
 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

 
FACULDADE DE MEDICINA  

 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

CARDIOVASCULARES 
 
 
 

Raissa Miranda Silva 
 
 
 

EFEITOS DE UMA DIETA SUPLEMENTADA COM GEMA 
DE OVO E MANTEIGA SOBRE O SISTEMA 

CARDIOVASCULAR. 
 
 
 
 
  

Niterói/RJ, 
2019 

 
 



  

ii 
 

EFEITOS DE UMA DIETA SUPLEMENTADA COM GEMA DE 
OVO E MANTEIGA SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Cardiovasculares da 
Universidade Federal Fluminense, 
como parte dos requisitos necessários 
à obtenção do título de Mestre em 
Ciências Cardiovasculares. Área de 
concentração: Ciências Biomédicas. 

 
 
 

 
Orientadora: Profª Drª Christianne Brêtas Vieira Scaramello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói/RJ, 
2019 

 
 
 
 

Raissa Miranda Silva 



  

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

iv 
 

EFEITOS DE UMA DIETA SUPLEMENTADA COM GEMA DE OVO 
E MANTEIGA SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Cardiovasculares da 
Universidade Federal Fluminense, 
como parte dos requisitos necessários 
à obtenção do título de Mestre em 
Ciências Cardiovasculares. Área de 
concentração: Ciências Biomédicas. 

 
Aprovada em 03 de outubro de 2019 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª Drª Christianne Bretas Vieira Scaramello 

Universidade Federal Fluminense 

 

Profª Drª Karen de Jesus Oliveira (Titular) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Profª Drª Emiliana Barbosa Marques (Titular) 

Universidade Federal Fluminense 

 

Profª Drª Fabrícia Junqueira das Neves (Titular) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 

Profª Drª Ludmila Ferreira Medeiros de França Cardozo (Suplente) 

Universidade Federal Fluminense 
 



  

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho: 
 
           A minha família. 



  

vi 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, por ter me capacitado e 
me trazido até aqui. Por ter me dado forças quando precisei e por me amar de 
forma incondicional. 

Gostaria de agradecer a minha mãe, pois seu esforço, sua dedicação e 
seu amor constituíram os pilares para que hoje eu seja a mulher que sou. Pelas 
orações de todos os dias, por estar ao meu lado nos momentos de tristeza e 
alegria ao longo da minha jornada. Escutando-me quando eu precisava 
desabafar e falando quando eu precisava ouvir. Dando-me ânimo em cada 
momento que vivi. Gostaria de agradecer a meu pai pelo suporte financeiro e 
amoroso. Foi ele quem me incentivou e acreditou no meu potencial para chegar 
onde eu cheguei. Foi ele o meu exemplo de luta na vida e foco nos objetivos. 
Meu investidor de sonhos. 

Ao meu amor, Danilo Scharf por me dar e me proporcionar todo amor 
que preciso.  

Aos meus amigos do peito que torcem e oram por mim; Renata 
Florenciano, Amanda Gomes, Mônica e Jonathan Brasil, Karoline Duran por 
dividirem tantos momentos inesquecíveis da minha história. Meus confidentes e 
auxiliadores em todos os momentos, que nunca me deixaram na mão e sempre 
sonharam meus sonhos como se fossem seus. 

A minha orientadora, Christianne Brêtas, durante oito anos trabalhando 
ao seu lado, por ser grande responsável pelo desenvolvimento que adquiri em 
laboratório e por despertar em mim o desejo pelo conhecimento e aos colegas 
de laboratório assim como todos os professores colaboradores para que este 
trabalho seja realizado. 

À banca, pelo aceite ao convite e pela valiosa contribuição para a versão 
final deste trabalho. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 
 

RESUMO 

Silva, Raíssa Miranda. EFEITOS DE UMA DIETA SUPLEMENTADA COM 
GEMA DE OVO E MANTEIGA SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR. 
2019. Defesa (mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, 2019. 

INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos evidenciam associação entre o 
consumo de colesterol e a incidência de doenças cardiovasculares. Deste 
modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da suplementação da dieta 
padrão de roedores com gema de ovos e manteiga, na saúde cardiovascular 
de ratos Wistar machos. MÉTODOS: Os animais foram divididos 
aleatoriamente em 2 grupos conforme o tipo de dieta ad libitum: G1-ração 
padrão(controle); G2-ração padrão modificada com gema de ovos e 
manteiga(intervenção). A massa corporal e o consumo alimentar foram 
monitorados durante o período experimental. Os animais foram submetidos à 
ecocardiografia e a eutanásia para coleta de amostras de sangue e tecido 
cardíaco após 30 e 60 dias de dieta. Foram determinadas as concentrações 
séricas de lipídeos e glicose, bem como o nível de peroxidação lipídica. 
Ensaios de western blot foram realizados para avaliação expressão de 
proteínas importantes na dinâmica do Ca2+ intracelular. Os dados foram 
apresentados sob a forma de média±erro padrão e analisados pelo teste t de 
Student, com significância estatística aceita de 5%. Todos os procedimentos 
foram aprovados pelo comitê de ética local (CEUA/UFF870/2016). 
RESULTADOS: Ao final do período experimental, 60 dias de dieta, os ratos 
que receberam a ração modificada apresentaram uma maior variação ponderal 
(G2-337,40±12,60xG1-295,40±10,18g) associada a uma menor ingestão 
energética (G2-4240,00±183,20xG1-5173,00±100,20Kcal). Os valores de 
eficácia alimentar (G2-0,074±0,002xG1-0,057±0,002g/Kcal) e índice de massa 
corporal (G2-0,778±0,003xG1-0,612±0,004g/cm²) foram superiores ao controle. 
Após apenas 30 dias de dieta alterações marcantes foram observadas 
precocemente no perfil lipídico e na glicemia de modo que os índices 
aterogênicos, como de Castelli I (G2-2,53±0,11xG1-2,10±0,12), e o índice de 
triglicerídeos e glicose (G2-9,54±0,05xG1-8,54±0,08) foram maiores para os 
animais alimentados com a ração experimental. Algumas proteínas tiveram a 
sua expressão alterada apenas aos 30 dias de dieta (trocador Na+/Ca2+: G2-
0,29±0,17xG1-0,83±0,05) Na+/K+ATPase: G2-1,05±0,35xG1-3,13±0,3), quando 
o nível de peroxidação lipídica no coração foi maior nos animais do grupo 
intervenção (G2-380,3±17,17xG1-171,7±28,53). Somente após o fim do período 
experimental; Ca2+ ATPase do retículo sarcoplasmático: G2-0,65± 0,15xG1-
1,43±0,19). Na ecocardiografia, foi observado após 30 dias de dieta uma 
redução tanto do septo intraventricular (G2-0,150±0,003xG1-0,190±0,010cm) 
quanto da parede posterior (G2-0,18±0,01xG1-0,19±0,01cm) ambos em diástole 
e em 60 dias de dieta aumento da onda E/A (G2-2,18±0,02xG1-1,92±0,07). 
DISCUSSÃO: A ração modificada promoveu aumento da saciedade e ganho 
de peso nos animais, além do risco cardiometabólico.  A alteração observada 
na expressão de proteínas envolvidas na dinâmica do Ca2+ é condizente com 
um coração insuficiente.  
Palavras-chave: Gema de Ovo; Manteiga; Dieta Aterogênica; 
Hipercolesterolemia; Obesidade; Doenças Cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

Silva, Raíssa Miranda. EFFECTS OF A SUPLEMENTED DIET WITH EGG 
YOLK AND BUTTER ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM. 2019. Defense 
(Master in Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2019.  
 
INTRODUCTION: Epidemiological studies show an association between 
cholesterol consumption and the incidence of cardiovascular diseases. Thus, 
the aim of this work was to evaluate the impact of the supplementation of 
rodents’ standard diet with egg yolk and butter, enriched cholesterol foods 
present in western diet, on cardiovascular health of male Wistar rats. 
METHODS: Animals were randomly divided into two groups at weaning, 
according to ad libitum diet type: G1- rodents’ standard chow (control); G2- 
rodents’ standard chow supplemented with egg yolk and butter (intervention). 
Body mass and food intake were monitored throughout the experimental period. 
The animals were submitted to echocardiography and euthanasia for samples’ 
collection of blood and cardiac tissue after 30 and 60 days of diet. Serum 
concentrations of lipids and glucose were determined as well as lipid 
peroxidation level in the heart. Western blot assays were performed to evaluate 
the expression of important proteins of intracellular calcium dynamics. Data 
were presented as mean ± standard error and analyzed using Student's t-test, 
being the accepted statistical significance of 5%. All procedures were approved 
by local ethics committee (CEUA / UFF870 / 2016). RESULTS: At the end of 
the experimental period, 60 days of diet, rats receiving supplemented chow 
have shown a greater weight gain (G2-337.40±12.60xG1-295.40±10.18g) 
associated to a lower energy intake (G2-4240.00±183.20xG1-
5173.00±100.20Kcal). In addition, values of feed efficiency (G2-
0.074±0.002xG1-0.057±0.002g/Kcal) and body mass index (G2-
0.778±0.003xG1-0.612±0.004g/cm²) were higher than control. Noteworthy 
changes have already been observed in lipid profile and glycemia precociously 
after 30 days of diet being atherogenic indices such as Castelli I (G2-
2.53±0.11xG1-2.10±0.12) and triglyceride and glucose index (G2-9.54±0.05xG1-
8.54±0.08) higher for the animals fed with experimental chow. Some proteins 
had their expression altered only at 30 days of diet (Na+/Ca2+ exchanger (G2-
0.29±0.17xG1-0.83±0.05) Na+/K+ ATPase (G2-1.05±0.35xG1-3.13±0.3), when 
heart’s lipid peroxidation level was higher in the animals of intervention group 
(G2-380.3 ± 17.17xG1-171.7±28.53). Other proteins had their expression altered 
in the end of the experimental period sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (G2-
0.65±0.15xG1-1.43±0.19). Were observed in echocardiographic studies after 30 
days of diet a reduction in the thickness intraventricular septum (G2-
0.150±0.003xG1-0.190±0.010cm) and in the posterior wall (G2-0.18±0.01xG1-
0.19±0.01cm) and 60 days of diet increased E/A wave ratio (G2-2.18±0.02xG1-
1.92±0.07). DISCUSSION: The supplemented ration promoted an increase in 
satiety and weight gain by animals, increasing cardiometabolic risk. Changes in 
the expression of important proteins involved in Ca2+ dynamics are consistent 
with an injured heart.  

