-cistina7 0,18 0,18 

BHT 0,008 0,008 

TOTAL 100,01 100,01 

 
*Balanceada de acordo com as recomendações da AIN 93 M.1M. Cassab Comércio e Indústria Ltda, 
2Maisena - Unilever Bestfoods Brasil Ltda, 3União, 4Liza Cargill Agricultura Ltda, 5Sadia – BRF Food 
Services 6Macrocel - BlanverLtda,7Comércio e Indústria Farmos Ltda. 

 
A ingestão de ração foi calculada a partir da subtração do resto pela oferta. A 

quantidade de energia ingerida foi calculada a partir da multiplicação da quantidade 

de ração ingerida pela energia por 100g de cada ração, de acordo com o quadro 2. 
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Quadro 2: Composição das dietas controle e hiperlipídica em macronutrientes (por 

100g de ração). 

 

 Ração Controle 
(100 g) 

Ração Hiperlipídica 
(100 g) 

Energia (kcal) 331,85 428,14 

Proteína (g) 11,96 11,94 

Carboidrato (g) 61,59 48,74 

Lipídio (g) 4,18 20,59 

 
 
3.4 Treinamento Físico 

 
Para o treinamento físico, primeiramente os animais foram submetidos à uma 

adaptação na esteira rolante, com o intuito deadaptar os animais ao ambiente da 

esteira e ao tempo de permanência na mesma. O período de adaptação teve início 
duas semanas antes do início do experimento, quando os animais completariam 90 

dias de vida. Durante este período, os animais foram colocados na esteira três dias 

por semana, em dias alternados (segundas, quartas e sextas). O tempo de 

permanência na esteira e a velocidade desta foram gradativamente aumentados até 

atingir a velocidade de 10m/min durante 10 minutos que foi a velocidade e a duração 

do treinamento (Borborema, 2013). O quadro 3 ilustra o protocolo de adaptação dos 
animais na esteira. Durante os 60 dias de experimento cada animal foi submetido ao 

treinamento em esteira 5 vezes por semana, a uma velocidade constante de 

10m/min durante 10 minutos.  
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Quadro 3 – Tempo e Velocidade durante adaptação em esteira (Borborema, 2013). 
 

1º Dia – Tempo total = 3 minutos 
Velocidade final = 3 m/min 

8º Dia – Tempo Total = 6 minutos 
Velocidade final = 8 m/min 

Velocidade 
3 m/min 

Tempo  
3 minutos 

Velocidade 
4 m/min 
6 m/min 
8 m/min 

Tempo 
1 minuto 
3 minutos 
2 minutos 

3º Dia – Tempo total = 5 minutos 
Velocidade final = 4 m/min 

10º Dia – Tempo Total = 7 minutos 
Velocidade final = 8 m/min 

Velocidade 
3 m/min  
4 m/min  

Tempo  
2 minutos 
3 minutos 

Velocidade 
4 m/min  
6 m/min  
8 m/min 

Tempo 
1 minuto 
3 minutos 
3 minutos 

5 º Dia – Tempo Total = 6 minutos 
Velocidade final = 6 m/min 

12º Dia – Tempo Total = 10 minutos 
Velocidade final = 10 m/min 

Velocidade 
3 m/min  
4 m/min  
6 m/min  

Tempo 
2 minutos 
2 minutos 
2 minutos 

Velocidade 
4 m/min  
6 m/min 
8 m/min 
10 m/min 

Tempo 
2 minutos 
2 minutos 
3 minutos 
3 minutos 

 

3.5 Eutanásia, coleta de sangue, tecido e órgão 
 

Para a coleta de sangue, os animais foram submetidos a um jejum de 6 horas 

e anestesiados com injeção intraperitoneal de Tiopental de sódio (pó) de 1 g diluído 

em 50 ml de água destilada, concentração de 2%, na dosagem de 0,1 ml/100g de 

peso corporal. Após, todos os animais foram submetidos a uma laparotomia 

mediana, o sangue foi coletado por punção cardíaca em tubo sem anticoagulante e 

centrifugadoa 3.000 rpm durante 20 minutos, para obtenção do soro. Este foi 

separado em microtubos do tipo eppendorf (300 µL) e armazenado em ultrafreezer (-

80ºC) para a análise bioquímica posterior. A centrífuga utilizada foi da marca SIGMA 

®. 
O músculo esquelético da coxa direita, foi retirado e pesado em amostras de 

200 mg em balança analítica Sartorius®, com capacidade de 210g e precisão de 

0,0001g, em seguida as amostras foram armazenadas em ultrafreezer (-80ºC) para 

posterior análise dos níveis relativos de RNAm por PCR em tempo real. 
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Através de uma toracotomia o coração foi retirado juntamente com a aorta, e 

ambos foram pesados. Após foi coletada uma pequena amostra de 

aproximadamente 200 mg que também foi armazenada em ultrafreezer para 
posterior análise dos níveis relativos de RNAm por PCR em tempo real. Para a 

análise histológica o coração e aorta foram acondicionados em solução de formol a 

10%.  

As carcaças dos animais foram embaladas em saco plástico e congeladas até 

o seu recolhimento pela empresa especializada em retirada de material biológico e 

hospitalar (procedimento dentro da rotina do LABNE). 
 