Keywords: Egg Yolk; Butter; Diet atherogenic; Hypercholesterolemia, Obesity, 
Cardiovascular Diseases. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Doenças Cardiovasculares (DCV) compõem um tipo de doença crônica-

não transmissível que abrange distúrbios do coração e vasos sanguíneos. 

Dentre elas, pode-se destacar a hipertensão arterial, doença coronariana, 

doença cerebrovascular, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca, 

doença cardíaca reumática, doença cardíaca congênita e cardiomiopatias 

(OMS, 2017; Qin et al., 2018). Aproximadamente 17,5 milhões de pessoas 

morrem a cada ano por DCV que são responsáveis por em torno de 30% das 

mortes em todo o mundo. Mais de 75% das mortes por DCV ocorrem em 

países de baixa renda e de renda média. Cerca de 80% de todas as mortes por 

DCV são devidas as doenças coronariana e cerebrovascular (OMS, 2017). 

O Programa de Doenças Cardiovasculares da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) promove estratégias para reduzir sua incidência através de 

abordagens farmacológicas e não-farmacológicas, incluindo a prática de 

exercícios físicos e mudanças na dieta (OMS, 2017). De acordo com o 

Ministério da Saúde, as DCV também constituem a principal causa de morte no 

Brasil. Apesar de a mortalidade ter decaído ao longo dos anos, ela ainda é 

considerada elevada (Mansur e Favarato, 2012).  

De acordo com a revisão de Dieter e Tuttle (2017), numerosos são os 

fatores de risco cardiovasculares independentes e sinérgicos que podem ser 

induzidos por padrões dietéticos não saudáveis. Pesquisas epidemiológicas, 

mecanicistas, clínicas e translacionais apontam para açúcar refinado, carnes 

gordurosas e processadas, óleos sintéticos e sódio como principais fatores de 

risco dietéticos.  

A má nutrição é uma condição ambiental que pode ter diferentes 

etiologias incluindo o excesso alimentar, e é associada a dislipidemias, 

obesidade e diabetes tipo 2, dentre outras manifestações (Escoda, 2002). 

Estudos têm demonstrado que países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, 

vivem uma transição nutricional onde, ao mesmo tempo em que os casos de 

desnutrição diminuem, aumenta-se a prevalência de sobrepeso e obesidade, 

contribuindo para maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis 

associadas às principais causas de morte (Coutinho, 2008). 
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Muitos modelos experimentais associados ao consumo de dietas ricas 

em gordura têm sido utilizados para a compreensão da fisiopatologia da 

obesidade e das doenças crônicas que ela favorece, pois reflete a forma mais 

aproximada das alterações metabólicas decorrentes da obesidade em 

humanos (Nascimento et al., 2008). Vários fatores têm sido propostos como 

contribuintes para a disfunção cardíaca em modelos de obesidade, entre eles 

mudanças no trânsiente de cálcio (Ca+2) (Ren, 2008; Sá et al., 2015). Embora 

as proteínas relacionadas com o trânsiente de Ca2+ no miocárdio tenham sido 

estudadas em modelos experimentais de insuficiência cardíaca. A literatura 

mostra poucos de estudos que avaliaram a relação entre a obesidade por dieta 

rica em gordura e as proteínas envolvidas na homeostase do Ca2+ miocárdico 

(Relling et al., 2006; Sá et al., 2015; Lima-Leopoldo et al., 2013; et al., 2014; 

Leopoldo et al., 2010; Leopoldo et al., 2011; De Tomasi et al., 2009).  

1.1. Doenças cardiovasculares e Síndrome Metabólica 

As doenças crônicas e os problemas de saúde que são total ou 

parcialmente atribuíveis à dieta, representam a mais séria ameaça à saúde 

pública (Cordain et al., 2005). Conforme a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 

Tratamento da Síndrome Metabólica define síndrome metabólica como um 

conjunto de fatores de risco cardiovascular relacionados à obesidade visceral e 

à resistência insulínica, que levam a aumento da mortalidade geral, 

especialmente de origem cardiovascular (Santos et al., 2013). 

A inatividade física e uma dieta rica em gorduras e carboidratos são os 

principais fatores de desta síndrome (O’Neill e O’Driscoll, 2015). Alguns 

estudos apontam que a Síndrome Metabólica pode estar associada a fatores 

sociodemográficos, como baixa escolaridade, idade, desigualdade e com o de 

estilo de vida, não só padrões dietéticos não saudáveis e sedentarismo, mas 

também alcoolismo e tabagismo. As condições clínicas como obesidade 

central, hipertensão e dislipidemia parecem ser definidoras do surgimento 

desta síndrome, porém podem variar dependendo do grupo étnico em questão 

(Leitão et al., 2012). 
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1.1.1. Obesidade 

A literatura define obesidade como o peso corporal acima do normal 

oriundo de um acúmulo excessivo de gordura (Ngo et al., 2016) decorrente de 

sobrenutrição e/ou estilo de vida sedentário. O índice de massa corporal (IMC) 

é um parâmetro antropométrico usado para indicar excesso de peso sendo a 

obesidade constatada quando o IMC é igual ou superior a 25kg/m2 (Ngo et al., 

2016). 

O estudo de Framingham contribuiu de maneira substancial na 

compreensão de muitos fatores de risco para DCV, como a obesidade, que é 

classificada como um fator de risco modificável (O’Donell e Elosua, 2008).  De 

acordo com a literatura, a causa fundamental de obesidade e sobrepeso é o 

desequilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto calórico. Isso decorre não 

só da ingestão de dietas ricas em carboidratos e gorduras como do aumento do 

sedentarismo na população urbana. A obesidade é considerada uma doença 

multifatorial, ocorrendo pela interação de fatores genéticos e condições do 

ambiente. Muitos dos mecanismos fisiopatológicos que levam à obesidade são 

ainda desconhecidos (Wannmacher, 2016). 

A obesidade aumenta o risco de DCV diretamente através de efeitos como 

inflamação, diabetes e resistência à insulina (Sun et al. 2018; Crichton e 

Alkerwi, 2014). A gravidade das doenças relacionadas à obesidade não está 

diretamente ligada ao acúmulo de gordura corporal total, mas sim à sua 

distribuição e, particularmente, à localização visceral (Dutheil et al., 2017). 

Deste modo, embora o IMC seja a medida mais utilizada para diagnosticar a 

obesidade, sua acurácia é considerada limitada (Romero-Corral et al., 2008). 

Na obesidade a marca registrada da dislipidemia é a elevação dos níveis 

séricos de triglicerídeo (TG) de jejum e pós-prandial acompanhada também do 

aumento das concentrações de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 

redução da lipoproteína de alta densidade (HDL). A hipertrigliceridemia pode 

ser a principal causa das outras anomalias lipídicas, uma vez que levará a uma 

depuração tardia das lipoproteínas ricas em TG e formação de LDL (Klop et al., 

2013). 

A hipertrofia ventricular esquerda, é um fator de risco independente para 

doença cardiovascular em adultos, e também se mostra presente na infância 
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(Fobian et al., 2018). Vários fatores de risco para DCV em adultos bem 

estabelecidos foram identificados durante a infância, mas não estão 

necessariamente limitados a pressão arterial, perfil lipídico, tolerância à glicose 

e síndrome metabólica (Crowley et al., 2011). Além disso, as taxas de 

hipertensão e pré-hipertensão têm aumentado entre as crianças adolescentes 

desde a década de 90 (Din-Dzietham et al., 2002; Ostchega et al., 2009). Um 

dos mais fortes preditores de hipertensão em adultos jovens é a obesidade na 

infância e adolescência (Sinaiko et al., 1999).  

Nos últimos 30 anos, a prevalência da obesidade em crianças e 

adolescentes mais do que triplicou. O aumento da prevalência da obesidade 

também levou a um aumento dos fatores de risco cardiovascular, como 

refletido em marcadores como interleucina-6 e proteína C-reativa e doença 

cardiovascular aterosclerótica (Fobian et al., 2018).  