3.6 Análises bioquímicase determinação do LDL e dos índices aterogênicos de 
Castelli I e II. 
 

A avaliação bioquímica abrangeu análises das concentrações séricas de 
glicose, colesterol total (CT), fração HDL colesterol e triglicerídeos (TG), 

determinados no aparelho Bioclin ® LABNE/UFF, com os seguintes kits Bioclin®, 

específicos para o equipamento, Glicose Monoreagente - K082, Colesterol 

Monoreagente – K083, HDL Direto – K071 e Triglicerides Monoreagente – K117 

A fração LDL do colesterol foi calculada de acordo com a equação de 
Friedewald (Fridewald et al., 1972): 

LDL = CT – HDL – (TG/5) 

Os índices de Castelli I e II foram obtidos seguindo as seguintes equações 

(Castelli et al., 1986): 

Índice de Castelli I = CT/HDL 

Índice de Castelli II = LDL/HDL 

 
3.7 Análise Histológica 

 

As análises histológicas da aorta e do VE foram realizadas de acordo com 
Vicente et al., (2015) e Vicente et al., (2016). Logo após a retirada do coração e da 

aorta, esta foi separada do órgão através de uma secção junto ao arco aórtico. A 

aorta foi seccionada transversalmente onde foram feitos cortes transversos sempre 
no terço distal da secção. O coração foi seccionado transversalmente abaixo do 
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sulco coronário para a separação dos átrios e ventrículos, incluindo o septo 

intraventricular. 

 Após terem sido seccionados, os fragmentos de aorta e ventrículo esquerdo 
(VE) foram fixados em formol tamponado (formalina de Millonig) por 24h, 

processados em concentrações crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 90% e 

100%), posteriormente em xilol para a etapa de clarificação e em parafina, seguida 

da inclusão definitiva para formação do bloco. Após a inclusão, os blocos de parafina 

contendo fragmentos de aorta e VE foram cortados, no micrótomo Laica® RM 

2125RT em seções de 5µm e montados em lâminas padrão para microscopia ótica. 

As lâminas contendo os cortes de aorta foram coradas com hematoxilina e 

eosina (coloração de núcleo) e Fucsina Resorcina de Weigert (coloração de fibra 

elástica), e posteriormente as imagens dos tecidos biológicos foram capturadas pelo 
programa CellSens Olympus®. A mensuração da área luminal, da camada íntima-

média da aorta e da porcentagem da fibra elástica foram realizadas utilizando o 
programa ImageJ® com aumento de 4x, 40x e 20x, respectivamente. Todas as 

imagens foram digitalizadas em formato .tiff. 

As lâminas contendo os cortes do tecido do VE foram coradas com 

hematoxilina e eosinapara detecção dos núcleos e citoplasma dos miócitos e Picro-

sirius red para coloração fibrilar do colágeno na matriz extracelular.  

Para análise da densidade volumétrica (Vv), as imagens foram capturadas por 
um aparelho televisor LG 14 polegadas, onde através do método de contagemde 

pontos superpondo um sistema teste M42 foi realizada a contagem da área ocupada 

por colágeno (Vv(i%)). 

Para a mensuração da espessura do ventrículo esquerdo as imagens foram 
capturadas pelo programa BELView no microscópio Belphotonics num aumento de 

0,5x. Após isto, a análise do tamanho da espessura da parede do VE foi realizada 

utilizando o programa ImageJ®. Todas as imagens foram digitalizadas em formato 

.tiff. 

 
3.8Reação quantitativa em cadeia de polimerase em tempo real (RT - qPCR). 
 
3.8.1 Extração do RNA total 
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 As amostras de tecido (músculos cardíaco e esquelético) de 

aproximadamente 200 mg foram homogeneizadas em 300 µL de Trizol® após a 

coleta e congeladas a –80°C. Posteriormente, as amostras de tecidos foram 
maceradas em microtubos, o volume de Trizol ® completado para 1 mL e 

centrifugadas (12000 x g, 4 ° C, 10 min). Os sobrenadantes foram transferidos para 

outros microtubos onde adicionou-se 200 µL de clorofórmio e esta mistura também 

foi centrifugada (12 000 x g, 4 ° C, 15 min) obtendo-se duas fases. A fase aquosa foi 

transferida para outro tubo e 500 µL de isopropanol foram adicionados. Em seguida 

ficou em incubação à temperatura ambiente por 15 minutos e após este tempo a 

mistura foi novamente centrifugada (12 000 x g, 4ºC, 10 min), obtendo-se um 

precipitado. O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com uma solução 

de etanol e água DEPC (80% - 0,1%) e centrifugado. Os sobrenadantes foram 

retirados e o RNA total foi reconstituído em solução de 0,1% de água DEPC e 

armazenado (- 80 ºC). 
 
3.8.2 Síntese do cDNA e RT-PCR 

A concentração e a pureza do RNA foram determinadas em um 

espectrofotômetro calculando a razão de densidade óptica a um comprimento de 

onda de 260 nm / 280 nm. A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada 

com auxílio de kit próprio e abrangeu quatro etapas:  
(A) Tratamento das amostras com DNAse (tempo de 15 minutos em 

temperatura ambiente); 

(B) Inativação da DNAse (tempo de 10 minutos a 65ºC); 

(C) Desnaturação do RNA (tempo de 5 minutos a 70ºC); 

(D) Síntese do cDNA (tempo total de 80 minutos com variação de 

temperatura em 24ºC, 42ºC e 70ºC).  

Com exceção da primeira etapa, as demais foram realizadas com o auxílio de 

um termociclador, SimpliAmpli (Applied Biosystems, EUA).  

A reação quantitativa da polimerase em tempo real (RT-qPCR) foi realizada 

utilizando 5 µL de Gotaq qPCR Master Mix (Promega) para um volume final de 10 

µL contendo 50 ng de cDNA e iniciadores UCP2 e FNDC5 (Quadro 4). Para a 

determinação da quantidade relativa inicial de cDNA, as amostras foram 
amplificadas com iniciadores de desidrogenase de gliceraldeído-3-fosfato (GAPDH). 
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As reações foram realizadasno equipamento 7500 RT-qPCR (Applied Biosystems, 

EUA). As misturas foram inicialmente desnaturadas a 94°C durante 10 min. As 

reações foram realizadas em 40 ciclos sob as seguintes condições: desnaturação a 
94°C durante 30s, emparelhamento a 60°C durante 30s, e um período de extensão 

a 72°C durante 30s. As curvas de melting foram realizadas para todas as reações e 

a especificidade, bem como a integridade dos produtos de PCR foram confirmados 

pela presença de um único pico nestas curvas. A expressão relativa foi normalizada 

pelos níveis de RNAm do gene de referência (GAPDH). Os valores foram 

analisados em duplicata no Microsoft Excel utilizando o método de CT comparativa 
(2 - ΔΔ CT) (Xu et al., 2016; Krook et al., 1998).  