No estudo de Freedman et al. (2007), descobriu que 70% das crianças e 

adolescentes obesos tinham pelo menos um fator de risco para doença 

cardiovascular, incluindo pressão alta e colesterol. É importante ressaltar que 

os dados mostram que esses fatores de risco são amplificados na presença de 

obesidade pediátrica. Isso é importante, uma vez que a adiposidade de adultos 

é um fator de risco estabelecido para o desenvolvimento de DCV em adultos e 

há evidências que sugerem que adolescentes com excesso de peso têm 40% a 

80% de chance de se tornarem adultos com sobrepeso ou obesos (Umer et al., 

2017). 

 

1.1.2 Dislipidemias 

Existem boas razões para recomendar-se que o conteúdo de colesterol 

da dieta deva ser limitado para menos de 200mg por dia. Estudos 

epidemiológicos clássicos evidenciam forte associação entre o alto consumo de 

colesterol com maior incidência de aterosclerose e indicam que seu nível sérico 

guarda relação íntima com o colesterol dietético (Aloğlu e Öner, 2006; Santos 

et al., 2013) 

Depois da ingestão de uma refeição, conforme a figura 1, contendo 

lipídeos, os TG são lipolizados no lúmen intestinal em ácidos graxos livres e 2-

monoacilgliceróis que são captados pelos enterócitos via difusão passiva e 
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específica por transportadores como o CD36. O colesterol também é captado 

através de outro transportador específico e, uma vez no seu interior, é 

transformado em ésteres de colesterol, enquanto os ácidos graxos livres e 2-

monoacilgliceróis são reconvertidos em TG. Finalmente, os ésteres de 

colesterol e TG são empacotados em conjunto com fosfolipídios e 

apolipoproteína (apo) B48 para formar quilomicrons. Estes são secretados nos 

vasos linfáticos e entram na circulação através do ducto torácico. O fígado 

sintetiza lipoproteínas ricas em TG chamadas lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL), que aumentam após a refeição quando TG e ácidos graxos 

livres provenientes da dieta alcançam o fígado. A formação de VLDL é quase 

idêntica à síntese de quilomicrons, sendo a apo B100 sua proteína estrutural e 

de seus remanescentes, leiam-se as lipoproteínas de densidade intermediária 

(IDL) e LDL (Klop et al., 2013).  

 
Figura 1. Vias do transporte de lipídeos e lipoproteínas plasmáticas. (Modificado Gaw, 2015) 

 

O HDL, por sua vez, é responsável por promover a remoção do 

colesterol intracelular e realizar o transporte reverso desse lipídeo, permitindo a 

sua redistribuição no organismo e a sua excreção biliar (Klop et al., 2013). 

Possui ainda propriedade antioxidante e antiinflamatória, que parece ser 

decorrente de enzimas e apolipoproteínas associadas à partícula de HDL 

capazes de inativar ou prevenir a oxidação de fosfolipídeos provenientes do 
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LDL (Rizzo et al., 2014; Gogonea, 2016). O HDL também apresenta 

propriedade antitrombótica e, somada a sua capacidade de inibir a apoptose de 

células endoteliais, tem sido associada a uma ação antiaterogênica relevante 

(Nofer et al., 2002; Besler et al., 2012; Rizzo et al., 2014).  

O metabolismo lipídico pode sofrer interferências de diferentes maneiras, 

levando a alterações na função e/ou níveis da lipoproteína plasmática que, 

isoladamente ou em associação com outro fator de risco cardiovascular, podem 

favorecer o desenvolvimento de aterosclerose. Portanto, as dislipidemias 

abrangem um amplo espectro de anormalidades lipídicas relacionadas a outras 

doenças ou à interação entre predisposição genética e fatores ambientais, 

como a dieta. As dislipidemias abrangendo níveis séricos elevados de 

colesterol total (CT) e LDL tem recebido maior atenção, particularmente porque 

podem ser tratadas através do uso de medicamentos e de mudanças no estilo 

de vida (Reiner et al., 2011). 

A elevação dos níveis de CT e LDL, assim como vários outros tipos de 

dislipidemias parecem predispor o indivíduo à DCV. A tríade lipídica 

aterogênica é mais comum e consiste na coexistência de aumento dos níveis 

séricos de TG e LDL, com redução da concentração de HDL. No entanto, 

evidências são limitadas quanto à eficácia e a segurança de se intervir neste 

padrão para reduzir o risco de DCV de modo que esse padrão ou seus 

componentes devem ser considerados como alvos opcionais para prevenção 

de DCV (Reiner et al., 2011). 

O nível plasmático de LDL geralmente é normal em pacientes com 

síndrome metabólica. Um achado comum, no entanto, é que as partículas de 

LDL são menores e mais densas do que o normal, um estado que se acredita 

estar associado ao aumento do risco cardiovascular (Lemche et al., 2017). O 

nível elevado de TG na síndrome metabólica ocorre pelo aumento do fluxo de 

ácidos graxos livres da periferia para o fígado no estado resistente à insulina, 

que conduz a síntese de TG hepática, que por sua vez promove a formação e a 

secreção de VLDL contendo TG (Reilly e Reader, 2003). O nível de HDL 

geralmente é reduzido em pacientes com resistência à insulina mesmo quando 

os níveis de TG de jejum são normais. (Feitosa et al., 2009).  
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1.1.3 Hipertensão Arterial  

De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, hipertensão 

arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins 

e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do 

risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. É possível separa os 

estágios da hipertensão como 1 e 2. O estágio 1 tem sua faixa de pressão 

sistólica entre 140-159 e diastólica entre 90-99. Já o estágio 2 a faixa da 

pressão sistólica varia entre 160-179 e a diastólica 100-109. 

Múltiplos mecanismos fisiopatológicos são descritos associando 

hipertensão e obesidade. Esses mecanismos envolvem resistência à insulina, 

inflamação, estresse oxidativo, o sistema nervoso simpático e o sistema renina-

angiotensina-aldosterona (Sironi et al., 2004). De maneira ampla, esses 

processos podem induzir a disfunção endotelial atribuída em parte ao estresse 

oxidativo e alterar a hemodinâmica em todo o corpo, promovendo a elevação 

da pressão arterial (Gamez-Mendez et al., 2015).  

  

1.2 . Dieta Ocidental e o consumo de alimentos ricos em lipídeos 

O desenvolvimento da agricultura e a industrialização introduziram na 

alimentação humana cereais, óleos e açúcares refinados, produtos lácteos, 

carnes gordurosas, sal, bem como combinações desses alimentos que 

determinam efeitos expressivos na saúde e no bem-estar. Indicadores 

dietéticos como carga glicêmica, composição de ácidos graxos e de 

macronutrientes, densidade de micronutrientes, relação sódio-potássio e teor 

de fibra foram afetados (Cordain et al., 2005). 

No Brasil, de acordo com Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-

2009, houve aumento no consumo de alimentos industrializados, como pães, 

embutidos, biscoitos, refrigerantes e refeições prontas. Nas regiões 

economicamente mais desenvolvidas, como Sul, Sudeste e Centro Oeste, e, de 

modo geral, no meio urbano e entre famílias com maior renda, existe consumo 

elevado de gorduras, em especial as saturadas (Santos et al., 2013). 
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Os lipídeos são classificados em óleos ou gorduras de acordo com o seu 

ponto de fusão. Os óleos têm origem vegetal e são líquidos a temperatura 

ambiente enquanto as gorduras são de origem animal e sólidas na mesma 

condição. Os lipídeos abrangem moléculas orgânicas hidrofóbicas compostas 

basicamente de átomos de carbono e hidrogênio, que também podem ser 

classificados com base na presença ou não de ácidos graxos na sua 

composição. O colesterol é um lipídeo que não contém ácidos graxos na sua 

estrutura, mas pode ser esterificado a cadeias longas de ácidos graxos 

formando ésteres de colesterol (Larsson, 1994). 

O colesterol (figura 2) é um esteróide de origem natural, derivado do 

ciclopentanoperidrofenantreno, que compõe membranas celulares, é 

importante para o metabolismo humano e está presente em vários tipos de 

alimento (Briggs et al., 2017).  

         
Figura 2. Estrutura química da molécula do colesterol (Tramontano, 2017) 

 

O colesterol alimentar encontra-se nas gorduras de origem animal, 

quase que totalmente na forma livre (não esterificado). Suas principais fontes 

alimentares são gema de ovo, leite e derivados, camarão, carne bovina, pele 

de aves e vísceras (Santos et al., 2013). 

Entretanto, para um grande número de pesquisadores, os pressupostos 

tradicionais de que o consumo de colesterol na dieta se traduz diretamente em 

níveis elevados de colesterol no plasma e o desenvolvimento de DCV em todos 

os indivíduos parece equivocado (Hu et al., 1999; Rong et al., 2013; Natoli et 

al., 2007). Uma estimativa conservadora sugere que apenas 30% da população 

responderia de forma extrema ao colesterol dietético (Weggemans et al., 2001), 

enquanto que aproximadamente 70% dos humanos seriam hiporesponsivos ao 

excesso de consumo de colesterol na dieta (McNamara et al., 2000). Portanto, 
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os estudos clínicos mostraram que as mudanças no compartimento do plasma, 

resultantes do consumo de colesterol na dieta, são influenciadas por vários 

fatores, como etnia, influência genética, fatores hormonais e IMC (McNamara 

et al., 2000; Masson et al., 2003). Mas os indivíduos que respondem de forma 

hiperativa à ingestão de colesterol na dieta geralmente mostram aumento na 

razão LDL e HDL, marcadores importantes para o risco de DCV (Herron e 

Fernandez, 2004).  