 

Quadro 4: Sequência dos Primers de hFNDC5 e UCP2 

Gene Forward primer Reverse primer 

hFNDC5 

UCP2 

aagcacaaggactgactcaagc 

gctcgtaatgccattgtca 

catgtccttgatggctggat 

acagtggccagcgctactgta 

 
3.9 Análise Estatística 
 

Os resultados foram expressos através da estatística descritiva como média e 

desvio padrão (DP). Os dados foram avaliados quanto a sua normalidade utilizando 

o teste Shapiro-Wilk. Para comparação entre os grupos que não obtiveram 
distribuição normal, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. Para 

os resultados com distribuição normal foi utilizado ANOVA one way com pós teste de 

Bonferroni. Foram considerados significativos os resultados que apresentaram 

p<0,05. Para estas análises foi utilizado o software GraphPadPrims versão 5.0. 
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4. RESULTADOS  
 
4.1 Capacidade antioxidante, teor de polifenóis totais e teor de antocianinas. 
  

A figura 2 apresenta os resultados das análises das bebidas utilizadas no 

estudo. É possível observar que o suco de uva apresentou maior capacidade 

antioxidante (3A), bem como maiores teores de polifenóis totais (3B) e antocianinas 

(3C) quando comparado ao vinho tinto. 

 
Figura 2: Análise das bebidas utilizadas no estudo. (A) Quantidade de DPPH consumida; (B) 
Concentração de polifenóis totais e (C) Concentração de antocianinas do suco de uva tinto integral 
(barra preta) e vinho tinto (barra branca). Resultados expressos em média ± desvio padrão. Anova 
one waycom pós teste de Tuckey.Considerado significativo quando p<0,05 (*). 
 
4.2 Controle de peso e ingestão energética 

 

A figura 3 apresenta os resultados referentes a massa corporal dos animaisao 

final do experimento, não sendo observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos.  
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Figura 3: Massa corporal dos animais (g). Grupos (n=10): Controle (GC); Hiperlipídico (GH); 
Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). Resultados apresentados como média ± 
desvio padrão.Considerado significativo quando p<0,05 (*)quando comparados ao GC. Kruskal-Wallis 
com pós teste de Dunn. 
 

A figura 4 refere-se ao consumo energético dos animais. Foi possível 

observar que os grupos que receberam uma dieta hiperlipídica (GH, GR, GS e GV) 

tiveram um consumo energético maior do que o grupo controle (GC), que recebeu 

uma dieta balanceada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Consumo energético em quilocalorias por dia (kcal/dia) dos grupos (n=10): Controle (GC); 
Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco (GS) e Vinho (GV). Resultados apresentados como média 
± desvio padrão. considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 
(***), quando comparado ao controle.Anova one waycom pós teste de Bonferroni.  
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4.3 Análises bioquímicas 

 

A tabela 1 apresenta os resultados das análises bioquímicas do soro dos 
animais e os índices aterogênicos de Castelli I e II. É possível observar que o GS 

apresentou maiores concentrações de colesterol total, HDL e LDL no soro quando 

comparado ao grupo controle. Com relação as análises da glicose, dos triglicerídeos 

e do índice de Castelli I não foram observadas diferenças entre os grupos. Já no 

índice de Castelli II nota-se que o grupo suco apresentou diferença em relação ao 

grupo controle. 

 

Tabela 1: Análises bioquímicas e Índices de Castelli I e II 

 GC GH GR GS GV 

Colesterol 

Total (mg/dL) 

57,8 ± 8,1 55,42 ±7,9 54,1 ± 7,6 72,0 ±8,9*** 55,4 ± 7,9 

HDL (mg/dL) 24,4 ± 2,9 23,1 ±3,6 23,5±2,8 28,00 ± 2,0** 25,1 ± 5,0 

LDL (mg/dL) 21,85 ± 5,5 21,88 ± 6,8 19,71 ± 4,8 32,76 ± 7,4** 24,42 ± 9,9 

Triglicerídeos 
(mg/dL) 

57,7 ± 21,5 47,0± 13,6 54,2±15,4 55,2± 19,9 51,2±16,3 

Castelli  I 

(CT/HDL) 

2,4± 0,2 2,41 ± 0,2 2,30 ± 0,1 2,53 ± 0,2 2,37 ± 0,1 

Castelli II 
(LDL/HDL) 

0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,1 1,2 ± 0,2** 0,9 ± 0,2 

Glicose 

(mg/dL) 

127,2±16,7 132,7±15,2 120,3±22,0 128,7±9,7 121,5±19,2 

 
Análises bioquímicas do soro dos grupos (n=10): Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco 
de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). Resultados apresentados como média ± desvio padrãoe considerados 
estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando comparado ao 
controle.Colesterol Total, HDL, LDL, Triglicerídeo e Castelli II e Glicose: Anova one way com pós teste de 
Bonferroni, Índice de Castelli I: Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. 

 
4.4 Análises Histológicas da aorta eventrículo esquerdo 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do peso do coração corrigido pelo 
tamanho da tíbia (Cesaretti et al., 2010) e a análise da espessura do Ventrículo 

esquerdo. É possível observar que o grupo GR apresentou peso menor do coração 
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em relação ao GC. A análise da espessura do VE não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos. 

 
Tabela 2: Análise do peso do coração e espessura do ventrículo esquerdo 

 GC GH GR GS GV 

Peso 

coração 
(corrigido) 

25,65 ± 0,9 22,73±2,74 21,70±2,0* 23,70±2,0 22,16±4,1 

Espessura 

do VE (mm) 

3,5±0,5 3,46±0,3 3,54±0,3 3,0±0,3 3,19±0,2 

 
Análise da espessura do ventrículo esquerdo (mm) dos grupos (n=10): Controle (GC); Hiperlipídico 
(GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). Resultados apresentados como média 
± desvio padrão. Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); 
p<0,001 (***), quando comparado ao controle. Anova one way com pós teste de Bonferroni. 
 

A figura 5 apresenta a fotomicrografia do VE dos animais.  
 

 
Figura 5: Fotomicrografia da espessura do Ventrículo Esquerdo de ratos. A: Grupo Controle; B: Grupo 
Hiperlipídico; C: Grupo Resveratrol; D: Grupo Suco e E: Grupo Vinho. As imagens foram coradas com 
Picro-Sirius red. 
 
 A figura 6 apresenta os resultados da análise da deposição de colágeno no 

tecido cardíaco. É possível observar que o GH teve uma maior concentração de 
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colágeno em relação aos demais. Os grupos GR e GS apresentaram percentual de 

colágeno semelhante ao GC. Já o GV, embora tenha apresentado maior percentual 

de colágeno em comparação ao GC, este percentual foi menor quando comparado 
ao GH. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6: Análise do percentual de colágeno no tecido cardíaco (%)dos grupos (n=10): Controle (GC); 
Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). Resultados apresentados 
como média ± desvio padrão. Considerado significativo quando p<0,05, letras diferentes representam 
resultados estatisticamente diferentes. Anova one way com pós teste de Bonferrini. 
 

A tabela 3 apresenta os resultados das análises histológicas da aorta. Foram 

analisados a área luminal, a espessura da camada íntima-média e a espessura da 

fibra elástica. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos para a área luminal e camada íntima-média, contudo, o GR e GV 

apresentaram maior espessura da fibra elástica quando comparados ao GC. 

 

Tabela 3: Análise histológica da aorta 

 GC GH GR GS GV 

Área Luminal 
(mm) 

1,8±0,2 1,5±0,2 1,7±0,2 1,6±0,2 1,9±0,4 

Camada íntima-

média (µm) 

123,9±8,9 120,1±3,9 119,2±9,7 131,8±12,5 125,8±21,8 

Fibra elástica 
(µm) 

3,5±0,3 3,7±0,3 3,9±0,2*** 3,60±0,2 4,2±0,2*** 

 
Análise histológica da aorta dos grupos (n=10): Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); 
Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). Resultados apresentados como média ± desvio padrão. 
Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando 
comparado ao controle. Anova one way com pós teste de Bonferroni. 
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As figuras 7 e 8 apresentam as fotomicrografias das aortas dos animais, da 

área luminal (aumento de 10x) e espessura da camada íntima-média (aumento 20x) 

e fibra elástica (aumento 40x), respectivamente.  
 

 

 
 
Figura 7: Fotomicrografia da área luminal das aortas de ratos (10x). A: Grupo Controle; B: Grupo 
Hiperlipídico; C: Grupo Resveratrol; D: Grupo Suco e E: Grupo Vinho. As imagens foram coradas com 
hematoxilina e eosina e fucsina e resorcina de Weigert.  
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Figura 8: Fotomicrografia da espessura da camada íntima-média (20x) e da espessura da fibra 
elástica da aorta de ratos (40x). A: Grupo Controle; B: Grupo Hiperlipídico; C: Grupo Resveratrol; D: 
Grupo Suco e E: Grupo Vinho. As imagens foram coradas com hematoxilina e eosina e fucsina e 
resorcina de Weigert. 
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4.5Níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 no músculo cardíaco e 
músculo esquelético. 
 

A figura 9 apresenta os resultados referentes aos níveis relativos de RNAm do 

gene FNDC5 no ME dos animais. O GS apresentou maiores níveis relativos de 

RNAm deste gene quando comparado ao GC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Níveis relativos de RNAm do gene FNDC5 no músculo esquelético (ME) dos grupos (n=10): 
Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). GAPDH 
foi utilizado como padrão de normalização. Resultados apresentados como média ± desvio padrão. 
Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando 
comparado ao controle.Anova one way com pós teste de Bonferroni. 
 
 

Na figura 10 são apresentados os resultados dos níveis relativos de RNAm do 

gene FNDC5 no MC, os grupos GR, GS e GV apresentaram maior expressão 

quando comparados ao GC. 
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Figura 10: Níveis relativos de RNAm do gene FNDC5 no músculo cardíaco (MC) dos grupos (n=10): 
Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). GAPDH 
foi utilizado como padrão de normalização. Resultados apresentados como média ± desvio padrão. 
Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando 
comparado ao controle. Anova one way com pós teste de Bonferroni.  
 
 

Na figura 11 são apresentados os resultados dos níveis relativos de RNAm do 

gene UCP2 no ME. Os grupos que receberam bebidas ricas em polifenóis (GR, GS 

e GV) apresentaram maiores expressões quando comparados ao GC.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 11: Níveis relativos de RNAm do gene UCP2 no músculo esquelético (ME) dos grupos (n=10): 
Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). GAPDH 
foi utilizado como padrão de normalização. Resultados apresentados como média ± desvio padrão. 
Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando 
comparado ao controle. Anova one way com pós teste de Bonferroni.  
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A figura 12 apresenta os níveis relativos de RNAm do gene UCP2 no MC, é 

possível observar que os grupos GR e GV apresentaram uma menor expressão 

quando comparados aos GC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Níveis relativos de RNAm do gene UCP2 no músculo cardíaco (MC) dos grupos (n=10): 
Controle (GC); Hiperlipídico (GH); Resveratrol (GR); Suco de Uva (GS) e Vinho Tinto (GV). GAPDH 
foi utilizado como padrão de normalização. Resultados apresentados como média ± desvio padrão. 
Considerados estatisticamente significativos quando: p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***), quando 
comparado ao controle. Anova one way com pós teste de Bonferroni.  
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5. DISCUSSÃO 
 
5.1 Capacidade antioxidante, teor de polifenóis totais e teor de antocianinas 
 

De acordo com a literatura, os polifenóis são os principais responsáveis pela 

atividade antioxidante em frutos (Rockenbach et al.,2011). Contudo, este conteúdo 

de polifenóis está susceptível a fatores como a variedade da uva utilizada na 

fabricação da bebida, a localização da vinha, o solo, as condições de cultivo, tempo 
de colheita e o processo de produção do alimento (Jiang et al.,2012).  