A percepção generalizada de que o colesterol dietético seria benigno 

também é mal colocada, pois ele aumenta a susceptibilidade do LDL à 

oxidação, aumenta a lipemia pós-prandial e potencializa os efeitos adversos da 

gordura saturada. Deste modo, o colesterol dietético seria sim prejudicial às 

artérias (Santos et al., 2013). No entanto, é importante considerar que os 

estudos que associaram inicialmente o nível de colesterol na dieta com o risco 

cardiovascular corresponderam a modelos experimentais animais em que 

foram fornecidas doses suprafisiológicas de colesterol (Dussaillant et al., 2017). 

A maioria dos produtos alimentícios derivados de plantas e animais 

contém gorduras que garantem saciedade, sabor, consistência e estabilidade. 

Manteiga e ovos são alimentos muito consumidos em todo o mundo. No 

entanto, são alimentos de origem animal controversos, pois, além do colesterol, 

possuem ácidos graxos saturados (Santos et al., 2013; Li et al., 2013; Miranda 

et al., 2015).   

       
 O equilíbrio ideal da contribuição dos ácidos graxos para a dieta tem 

sido um assunto bem complexo de se discutir. Eles constituem os principais 

componentes de lipídeos como TG, ésteres de colesterol e fosfolipídios, 

desempenham um papel crucial em processos fisiológicos (como a 

manutenção e replicação celular) e seus metabólitos (como as prostaglandinas, 

os tromboxanos e os leucotrienos) atuam como moléculas sinalizadoras 

lipofílicas bioativas (Tvrzicka et al., 2011). Além disso, os ácidos graxos 

representam uma importante fonte de energia e participam da absorção de 

vitaminas lipossolúveis (Strassner et al., 2015). A ingestão total de gordura tem 

sido o foco principal das recomendações dietéticas, com maior ênfase no 

impacto na saúde referentes aos ácidos graxos nos últimos anos. O consumo 

total de gordura de 20% a 35% de energia é recomendado pelo Instituto de 
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Medicina e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (Vannice e Rasmussen, 2014). A literatura descreve que ácidos 

graxos trans aumentam desproporcionalmente a razão LDL/HDL ao aumentar 

as concentrações séricas de LDL e reduzir as de HDL, demonstrando ainda 

uma correlação positiva entre seu consumo e a ocorrência de DAC 

(Schwingshackl et al., 2014; Estruch et al., 2013; Brouwer et al., 2010).  

 

1.2.1. Manteiga 

De acordo com a Portaria n° 146, “com o nome de manteiga entende-se 

o produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou 

sem modificação biológica do creme pasteurizado derivado exclusivamente do 

leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A matéria gorda da 

manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea” (Santos et 

al., 2013).  

Segundo a legislação brasileira, a manteiga pode ser classificada como 

extra, primeira qualidade e segunda qualidade de acordo com a sua 

composição, conforme mostra o quadro 1. 

Quadro 1. Classificação da manteiga 

Composição Tipo 
Extra 1ª qualidade 2ª qualidade 

Gordura (%) ≥83,0 ≥ 80,0 ≥ 80,0 
Acidez (cm³)/Litro ≤ 3,0 ≤ 8,0 ≤ 10,0 

Sal (%) ≤ 2,0 ≤ 2,5 ≤ 6,0 
Corante vegetal Ausência Facultativo Obrigatório 

Fonte: Embrapa, acesso 03 set. 2018. 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000girl7f39
02wx5ok05vadr1ty2i4zd.html 
 
 

De acordo com a legislação vigente (Brasil, 1996), as manteigas extra, 

1ª qualidade e 2ª qualidade ou comum. 

Do total de lipídeos da manteiga, cerca de 50% são ácidos graxos 

saturados e 25% insaturados (mono e poli-insaturados). De acordo com a 

National Nutrient Database for Standard Reference (2018) a manteiga contém 

2,15% mg de colesterol.  De acordo com a literatura são encontrados na 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000girl7f3902wx5ok05vadr1ty2i4zd.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000girl7f3902wx5ok05vadr1ty2i4zd.html
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manteiga ácidos graxos como mirístico (14:0), palmítico (16:0), esteárico (18:0) 

e oleico (18:1), bem como vitaminas A e E, além de selénio que, aliados ao 

ácido linoleico e aos ácidos graxos de cadeia curta e média, são poderosos 

reguladores do sistema imune (Richards, 2001; Ip et al.,1994; Shultz et al., 

1992). 

O queijo, o leite e a manteiga são produtos lácteos que estão entre as 

principais fontes de ácidos graxos da dieta. Entretanto, embora evidências 

tenham vinculado o consumo de gordura saturada ao aumento dos níveis de 

LDL e um risco aumentado de desenvolvimento de DCV, descobertas recentes 

indicaram que a ligação entre gordura saturada e DCV pode ser menos direta 

do que se pensava inicialmente (Huth et al., 2013). 

Uma meta-análise de estudos prospectivos de coorte que examinaram a 

associação entre o consumo de manteiga e o risco de DCV mostrou que, 

normalizando a ingestão para uma colher de sopa por dia, este produto lácteo 

foi ligeiramente associado à mortalidade por todas as causas, com exceção de 

DCV (Pimpin et al., 2016). Entretanto, embora uma colher de sopa seja uma 

quantidade considerada relativamente pequena, caloricamente representa 5% 

de uma dieta de 2000 calorias por dia e 35% da ingestão recomendada de 

ácidos graxos saturados (Pimpin et al., 2016). É importante salientar que dietas 

com baixo teor de ácidos graxos saturados, encontradas na manteiga, e trans, 

disponíveis na margarina, são recomendados pela American Heart Association 

e pela European Food Safety Authority o que sugere que dietas ricas nestes 

tipos de ácidos graxos estão associadas ao alto risco de DAC por conta do 

efeito sobre o metabolismo de lipoproteínas, a função endotelial, a fluidez da 

membrana e o estado inflamatório (Eckel et al., 2014; Lopez-Garcia et al., 

2005; Roach et al., 2004). 
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1.2.2. Gema de ovo 

O consumo dos ovos de aves selvagens, como o pombo, pavão, 

avestruz, codorna, patos e pelicanos, entre outros, enquanto alimento parece 

datar de tempos antigos. Já o consumo de ovos de galinha tem uma história 

relativamente curta. Embora em muitas partes do mundo ovos de outras aves 

sejam consumidos, os ovos de galinha são hoje os mais populares (Iannotti et 

al., 2014). 

Os alimentos, além de satisfazerem a fome e fornecerem nutrientes aos 

seres humanos, visam também prevenir doenças relacionadas à nutrição e 

melhorar o bem-estar físico e mental dos consumidores (Miranda et al., 2015). 

O ovo é de particular interesse por conta da funcionalidade, além de apresentar 

grande versatilidade culinária e baixo custo econômico, sendo acessível para a 

maioria da população (Miranda et al., 2015; Carrillo et al., 2012). Não apresenta 

restrição de consumo por motivos religiosos, sendo usado como alimento em 

todas as culturas (Campos et al., 2016; Abeyrathne et al., 2013). 

O ovo é considerado um alimento completo por possuir a maioria dos 

nutrientes necessários para o bem-estar (Sumaiya et al., 2016). O ovo contribui 

para a saciedade, um fator importante para o controle do peso, constituindo 

ainda uma fonte de calorias moderada com proteínas de excelente qualidade 

(Quadro 2), abrangendo peptídeos bioativos e todos os aminoácidos 

essenciais, além de colina, vitaminas B, A e D, ferro e carotenóides (Qin et al., 

2018; Liao et al., 2018; Conrad et al., 2017; Miranda et al., 2015). 

Considerando o uso mais amplo de ovos de galinha, é importante considerar 

que sua composição pode ser afetada por vários fatores, inclusive pela dieta, 

tensão e idade desta ave, bem como por outros fatores ambientais (Fraeye et 

al., 2012). 
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Quadro 2. Componentes do ovo de galinha caipira 

Composição Conteúdo (58g/unidade) 
Energia 78 kcal 
Proteína  6,5 g 

Colesterol  227 mg 
Ácido graxos saturado 1,7 g 

Ácido graxos monoinsaturado 2,3 g 
Vitamina D 0,9 µg 
Riboflavina  0,24 µg 

Vitamina B12 1,3 µg 
Selênio  6 µg 
Fósforo 103 µg 
Ferro  1 µg 
Folato  26 µg 
Retinol   98 µg 

                Adaptado de Dussaillant et al., 2017 

Os ovos são células especializadas projetadas na natureza para 

reprodução de ovíparos e suporte nutritivo desde a concepção, servindo como 

o único estoque de nutrientes até que o organismo possa sobreviver de forma 

mais independente no ambiente. Os ovos compreendem duas partes distintas, 

a gema e a clara, que diferem na função e na composição biológica (Iannotti et 

al., 2014). O objetivo da gema é principalmente nutritivo, enquanto a clara 

serve como um sistema de defesa contra invasores patogênicos e como 

suporte físico. Com algumas exceções, a gema do ovo fornece nutrientes em 

maior proporção, especialmente lipídeos, do que a clara (Quadro 3). A clara do 

ovo contém principalmente água, proteínas de proteção que sequestram 

nutrientes como o ferro e bloqueiam a atividade enzimática. Magnésio, potássio 

e sódio também se encontram em níveis mais altos na clara do que na gema. A 

casca, assim como a clara, possui mecanismos de defesa físicos e biológicos, 

como propriedades antimicrobianas (Iannotti et al., 2014; Nimalaratne e Wu, 

2015).  
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Quadro 3. Lipídeos presente na gema do ovo 