Foi possível observar que o suco de uva utilizado no presente estudo 

apresentou maior concentração de polifenóis totais e maior capacidade antioxidante 

quando comparado ao vinho tinto (figura 2A e 2B). Em estudo similar, Malacrida e 

Motta (2005) compararam o teor de polifenóis totais e a capacidade antioxidante em 

diferentes sucos de uva fabricados com processos distintos e oriundos de diversas 
regiões do Brasil e, embora não tenham encontrado diferenças nos teores de 

polifenóis totais, a capacidade antioxidante de sucos de uva tintos foi maior que os 

demais estudados, tais resultados corroboram com a premissa de que o 

processamento interfere nesses parâmetros (Vargas et al.,2008; Malacrida e Motta, 

2005; Malacrida e Motta, 2006).  No presente estudo, as amostras de suco e vinho 

estudadas foram produzidas em diferentes regiões do Brasil e oriundas de espécies 
de uvas diferentes, desta forma, pode-se atribuir a este fator as diferenças 

encontradas entre a capacidade antioxidante e teor de polifenóis.  

Os principais polifenóis da uva são as antocianinas, as frutas com coloração 
mais intensa podem apresentar maior concentração destes polifenóis (Kato et 

al.,2012; Abe et al.,2007). Na análise da concentração de antocianinas nas bebidas, 

o suco de uva apresentou valores significativamente maiores quando comparado ao 

vinho tinto (figura 2C). No Brasil, as principais variedades de uvas utilizadas para a 
produção de suco são Concord, Isabel, Bordô e Jacquez. Rockenbach et al., (2011) 

analisaram as concentrações de antocianinas e conteúdo de polifenóis em uvas de 

diferentes viniculturas do Brasil e encontraram maior quantidade de antocianinas nas 

uvas da variedade bordô, embora as uvas da variedade cabernet sauvignon tenham 

apresentado maior capacidade antioxidante. O suco utilizado no presente estudo foi 
oriundo de uvas da variedade bordô e Jacques, sendo assim, a maior concentração 
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de antocianinas presente nesta bebida pode ser atribuída a este fato, já que o vinho 

tinto é oriundo de uma variedade diferente de uva, a cabernet sauvignon. 

O conhecimento da composição em polifenóis das bebidas ofertadas aos 
animais é de extrema importância, tendo em vista os benefícios destes compostos a 

saúde humana e seus efeitos já comprovados, inclusive no controle de peso.Embora 

o suco tenha apresentado maiores concentrações de polifenóis e antocianinas e 

maior capacidade antioxidante do que o vinho, a importância deste não é diminuída, 

tendo em vista que também é uma bebida rica em polifenóis. 

 
5.2 Controle de peso e ingestão energética 
 

A análise da massa corporal final dos animais (figura 3) não apresentou 

diferença significativa entre os grupos. Contudo, foi observado um consumo 

energético maior pelos grupos que ingeriram a dieta hiperlipídica (HL). Na literatura 
são encontrados achados que sugerem que o consumo de uma dieta rica em 

gordura leva ao aumento da massa corporal de ratos, além de levar a resistência 
insulínica, alterações bioquímicas e hepáticas (Moura et al.,2012; Pinto Junior & 

Seraphim, 2012).  

O comportamento animal frente a oferta de uma dieta HL ainda não está 
totalmente elucidado. Picchi et al., (2011)não observaram aumento no peso dos 

animais após oferta de dieta rica em gordura, tendo em vista que o consumo 

energético foi semelhante ao do grupo que consumiu dieta balanceada. 

Neste trabalho, os grupos que receberam a dieta HL tiveram um consumo 

energético maior do que os animais do grupo controle (figura 4). Levando em 

consideração de que o exercício físico contribui para a manutenção da massa 
corporal, mesmo com a ingestão de dieta HL (Da Rocha et al., 2016), a associação 

deste a bebidas ricas em polifenóis pode ter contribuído para o controle do peso, 
conforme observado no estudo de Shen et al., (2015), que encontrou uma melhora 

na composição corporal, com aumento da massa magra e redução do peso, além de 

outros parâmetros bioquímicos, em animais que consumiram dieta HL e foram 

suplementados com polifenóis de diversos alimentos como chá verde e cacau (Shen 
et al.,2015). 
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5.3 Análises Bioquímicas 
 

A dieta HL também pode provocar mudanças no perfil lipídico, como aumento 
do colesterol total, do LDL e redução do HDL, o que caracteriza uma dislipidemia e 
representa risco cardiovascular (Liu et al.,2015(a); Hunter et al.,2017). A análise dos 

resultados do presente estudo mostrou que o GS teve um aumento nas 

concentrações do HDL e LDL e, consequentemente, no colesterol total quando 

comparado ao grupo controle (tabela 1). Embora na literatura sejam encontrados 
dados que mostrem que o suco de uva contribui para a redução do LDL (Giehl et al., 

2007), neste estudo o referido grupo apresentou comportamento dicotômico do que 

é normalmente visto.  