Composição Conteúdo % 
Triglicerídeos 66,0 
Fosfolipídeos 28,0 

Colesterol 6,0 
Ácido graxo saturado 6,0 

Ácido graxo mono-saturado 6,0 
Ácido graxo poli-insaturado 6,0 

               Adaptado de Campos et al., 2016 

A redução na ingestão de ovos costumava ser recomendada para ajudar 

a prevenir a DAC. Entretanto, evidências principalmente de grandes estudos 

epidemiológicos - não mostraram uma relação significativa entre a ingestão de 

ovos e DCV, com exceção de pacientes com maior risco cardiovascular 

(Goldberg et al., 2014; Rong et al., 2013; Shin et al., 2013; Trichopoulou et al., 

2003). Jang et al. (2018) observou que o elevado consumo de ovos pode 

aumentar o risco de DCV em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. O 

estudo de Li et al. (2013) também aponta relação dose-resposta positiva entre 

o consumo de ovos e o desenvolvimento de DCV e diabetes. Com isso, a 

comunidade científica reconheceu que outras covariáveis da dieta e da saúde 

do indivíduo poderiam impactar no desenvolvimento das DCV, embora ainda 

recomende um limite para o consumo de colesterol (Alexander et al., 2016; 

Nakamura et al., 2018). 

Uma dieta habitual com alimentos ricos em colesterol é um determinante 

à maior propensão para a aterosclerose e doenças isquêmicas do coração, 

como já foi falado anteriormente. E por conta disso, existe uma controvérsia na 

literatura que defende (Houston et al., 2011; Trichopoulou et al., 2006; Burke et 

al., 2007) que o colesterol proveniente do ovo pode ocasionar os problemas 

previamente citados, porém outros que questionam (Scrafford et al., 2011; 

Sauvaget et al., 2003; Goldberg et al., 2014; Zazpe et al., 2011) não haver 

associação dos níveis de colesterol com o risco de DCV.  

De acordo com Novello et al. (2006), os estudos epidemiológicos sobre o 

consumo do ovo e os riscos de doenças cardiovasculares, apesar de existirem 

em grande quantidade, são ainda insuficientes para avaliar os riscos e 

benefícios do consumo do ovo. Até o momento, não existem estudos de 
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intervenção randomizados e controlado para avaliar principalmente o impacto 

do consumo de ovo sobre a incidência de eventos cardiovasculares 

(Dussaillant et al., 2017). 

 
1.3. Dinâmica do cálcio intracelular  

1.3.1. Acoplamento excitação-contração cardíaca e modulação 
autonômica 

A dinâmica do Ca2+ em células de atividade elétrica e mecânica do 

coração é modulada por uma maquinaria que comporta inúmeras proteínas que 

comandam o fluxo desse íon através da membrana plasmática e de organelas 

intracelulares como, por exemplo, o retículo endosarcoplasmático (Berridge et 

al., 2003). 

De acordo com a figura 3, nos cardiomiócitos o acoplamento excitação-

contração é deflagrado mediante a chegada de um potencial de ação (Bers e 

Despa, 2006). Canais de Na+ dependentes de voltagem presentes na 

membrana plasmática se abrem de modo que o influxo deste íon permite o 

alcance do limiar de excitabilidade dos canais de Ca2+ do tipo L (LTCC), mais 

especificamente a isoforma Cav1.2. Estes canais estão localizados na altura 

dos túbulos T, próximos aos canais liberadores de Ca2+ expressos na 

membrana do retículo sarcoplasmático (RS), denominados receptores de 

rianodina (RyR). Uma quantidade relativamente pequena de Ca2+ entra na 

célula via LTCC, porém suficiente para ativar RyR, que libera uma grande 

quantidade de Ca2+ a partir deste estoque intracelular, fenômeno conhecido 

como liberação de Ca2+ induzida pelo Ca2+ (CICR). Como resultado, a 

concentração de Ca2+ livre no citosol ([Ca2+]c) aumenta, o que favorece sua 

ligação aos miofilamentos e consequentemente o processo de contração 

muscular, denominada sístole (Bers, 2000; Bers, 2002; De Tomasi et al., 2009; 

Zhang e Shaw, 2013; Deus, 2015). 

O RyR é uma proteína grande, funcionalmente e estruturalmente 

associada a outras proteínas, como calsequestrina, triadina e junctina, além de 

proteínas ligadoras de FK506 denominadas FKBP12 (Bers et al., 2003). A 

ligação de uma molécula de FKBP12 a cada uma das quatro subunidades de 
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RyR estabiliza o canal, mantendo-o em seu estado conformacional fechado 

durante a fase de repouso da célula cardíaca e evitando o extravazamento de 

Ca2+ a partir do RS. Embora a FKBP12 seja altamente expressa em 

cardiomiócitos, a isoforma FKBP12.6 é a predominante associada ao RyR 

presente nesta célula, com maior afinidade (Xu et al., 2014). Estudos com 

camundongos apontam que o FKBP12 é um regulador crítico do ritmo e da 

corrente de sódio controlada por voltagem cardíaca (Maruyama et al., 2011) 

Já para que a diástole ocorra, ou seja, para que o músculo cardíaco 

relaxe, a [Ca2+]c deve diminuir, dissociando-se dos miofilamentos. 

Transportadores ativos estão envolvidos na extrusão de Ca2+ a partir do citosol 

(Bers, 2000; Bers, 2002; Wuytack, 2002; Martin et al., 2002; Bers e Despa, 

2006; Oceandy et al., 2007; Xiong et al., 2012; Khananshvili, 2013): 

a) Ca2+-ATPases – são ATPases do tipo P, transportadores ativos primários, 

que utilizam a energia da hidrólise do ATP para mediar o transporte ativo de 

Ca2+.  Estão presentes nas membranas plasmática e do RS, sendo 

denominadas das famílias PMCA e SERCA, respectivamente. No coração as 

isoformas expressão são PMCA1, PMCA4 e SERCA2. A atividade da SERCA é 

modulada pelo fosfolambam (PLB) enquanto a PMCA sofre modulação pela 

calmodulina. A forma fosforilada do PLB (PLB-P) modula positivamente a 

atividade da SERCA. 

b) Trocador Na+/Ca2+ (NCX) – é um transportador ativo secundário que se 

encontra na membrana plasmática. Medeia a extrusão do íon Ca2+ 

contratransportando três íons Na+. No coração a isoforma predominante é 

NCX1. Sua atividade depende da ação da bomba Na+/K+ATPase (NKA), 

também uma ATPase do tipo P que medeia transporte ativo primário e utiliza a 

energia da hidrólise do ATP para contratransportar Na+ e K+, promovendo o 

efluxo do Na+ para o meio extracelular. A unidade funcional mínima da NKA é 

composta por subunidades α e ẞ. A isoforma α1 é a mais amplamente 

distribuída e é expressa em quase todos os tecidos. Foi relatado que dois tipos 

funcionalmente distintos de NKA coexistem em miócitos ventriculares - a 

bomba de alta afinidade à ouabaína expressando isoformas α2 e/ou α3 com e 

a bomba de baixa afinidade a esta mesma molécula expressando a isoforma 

α1. 
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A SERCA e o NCX são os mais importantes no processo de redução da 

[Ca2+]c. Enquanto a SERCA promove o retorno do Ca2+ para o lúmen do RS 

pela SERCA, o NCX e a PMCA são responsáveis pelo efluxo do Ca2+ para o 

meio extracelular. A bomba PMCA está associada ao ajuste fino da ([Ca2+]c. 

Uma pequena quantidade de Ca2+ também é captada pela mitocôndria através 

da ação de um uniporte de Ca2+(Bers, 2000; Bers, 2002; O-Uchi et al., 2012). 

O coração possui automatismo, mas é duplamente inervado, e 

consequentemente modulado, pelo sistema nervoso autônomo.  A estimulação 

simpática fisiológica do coração decorrente da ligação de catecolaminas 

principalmente a receptores ẞ1-adrenérgicos que aumentam a força de 

contração (inotropismo) e aceleram o processo de relaxamento (lusitropismo) 

cardíacos. A ocupação destes receptores por agonistas ativa a proteína G 

estimulatória (Gs) que, por sua vez, estimula a enzima Adenilil Ciclase (AC) a 

produzir Adenosina 3',5'-Monofosfato Cíclico (AMPc), um nucleotídeo formado 

a partir do ATP, capaz de ativar a Proteína Cinase A (PKA). Esta cinase 

fosforila várias proteínas relacionadas ao acoplamento excitação-contração. O 

efeito lusitrópico deve-se principalmente à fosforilação da PLB. Defosforilado o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

Figura 3. Figura representativa da homeostasia do Ca2+ em cardiomiócitos. LTCC: 

canais de Ca2+ do tipo L; NCX: trocador Na+/Ca2+; PMCA: Ca2+ ATPase da membrana 

plasmática; NKA: Na+/K+ ATPase; RyR: receptor de rianodina; SERCA: Ca2+ ATPase do 

retículo sarcoplasmático; PLB: fosfolambam; Mit: mitocôndria; RS: retículo sarcoplasmático; 

MP: membrana plasmática; AC: adenilato ciclase; PKA: proteína cinase A. (Retirado de 

Marques, 2015; adaptado de Bers, 2002). 