Alguns relatos na literatura descrevem que a ação dos polifenóis contra os 

processos oxidativos no metabolismo lipídico ocorrem a níveis moleculares (Sousa 

et al., 2013). Dentre tais ações pode-se citar a capacidade de associação dos 

polifenóis com a LDL, tornando-a mais resistente à oxidação (Aviram e Fuhrman 
2002; Shao et al., 2012).  Sendo assim, uma investigação mais profunda sobre a 

LDL dos animais estudados seria necessária para avaliar se os polifenóis ofertados 

aos grupos foram capazes de exercer tal efeito.Além disso, vale ressaltar que a 

quantificação da LDL foi realizada a partir de um método indireto (fórmula de 

Friedwald), indicada para seres humanos, desta forma, isto pode ser um fator 
limitante deste resultado.  

Os grupos não apresentaram diferenças nas concentrações de triglicerídeos e 

glicose, isto sugere que a associação da dieta HL com a ingestão de polifenóis 

através das bebidas e da prática de exercício físico também foi capaz de exercer 
controle sobre estes parâmetroscomo observado por Nagao et al., 2013.   

 Além disso, também não foram observadas diferenças entre os grupos com 

relação ao índice de Castelli I (razão CT/HDL). Entretanto, o grupo GS apresentou 

maior índice de Castelli II, que indica risco cardiovascular levando em consideração 

as concentrações séricas de LDL e HDL.  

Sabe-se que baixas doses de HDLpossuem relação direta com as doenças 

cardiovasculares, devido à importância desta lipoproteína no metabolismo lipídico 

pois realiza o transporte reverso do colesterol e, desta forma, retira moléculas de 
gordura da corrente sanguínea (Lima e Couto et al., 2006). O que se observa no 
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grupo GS em relação ao grupo GC é que o primeiro apresentou maiores 

concentrações tanto de LDL quanto de HDL o que pode sugerir esta diferença entre 

o índice de Castelli II. Embora encontre-se na literatura poucos trabalhos que 
utilizem o índice de Castelli como um parâmetro avaliado em animais (Pinheiro et al., 

2009), este índice foi criadoa partir de uma estimativa baseado em estudos com 

seres humanos (Castelli et al.1986), a sua extensão para o modelo animal pode ser 

um fator limitante para uma melhor compreensão dos resultados obtidos. 

 
5.4 Análises Histológicas do ventrículo esquerdo e da aorta  
 

A dieta hiperlipídica também pode promover alterações na parede do 

ventrículo, levando a um aumento deste músculo devido a sua composição rica em 
lipídios (Martins et al., 2015). É conhecido que os polifenóis podem atuar também 

nestes parâmetros, conferindo uma cardioproteção diante dos efeitos deletérios da 
dieta hiperlipídica (Cheng et al.,2015; Huang et al.,2016).  

O processo de remodelamento provoca alterações morfológicas no coração, 

que resultam em hipertrofia do miócito, fibrose intersticial, degeneração do colágeno, 

entre outros (Mendes et al., 2010; Azevedo et al., 2015).Além disso, o coração 

remodelado também apresenta alteração em sua massa devido a hipertrofia 
(Azevedo et al., 2015). No presente estudo, a massa do coração dos animais foi 

corrigida de acordo com comprimento da tíbia e foi observada uma menor massa do 

GR em relação ao GC. Já a análise da espessura do ventrículo esquerdo (VE) não 

apresentou diferença entre os grupos com relação ao controle (Tabela 3). 

Diferentes estudos com animais discutem a relação do exercício físico com o 

remodelamento cardíaco e levam em consideração o volume de exercício, a 

intensidade em que ocorrem e o tipo de alteração morfológica que provocam, se é 

benéfica ou não ao coração (Bernardo & McMullen 2016). 
No estudo de Terra et al.(2013), animais divididos em grupos consumiram 

dieta balanceada e dieta hiperlipídica e foram submetidos a treinamento aquático. 

Foram observados dois tipos de remodelamento, no grupo que consumiu dieta 

balanceada e praticou o treinamento este remodelamento foi fisiológico, com uma 

hipertrofia do VE considerada benéfica, já o grupo que consumiu dieta hiperlipídica e 
fez o treinamento teve um quadro de remodelamento que se caracteriza como uma 
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patologia, pois ocorreu proliferação de fibrose, que leva a disfunção sistólica e 

diastólica (Azevedo et al., 2015), sendo tal situação exacerbada pelo exercício, o 

que pode ser um fator complicador para a utilização do exercício em uma situação 
pré-disposta a um remodelamento patológico (Terra et al., 2013). 

No estudo de Ghorayeb et al., (2005), afirma-se que a hipertrofia induzida 

pelo exercício não é acompanhada por um quadro de fibrose e outras alterações 

estruturais, mesmo em esforço máximo. Sendo assim, pode-se sugerir que no 

presente trabalho tanto o exercício quanto as bebidas ricas em polifenóis 

contribuíram para que no período de tratamento estudado não ocorresse um 
remodelamento ventricular, semelhante ao observado por Yang et al.,2015. 

Entretanto, ao analisarmos as concentrações de colágeno no tecido cardíaco 

(figura 6), podemos observar uma maior concentração no grupo GH em relação aos 

demais grupos. O comportamento dos grupos GR e GS assemelham-se ao grupo 

GC, não apresentando diferença estatística. O grupo GV, apresenta maiores 
concentrações de colágeno do que o grupo GC, contudo, estas concentrações ainda 

são menores que o grupo GH. Diante disto, podemos observar que durante os 60 

dias de tratamento, a dieta hiperlipídica começou a causar danos ao tecido cardíaco 

com aumento das fibras de colágeno, caracterizando o início de uma fibrose neste 

tecido, contudo, não foi observado um quadro de exacerbação desta fibrose nos 

grupos que consumiram as bebidas ricas em polifenóis, diferente do que foi 
observado no estudo de Terra et al., (2013), sugerindo assim a importância destes 

compostos na prevenção ao dano cardíaco mesmo em face a uma dieta 

hiperlipídica. 
No estudo de Ahmet et al., (2017) foi analisado o efeito do resveratrol sobre o 

dano cardíaco da ICC. Este composto bioativo foi ofertado aos animais em baixas 

doses através de uma dieta suplementada com resveratrol (0,008%–0,01% de 

resveratrol na dieta), ao longo de um período de 10 meses. Foi observado que este 

tratamento reduziu a deterioração estrutural e funcional cardiovascular na ICC. 

Além de efeitos sobre o remodelamento na ICC, o resveratrol tem sido estudo 

sob a perspectiva de diferentes doenças cardiovasculares e seus efeitos sobre estas 

doenças podem se dar tanto na prevenção quanto no tratamento (Raj et al., 2014). 

Na hipertensão arterial sistêmica já foi relatado que este polifenol atuou reduzindo a 
pressão elevada e melhora na estrutura e função cardíaca de ratos (Liu et al., 2005). 
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Em um modelo de dieta rica em frutose, estes efeitos também foram observados, 

pois o resveratrol impediu o aumento da pressão arterial sistólica e a hipertrofia 

cardíaca (Miatello et al., 2005).  
No estudo de Dolinsky et al.,(2013) foi demonstrado que o resveratrol atenuou 

a pressão arterial elevada e posteriormente o remodelamento cardíaco de diferentes 

animais hipertensos, os espontaneamente hipertensos e os que tiveram hipertensão 

induzida por angiotensina II.Tais resultados demonstram a eficácia do resveratrol na 

prevenção da disfunção cardíaca e sugere que este polifenol pode atuar diretamente 

no miocárdio.  

Além da hipertensão, relatos na literatura apontam para o papel do resveratrol 

em tecidos danificados após infarto agudo do miocárdio (IAM). Nos estudos de 
Gurusamy et al.,(2010) e Raj et al.,(2016), o resveratrol aumentou a proliferação de 

células cardíacas e promoveu consequente regeneração do tecido cardíaco após o 

IAM(Raj et al.,2016). 

Vale ressaltar que em todos estes estudos são observadas doses elevadas de 

resveratrol em momentos pontuais do delineamento experimental, entretanto, isto 

pode não refletir a forma como seria o consumo deste composto dentro de um plano 

alimentar. Nosso modelo apresentou resultadosde prevenção a uma fibrose 

utilizando doses diárias de resveratrol dentro de bebidas, que pode mimetizar um 

ambiente comum de consumo. 
A dieta hiperlipídica também pode levar à aterosclerose, uma doença 

inflamatória que envolve o acúmulo de lipídios na camada íntima da artéria 

resultando em formação de lesões vasculares chamadas de ateroma caracterizadas 

por inflamação, fibrose e morte celular.As alterações na aorta dos animais variam de 

espessamento da camada íntima e perda de elasticidade do vaso (Lundberg e 
Hansson 2010; Palozza et al., 2010). 

No presente estudo a análise da aorta dos animais apresentou diferença 

significativa apenas na espessura da fibra elástica nos grupos GR e GV. Os demais 

parâmetros (área luminal e espessura da camada íntima-média)não apresentaram 

diferenças. Tais resultados indicam que não houve um remodelamento aórtico 

(Lundberg e Hansson 2010; Palozza et al., 2010), contudo, os gruposGR e GV 

apresentaram uma melhor elasticidade das fibras elásticas quando comparado ao 
grupo controle. Com base nestes achados, sugere-se que o resveratrol isolado e os 
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polifenóis presentes no vinho tinto foram mais eficazes neste efeito que o suco de 

uva. 
No estudo de Vazquez-Pietro et al., (2010) foram analisados animais com 

síndrome metabólica induzida por frutose e a ação do vinho tinto sem álcool, o grupo 

que recebeu o vinho tinto sem álcool associado a dieta com frutose teve seus 

parâmetros de remodelamento aórtico (espessura e elasticidade) melhorados em 

comparação com o grupo suplementado que não recebeu a bebida. 

A atuação do resveratrol sobre a melhor elasticidade da aorta tem sido 

associado também a sua capacidade de aumentar a síntese de óxido nítrico 
(NO)(Wang et al., 2007).Ugurel et al. (2016) viram o efeito do tratamento de 

resveratrol sobre a melhora do relaxamento da aorta em ratos e atribuem este fator 

principalmente a um mecanismo dependente de eNOS, onde o resveratrol teria 
atuação (Ugurel et al.,2016). No estudo de Aubin et al. (2008), ratas foram 

submetidas a dieta hiperlipídica por um período de 8 semanas e tratadas com 
resveratrol e, embora não tenham apresentado modificações nos exames 

bioquímicos, o grupo tratado com resveratrol teve a sua função vascular preservada, 

além de proteção contra a progressão da fibrose. 

Diante do exposto, pode-se sugerir que o resveratrol atua no tecido cardíaco 

garantindo proteção contra os danos causados por uma dieta hiperlipídica, mesmo 

que tal dieta não tenha provocado alterações bioquímicas no grupo de estudo.  
 

5.5 Níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2 nos músculos cardíaco 
e esquelético 
 

Concernente a expressão de FNDC5 no músculo cardíaco (MC) e esquelético 

(ME), foi possível observar que as bebidas de modo geral foram capazes de modular 

os níveis de RNAm destes genes. No ME o GS foi o único a apresentar diferença 

significativa comparado ao GC (figura 9), enquanto que no MC o FNDC5 teve sua 

expressão aumentada em todos os grupos que consumiram as bebidas, GS, GR e 

GV quando comparados ao GC (figura 10).  