 

         PLB regula negativamente a função da SERCA, mas fosforilado (PLB-P) 

leva à modulação positiva da atividade desta bomba, favorencendo a captação 

de Ca2+ pelo RS. Já o aumento do inotropismo decorre da fosforilação tanto de 

LTCC como do RyR. A consequente modulação positiva de LTCC e RyR 

aumenta o influxo de Ca2+ a partir do meio extracelular e a liberação deste ion 

do lumen do RS para o citosol, respectivamente. Em células de atividade 

elétrica como as do nodo sinoatrial e do nodo atrioventricular, a modulação 

positiva de LTCC aumenta a frequência cardíaca (cronotropismo positivo) e a 

condução atrioventricular (dromotropismo positivo), respectivamente (Bers, 

2002).  

A atividade parassimpática mediada pela acetilcolina (Ach) no coração 

decorre da sua ativação a receptores muscarínicos do tipo 2 (M2). Este 

receptor é acoplado à proteína G inibitória (Gi) que reprime a atividade da 

enzima AC e favorece o efluxo de K+. Deste modo o aumento do tônus 
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parassimpático leva a efeitos crono, dromo e inotrópico negativos que 

contrapõem as ações do sistema nervoso simpático (Bers e Despa, 2006). 

1.3.2. Doenças cardíacas e alterações na homeostase do cálcio  

No sistema cardiovascular o Ca2+ não é apenas essencial para os 

processos de contração e relaxamento, mas também tem um papel vital como 

um segundo mensageiro nas vias de transdução de sinal (Cartwright et al., 

2011). 

A literatura discute que o aperfeiçoamento do tratamento farmacológico 

de pacientes com IC exige o desenvolvimento de novas estratégias que visem 

o mecanismo basal da doença. O desajuste da homeostase do Ca2+ no 

cardiomiócito é reconhecido como um dos principais contribuintes para o 

fenótipo da IC, uma vez que desempenha um papel fundamental na disfunção 

sistólica e diastólica, na arritmogênese e na sinalização de hipertrofia e 

apoptose. A bomba SERCA, o trocador NCX e RyR são considerados alvos 

promissores para a intervenção terapêutica (Roe et al., 2015). 

O risco para desenvolvimento da IC é duas vezes maior em obesos em 

comparação com não obesos (Smith et al., 2016). Sabe-se que a obesidade 

induz hiperatividade do sistema nervoso autonômico simpático, via aumento 

dos níveis séricos de leptina, insulina e ácidos graxos (Vileigas, 2016; Lambert 

et al., 2010).  A elevação da concentração de catecolaminas circulantes 

acarreta na modulação da atividade cardíaca mediada principalmente pelo 

receptor beta-adrenérgico (Triposkiadis et al., 2009). A literatura aponta ainda 

correlação do IMC com a massa e a espessura da parede do ventrículo 

esquerdo (VE), bem como ao prejuízo das suas funções sistólica e diastólica 

(Turkbey et al., 2010; Wong et al., 2004; Cuspidi et al., 2014). 

Estudos mostram ainda que a atividade/expressão da enzima NKA 

encontra-se reduzida no coração insuficiente (Müller-Ehmsen et al., 2001; 

Swift et al., 2008). A literatura aponta uma correlação positiva entre a função 

cardíaca e a expressão de NKA (Schwinger et al., 2003). Foi observada uma 

estreita relação entre a diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

e a diminuição da expressão da NKA em indivíduos com cardiomiopatia 

dilatada (Nørgaard et al., 1988). Um estudo com ratos mostrou ainda redução 
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da atividade da NKA após infarto do miocárdio, o que resultou em piora do 

desempenho ventricular e progressão da doença (Stefanon et al., 2009). 

De acordo com a literatura, a bomba PMCA4 foi implicada na síndrome 

do QT longo que pode levar a morte súbita cardíaca devido a arritmia. 

Recentemente tem se discutido os papéis essenciais das PMCAs na saúde e 

na doença (Cartwright et al., 2011). 

1.4. Justificativa 

A alta ingestão de colesterol pode causar dislipidemia e favorecer 

disfunção cardíaca através de doenças isquêmicas ou ainda através da 

alteração da fluidez da membrana plasmática dos cardiomiócitos e 

consequente modulação da atividade de enzimas e de proteínas 

transportadoras de íons (Saini et al., 2004). 

O sobrepeso e a obesidade na infância e na adolescência são um 

importante problema de saúde pública porque contribiu para o desenvolvimento 

para DCV (Umer et al., 2017). 

Ovos e manteiga são alimentos ricos em colesterol mundialmente muito 

consumidos. Ambos fazem parte da denominada “Dieta Ocidental” (Halton et 

al., 2006; Campo et al., 2016). Berger et al. (2015), mediante a realização de 

uma revisão sistemática e meta-análise, relataram a existência de estudos 

heterogêneos e desprovidos de rigor metodológico para tirar quaisquer 

conclusões sobre os efeitos do colesterol dietético, de qualquer fonte, sobre o 

sistema cardiovascular.   

O efeito da combinação de gema de ovos e manteiga são fontes 

dietéticas de colesterol usadas em conjunto na preparação de vários alimentos 

como bolos e pães. Porém, os efeitos dessa combinação sobre a saúde 

cardiovascular ainda carecem de investigação. Nosso grupo de pesquisa 

desenvolveu uma ração experimental que contempla a combinação desses 

dois alimentos, sendo uma ração original, nunca antes descrita na literatura. É 

uma ração acessível e de fácil elaboração, além do mais, é um modelo 

alimentar de baixo custo, constituindo em um modelo viável a ser estudado.   
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Em adição, diversos mecanismos têm sido relacionados como possíveis 

responsáveis por anormalidades cardíacas e, assim como em humanos, a 

homeostase intracelular do Ca2+ nos cardiomiócitos juntamente com a 

sinalização adrenérgica parece um mecanismo importante de ser investigado 

(Leopoldo et al., 2010; Relling et al., 2006; 1998; Bers, 2002; Opie et al.,1998). 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o impacto de uma dieta modificada com gema de ovos e 

manteiga sobre a saúde cardiovascular de ratos Wistar machos. Realizando 

avaliações cardiometabólicas, considerando diferentes tempos de dieta. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Todas essas análises foram realizadas em relação a dieta  

a) Verificar alterações nutricionais e biométricas; 

b) Realizar análises bioquímicas no soro e/ou em tecido cardíaco para:  

• Caracterização do perfil lipídico; 

• Determinação da glicemia; 

• Dosagem do nível de estresse oxidativo; 

c) Avaliar a função e estrutura cardíaca através de ensaios ecocardiográficos; 

d) Investigar a expressão de algumas proteínas importantes na dinâmica do 

cálcio intracelular. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Local do estudo e considerações éticas 

Todos os procedimentos descritos e executados neste trabalho foram 

submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o número 870/2016 (certificado 

em anexo). A parte experimental da dissertação foi toda realizada nas 

dependências do Laboratório de Farmacologia Experimental (LAFE) situado no 

Instituto Biomédico (IB) da UFF. 

Foram utilizados ratos Wistar cujas matrizes tiveram origem no Núcleo 

de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade. Aos três meses de idade, 

estas matrizes foram submetidas ao acasalamento na proporção de duas 

fêmeas para cada macho. As fêmeas primíparas foram então separadas em 

gaiolas individuais e, no dia seguinte ao nascimento, a prole foi ajustada para 

oito machos por mãe. Após 21 dias de lactação, procedeu-se o desmame e os 

filhotes foram acondicionados de três em três em cada gaiola de prolipropileno. 

3.2. Animais 

Todos os animais usados no estudo foram mantidos no Biotério do IB 

em ambiente controlado (temperatura 21-24ºC, ciclo claro-escuro não invertido) 

e receberam água/ração ad libitum. 

3.3. Delineamento Experimental 

           Mediante o desmame os filhotes foram divididos aleatoriamente em dois 

grupos: 

Grupo 1 (G1) – Controle – ratos alimentados com ração comercial 

padrão de roedores (Nuvilab®). 

Grupo 2 (G2) – Intervenção - ratos alimentados com ração experimental 

obtida por suplementação da ração comercial padrão de roedores com gema 

de ovos de galinha e manteiga.  

Os animais foram avaliados após 30 e 60 dias de dieta (figura 4). No 

total, foram usados 17 animais para o compor o estudo. 
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Figura 4. Esquema sumarizando o delineamento experimental e todas as etapas do trabalho. 
Após o nascimento a ninhada foi ajustada para oito filhotes machos por mãe. Mediante o 
desmame os filhotes foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais, Controle 
(G1) e Intervenção (G2), que foram alimentados respectivamente com ração padrão para 
roedores Nuvilab® e ração experimental (Nuvilab® modificada com gema de ovos de galinha e 
manteiga). A massa corporal e o consumo de cada ração foram monitorados a partir do 
desmame. Após 30 e 60 dias de dieta os animais foram submetidos a ecocardiografia ou à 
eutanásia para coleta de amostras de sangue e tecido cardíaco para a realização de ensaios 
bioquímicos e moleculares. 