Estudos demonstraram que bebidas ricas em polifenóis foram capazes de 
modular a expressão de FNDC5 e UCP2 no ME e TA de ratas Wistar submetidas a 
uma dieta hiperlipídica (Rocha et al.,2016). No trabalho de Rocha et al., (2016) foi 
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observado que o consumo de suco de uva e resveratrol aumentaram a expressão de 

FNDC5 no ME, entretanto, no presente estudo o aumento da expressão de FNDC5 

foi observado somente no grupo que consumiu o suco de uva. A diferença entre este 
resultado com os publicados por Rocha et al., (2016)é a presença do exercício físico. 

Sendo assim, sugere-se que o exercício físico, pode, de alguma forma ainda não 

elucidada, potencializar o efeito do suco de uva no aumento dos níveis relativos de 

RNAm do geneFNDC5 no ME, algo que não conseguimos reproduzir com o grupo 

que recebeu resveratrol associado ao exercício físico. Sendo assim, faz-se 

necessário que novos estudos sejam realizados a fim de explicar melhor os efeitos 

do suco de uva e do resveratrol neste modelo experimental. 

Os níveis relativos de RNAm do geneFNDC5 no MC foram maiores em todos 

os grupos que receberam bebidas, quando comparados ao GC. Além do exercício 

físico, o FNDC5 pode ser regulado de outras maneiras, pois evidências sugerem que 

a inflamação na insuficiência cardíaca pode reduzir a expressão deste gene (Hu et 

al.,2012; Matsuo et al.,2016). Além de sua importância como precursor do hormônio 
irisina (Gamas et al.,2015; Boström et al.,2012b), o papel do FNDC5 na 

diferenciação de cardiomiócitos pode ser um novo caminho para a sua aplicação na 

regeneração de danos cardíacos, principalmente na insuficiência cardíaca(Zadegan 
et al., 2015; Rabiee et al., 2014). Dada a sua importância, a modulação da 

expressão deste gene no MC pelas bebidas em associação ao exercício físico 
sugere uma relevância deste tratamento na redução de danos no tecido cardíaco. 

Somado a estes efeitos, o MC como um dos principais tecidos de expressão 

de FNDC5, também pode ser considerado como alvo para o estímulo à 

termogênese, tendo em vista o efeito deste processo no organismo com redução da 

massa corporal, pode ser um benefício associado para a saúde cardiovascular. 

Na análise dos níveis de RNAm do gene UCP2 no ME, foi possível observar 

que os grupos que receberam suco de uva, vinho tinto e resveratrol (GS, GV e GR) 

apresentaram maior expressão em relação ao GC (figura 11). Entretanto, no trabalho 
de Rocha et al., (2016) esta expressão foi observada nos grupos que consumiram a 

dieta hiperlipídica, o vinho tinto e o resveratrol. 

Sabe-se que o consumo de dietas ricas em gordura pode ser responsável 

pela regulação do aumento da expressão muscular de UCP2, através do aumento 
da oxidação de lipídios (Boschini et al., 2005). Jia et al., (2009), observaram que 
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uma dieta com elevado teor de lipídeos e consequente aumento de ácidos graxos 

não esterificados, pode estar relacionada com a resposta do tecido muscular quanto 

ao aumento da atividade de UCP2.  
Entretanto, a dieta hiperlipídica associada ao exercício físico, no presente 

trabalho, não mostrou aumento dos níveis de RNAm de UCP2 no grupo GH, embora 

os grupos que tenham recebido vinho e resveratrol (GV e GR) tenham mantido 

maior nível em relação aos controles. Além destes grupos, GS também apresentou 

níveis de RNAm de UCP2 aumentados no ME, o que sugere que a associação do 

suco ao exercício foi capaz de modular os níveis de RNAm deste gene.  

No MC os níveis de RNAm de UCP2 foram menores nos grupos GV e GR 

quando comparados ao GC (figura 12), o que pode indicar a presença de EROs e 

possível estresse oxidativo, apontados como causa de disfunção miocárdica, já que 

osmaiores níveis de RNAm de UCP2 neste músculo estão relacionados com a 

proteção contra o estresse oxidativo (Donadelli et al.,2013). 

A UCP2, pode ser expressa em diversos tecidos e mostrar funções diferentes 
(Halpern et al., 2014; Steemburgo et al., 2009), sendo assim, os estudos de 

mecanismos que possam modular sua expressão são de relevância na melhor 

elucidação das funções e efeitos deste gene. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O suco de uva utilizado no presente trabalho apresentou maiores 
capacidade antioxidante, concentração de polifenóis totais e concentração de 

antocianinas em relação ao vinho tinto. A associação entre bebidas ricas em 

polifenóis e exercício físico mostrou-se eficaz na manutenção do peso mesmo 

em face a oferta de uma dieta hiperlipídica embora os efeitos do suco de uva 

no perfil lipídico tenham sido dicotômicos em relação aos demais grupos. A 

associação entre as bebidas e exercício físico promoveu atenuação de dano 

ao tecido cardíaco com diminuição das concentrações de colágeno e melhora 

na elasticidade das aortas dos animais. Concernente a modulação da 

expressão dos níveis relativos de RNAm dos genes FNDC5 e UCP2, tal 

associação mostrou relevância. 
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8. ANEXOS 
 
8.1 Anexo I – Aprovação Comitê de Ética no Uso Animal 
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8.2 Anexo II - Certificado de Participação no 5º Prêmio NutriGEN – 2016 
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8.3 Anexo III - Certificado de Participação no Simpósio Internacional de 
Fisiologia do Exercício e (In)Atividade Física, IV Jornada Anual do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e II Encontro Científico do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Biomédicas (Fisiologia e 
Farmacologia) 
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8.4Anexo IV - Certificado de Premiação – 1º Lugar: Melhor Tema Livre Oral - 
XVII Jornada SOCERJ de Nutrição em cardiologia. 
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