 

3.4. Preparo da ração 

A ração experimental, obtida pela suplementação da ração padrão para 

roedores com gema de ovos e manteiga, foi elaborada com base nos trabalhos 

de Neves et al. (2006), Angelis-Pereira et al. (2017) e Zare et al. (2012). 

Salientando que esta ração modificada foi desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa. 

Após a ração comercial ser moída em liquidificador industrial Poli 

metalúrgica Siemsen LTDA modelo LS-02MB, os demais ingredientes, 

adquiridos a partir de fontes comerciais, foram incorporados a mesma para o 

preparo de uma mistura homogênea que foi paletizada e assada em estufa 

FANEN modelo 320- SE à 80 °C durante 24 horas (Quadro 4). 
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Quadro 4. Ingredientes para preparo de 1Kg de ração experimental 

  

 

Quadro 5. Composição da ração comercial padrão para roedores (Nuvilab®) e 

a calculada para a ração experimental obtida por suplementação com gema de 

ovos de galinha e manteiga 

 

 

 

 

 

Componente Quantidade  

Ração comercial padrão para roedores (Nuvilab®) 700g 

Manteiga (Elegê Extra com sal) 200g 

Gema de ovo de galinha caipira 100g 

Água mineral 560 mL 

Componentes 
Nuvilab® 

(ração comercial) 
Ração modificada 

Carboidratos (%) 56 39,5 

Proteínas (%) 19 16,7 

Gorduras (%) 3,5 17,5 

Fibras (%) 4,5 3,6 

Vitaminas/ Minerais (%) 5 3,9 

Umidade (%) 12 18,8 

Kcal/g 3,3 3,8 
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Quadro 6. Composição da gema de ovo caipira Granja Yabuta® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7. Composição da manteiga extra com sal Elegê® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Gema de Ovo 

Carboidratos (%) 1 

Proteínas (%) 16 

Gorduras (%) 30 

Fibras (%) 0 

Vitaminas/ Minerais (%) 2 

Umidade (%) 51 

Kcal/g 360 

Componentes Manteiga 

Carboidratos (%) 0,1 

Proteínas (%) 0,4 

Gorduras (%) 84 

Fibras (%) 0 

Vitaminas/ Minerais (%) 0 

Umidade (%) 15,5 

Kcal/g 726,89 
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3.5. Análises biométricas e nutricionais 

Realizadas de acordo com o descrito por  Toste et al. (2006) . 

3.5.1. Massa corporal 

A massa corporal dos animais foi aferida duas vezes por semana no 

período compreendido entre o desmame e o fim do período experimental, 

sempre no mesmo horário, utilizando-se uma balança eletrônica digital 

(Gehaka®, modelo BK3000), sendo expressa em gramas. 

A variação ponderal (VP) foi determinada subtraindo-se a massa inicial 

(MI) da massa final (MF), sendo calculada para os períodos compreendidos 

entre os dias pós-natais 21-51 (30 dias de dieta) e 21-81 (60 dias de dieta): 

VP = MF – MI 

3.5.2. Comprimento corporal 

Expresso em centímetros (cm), o comprimento nasoanal (CNA) foi 

aferido utilizando-se uma fita métrica no animal anestesiado para a realização 

da eutanásia. 

 

3.5.3. Índice de massa corporal (IMC) 

Determinado a partir da razão entre a massa corporal e o quadrado do 

CNA, sendo expresso em gramas por centímetro quadrado de acordo com 

Novelli et al. (2007): 

IMC= massa corporal/CNA²  

 
 
3.5.4. Consumo alimentar e ingestão energética 

Após o desmame dos animais no 21º dia pós-natal, a ingestão de ração 

de ambos os grupos foi monitorada em gramas (g) duas vezes por semana 

até o final do período experimental. O consumo alimentar diário por animal foi 

determinado pela subtração da massa de ração restante a partir da massa 

inicialmente colocada, sendo esta diferença dividida pelo intervalo de dias 

compreendido entre as determinações e o número de animais por gaiola. 
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O consumo alimentar individual ao longo de 30 e 60 dias de dieta 

também foi determinado, sendo o seu resultado o somatório do consumo 

diário de cada animal entre os dias pós-natais 21-51 e 21-81. 

Para a avaliação da ingestão energética (IE) em um determinado 

período, multiplicou-se o respectivo consumo alimentar pelo conteúdo 

energético (Kcal/g) de cada ração (comercial ou experimental), conforme 

apresentado no quadro 3. 

 
3.5.5. Coeficiente de Eficácia Alimentar  

O Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) foi determinado a partir da 

razão entre a variação ponderal (VP) e a ingestão energética (IE) ao longo de 

30 e 60 dias de dieta, sendo calculado então para os intervalos entre os dias 

pós-natais 21-51 e 21-81. 

CEA (g/kcal) = (MF – MI) / IE 

 
3.6. Ecocardiografia 

Um dia antes da eutanásia, os animais foram primeiramente 

anestesiados com cloridrato de cetamina (50mg/Kg) e cloridrato de xilazina 

(5mg/Kg) administrados intraperitonialmente. A região anterior do tórax foi 

tricotomizada e os animais colocados em decúbito lateral esquerdo para a 

xobtenção de imagens e registro dos parâmetros a serem analisados 

posteriormente (Lang et al., 2005; Ram et al., 2011; Gao et al., 2011). 

Para a execução do ensaio foi utilizado o ultrassom da marca Siemens 

ACCUSON, modelo portátil, e um transdutor setorial de 10MHz. A avaliação da 

estrutura bem como da função sistólica do ventrículo esquerdo foi possível pela 

obtenção de imagens em modo-M via ecocardiograma bidimensional, sendo 

registrados os seguintes parâmetros:  

- S: espessura do septo em sístole (s) e diástole (d)- cm 

- PP: espessura da parede posterior em sístole (s) e diástole (d)- cm 

- DVE: diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole (s) e diástole (d)- cm 
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- MVE: massa do ventrículo esquerdo- g 

- AO: raiz da aorta- cm 

- AE: átrio esquerdo- cm 

- FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo- %  

Para a avaliação estrutural foram calculadas ainda razão AE/AO e a 

espessura relativa da parede (ERP), que traduz a geometria do ventrículo 

esquerdo, a partir da razão entre o dobro da espessura relativa da parede e o 

diâmetro do ventrículo esquerdo, ambos em diástole: 

ERP(cm) = (2 x PPd)/DVEd 

O cálculo da ERP permite a categorização do aumento da massa 

ventricular esquerda como hipertrofia concêntrica ou excêntrica e além da 

identificação de remodelamento concêntrico. A fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) permite a avaliação da função sistólica global do ventrículo 

esquerdo e representa o percentual de volume ejetado na sístole em relação à 

diástole. 

A FEVE foi calculada pelo software do equipamento a partir dos volumes 

diastólico e sistólico finais, respectivamente representados pelas siglas VDF e 

VSF, obtidos a partir da planimetria do ventrículo esquerdo pelo método de 

Simpson realizada na imagem apical longitudinal: 

FEVE(%) = VDF – (VSF / VDF) 

Já a função diastólica do ventrículo esquerdo foi avaliada mediante a 

realização de Doppler pulsado e a análise do parâmetro denominado tempo de 

desaceleração da válvula mitral (TDM). Esta variável expressa a duração do 

enchimento do ventrículo esquerdo, refletindo o processo de relaxamento e a 

dinâmica de enchimento desta câmara cardíaca. 

Fundamentalmente, podem ser analisados os seguintes parâmetros da 

curva de Doppler: os picos de velocidade das ondas E e A (em cm/s); o cálculo 

da integral das áreas das curvas de cada fase, E e A, respectivamente; a 

aceleração e desaceleração das respectivas curvas, E e A (em cm/s²), e os 
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respectivos tempos de desaceleração (em ms); bem como a relação dos picos 

de velocidades E/A.  

Para o cálculo percentual da fração de encurtamento (FAC) sistólico da 

dimensão ventricular esquerda (% ∆D), como a diferença entre a dimensão 

diastólica final (Dfd) e a dimensão sistólica final (Dfs) dividida pela dimensão 

diastólica final. 

 

3.7. Eutanásia e obtenção de amostras de soro e tecido cardíaco 

Após jejum de aproximadamente doze horas os ratos foram submetidos 

à eutanásia por administração de solução de tiopental na dose letal de 

100mg/kg por via intraperitoneal. O procedimento foi realizado alternando os 

grupos experimentais. 

O tórax dos animais foi aberto cirurgicamente para coleta de sangue por 

punção cardíaca. As amostras foram submetidas à centrifugação durante 15 

minutos à 4°C e 3500 rpm utilizando centrífuga de mesa HERMLE (modelo 

z300k). O soro de cada animal foi divido em alíquotas armazenadas em 

ultrafreezer -80°C para análises posteriores. 

  Imediatamente após a coleta de sangue o coração foi removido e imerso 

em solução de Krebs-Bicarbonato (KH2PO4 4,2 mmol/L; NaHCO3 14,9 mmol/L; 

KCl 4,7 mmol/L; CaCl2 1,6 mmol/L; MgSO4.7H2O 1,2 mmol/L; NaCl 119 

mmol/L; Glicose 11,5 mmol/L), recém-preparada, à 37°C. Posteriormente o 

órgão foi dissecado, seco em papel de filtro e pesado, sendo fracionado com o 

auxílio de uma tesoura em placa de Petri apoiada em gelo. O material 

fracionado foi transferido para um tubo contendo uma solução composta por 

sacarose 320mM, tampão imidazol-HCl 5mM, PMSF 0,23mM e aprotinina 

0,5µg/mL (pH 7.2), na proporção de 0,8mL desta solução para cada 2g de 

tecido, e processado em Ultraturrax. Neste homogeneizador motorizado foram 

realizadas três passagens a 6500 rpm durante 10s, com 20s de intervalo entre 

cada passagem. O homogenato obtido pelo método descrito por Bambrick et al. 

(1988) foi então submetido a filtração em gaze e na sequencia dividido em 

alíquotas armazenadas em ultrafreezer -80°C para avaliação da expressão 

protéica e peroxidação lipídica. 
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3.8. Ensaios bioquímicos 

3.8.1. Determinação da concentração sérica de lipídeos e glicose 

A concentração sérica de glicose e de lipídeos (mg/dL), tais como TG, 

CT e HDL, foi determinada por método colorimétrico utilizando kit comercial e 

seguindo as recomendações do fabricante (Labtest Diagnóstica, Brasil). A 

absorbância foi medida em comprimento de onda de 505nm utilizando uma 

leitora de microplaca (Synergy H1 Hybrid Reader – Biotek). Com exceção do 

ensaio para dosagem de HDL, onde foi utilizado 48μL de soro, o volume usado 

para os demais ensaios foi de 5μL de amostra. Três replicatas foram realizadas 

para cada experimento. 

 Foram determinados ainda diferentes parâmetros para avaliação da 

aterogenicidade da dieta experimental: 

a) Índice aterogênico de Castelli I - determinado através da razão entre o 

CT e o colesterol HDL séricos (Castelli et al., 1986): 

Índice de Castelli I = CT/HDL 

b) Índice aterogênico de Plasma (IAP) – calculado a partir da razão entre 

as concentrações de TG e HDL séricos (Niraumand et al., 2015).  

 

3.8.2. Avaliação da peroxidação lipídica em homogenato de tecido 
cardíaco 

 A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada pelo método de Ohkawa 

et al. (1979) modificado que mede a concentração de metabólitos reativos ao 

ácido tiobarbitúrico (TBA), como o malondialdeído (MDA). 

A um tubo de ensaio adicionou-se 50 µL de SDS 8,1%, 370µL de ácido 

acético 20% (pH 3,5), 370µL de TBA 0,8% e 50 µL de homogenato de tecido 

cardíaco. Os tubos foram tampados, incubados em banho-maria por 1h a 95°C 

e acomodados em um isopor com gelo durante 10 minutos para posterior 

adição de 2 mL de N-butanol. Os tubos foram então agitados vigorosamente e 

submetidos à centrifugação a 3500 rpm por 15min. A fase orgânica 

compreendida pelo sobrenadante foi recolhida e a absorbância medida em 

leitora de microplaca (Synergy H1 Hybrid Reader – Biotek) em comprimento de 

onda de 532 nm. 
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 Em paralelo procedeu-se a realização de uma curva padrão de MDA de 

modo que a quantificação do MDA presente na amostra foi calculada pela 

interpolação da curva padrão. A peroxidação lipídica foi expressa em nmol de 

MDA/mg de tecido cardíaco. 

 

3.9. Ensaios moleculares: SDS-PAGE e Western Blot  

As amostras de homogenato cardíaco utilizadas neste ensaio foram 

primeiramente diluídas exatamente 1 volume tampão de amostra (2,4 mLTris 

HCL 0,5M pH 6,8; 3mL glicerol; SDS 10 %; azul de bromofenol 1 % e 1,5 mL 

mercaptoetanol) para cada 2 volumes de amostras e incubadas a 95°C por 10 

min em banho seco para desnaturação das proteínas. 

Os ensaios de quantificação foram realizados de acordo com Laemmli 

(1970), de modo que as amostras (50 µg de proteína) foram aplicadas na 

sequencia em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). O gel de empacotamento 

utilizado foi sempre de 4% e o gel de corrida foi escolhido de acordo com o 

peso molecular da proteína a ter sua expressão avaliada (Quadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

Quadro 8. Proteínas avaliadas através do método de Western Blot e 

respectivas informações técnicas dos ensaios 

Anticorpo Diluição Anticorpos 
primários 

Peso 
Molecular 

(KDa) 

Código 
do 

Anticorpo 
Fornecedor 

 
Padrão de 

Carregamento 

Gel de 
Corrida 

(%) 

SERCA 1:800 
Anti-

SERCA1/2/3 
de coelho 

100 sc-30110 
Santa Cruz 

Biotechnology 
 

ẞ-actina 10 

NKA 1:1000 Anti-NKAα 
de coelho 100 sc-28800 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

ẞ-actina 10 

PMCA 1:500 Anti-PMCA 
de coelho 120 sc-28765 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

Vinculina 10 

PLB 1:800 Anti-PLB de 
coelho 25 sc-30142 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

α-tubulina 15 

LTCC 1:500 Anti-LTCC 
de coelho 164 sc-25686 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

Vinculina 10 

ẞ1-AR 1:1000 Anti-ẞ1-AR 
de coelho 65 sc-568 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

Vinculina 15 

NCX 1:1000 Anti-NCX de 
coelho 70 sc-32881 Santa Cruz 

Biotechnology 
 

Vinculina 10 

FKBP12 1:1000 
Anti-

FKBP12 de 
coelho 

12 Sc-28814 
Santa Cruz 

Biotechnology 
 

Vinculina 15 

 

Quadro 9. Padrões de carregamento utilizados no método de Western Blot e 

respectivas informações técnicas dos ensaios 

Padrão de 
Carregamento Diluição Anticorpos 

primários 

Peso 
Molecular 

(KDa) 

Código 
do 

Anticorpo 
Fornecedor 

ẞ-actina 1:500 Anti-ẞ-actina de 
coelho 45 sc-130656 Santa Cruz 

Biotechnology 

α-tubulina 1:800 Anti-α-tubulina de 
coelho 55 sc-5546 Santa Cruz 

Biotechnology 

Vinculina 1:500 Anti-Vinculina de 
coelho 116 sc-5573 Santa Cruz 

Biotechnology 
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Posteriormente a aplicação das amostras, o gel de poliacrilamida foi 

submetido à eletroforese (100 mV) por cerca de 90 min para separação das 

proteínas em função do peso molecular.  

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas para uma 

membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) mediante aplicação de uma 

corrente elétrica de 45mV por 90 min. A eficiência da transferência foi avaliada 

por imersão da membrana em uma solução de Rouge de Ponceau 0,2%, e 

posterior lavagem para visualização das bandas de proteínas. A posição das 

proteínas presentes nas amostras e visualizada nas membranas foi comparada 

à migração de proteínas de pesos moleculares conhecidos presentes em um 

produto comercialmente vendido (Rainbow Molecular Weight Markers, GE 

Healthcare) também aplicado no gel. Assim, tornou-se possível localizar 

proteínas com peso molecular entre 12 e 225 KDa nas membranas. 

O bloqueio da marcação não específica foi realizado mediante 

incubação das membranas em uma suspensão de albumina bovina 1% - 

preparada usando solução tampão de salina tamponada com tris (TBS, pH 7,6) 

- por 60min em temperatura ambiente e agitação constante. Antes da 

incubação das membranas com os respectivos anticorpos primários, as 

mesmas foram lavadas com solução TBS acrescida de tween20 (TBS-T, pH 

7,6). 

Na sequência as membranas foram incubadas com os respectivos 

anticorpos primários diluídos em solução TBS-T (quadro 8) a 4oC, overnight, 

sob agitação constante.  

A incubação subsequente com o anticorpo secundário anti-IgG de 

coelho conjugado a peroxidase (Santa Cruz Biotechnology), na diluição de 

1:5000 em TBS-T, por 60min, em temperatura ambiente e agitação constante, 

se deu após uma série de lavagens intermediárias das membranas com TBS-T.  

Para a detecção da imunoreatividade por quimioluminescência as 

membranas foram seguidas de uma série de lavagens com TBS-T novamente 

para então posteriormente serem expostas ao reagente ECL (Prime western 

blotting detection reagent, GE Healthcare). As imagens foram então geradas 

através do sistema de imagem ChemiDoc MP (Bio-rad) e as bandas de 
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proteínas quantificadas através do software Image J. O resultado da 

quantificação das proteínas de interesse foi apresentado mediante 

normalização pela quantificação do respectivo padrão de carregamento 

(Quadro 9) usado no ensaio.  

 
3.10. Análise Estatística 

Os dados foram apresentados sob a forma de média e erro padrão da 

média (EPM). As comparações estatísticas entre os grupos G1 e G2 

abrangendo animais que receberam ração comercial versus aqueles que 

receberam ração experimental, respectivamente, através do teste t de Student. 

O software utilizado foi o GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Prism Software Inc., 

San Diego, CA) e a significância estatística aceita foi de 5%. 
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4. Resultados 

4.1. Análises biométricas e nutricionais 

A figura 5 mostra a ingestão diária de ração por animal após o desmame 

e ao longo de 60 dias de dieta. A partir de 36º dia pós-natal, o consumo de 

ração modificada pelos animais do grupo G2 foi significativamente menor 

comparado ao grupo G1 cujos ratos foram alimentados com ração comercial 

padrão de roedores. 
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Figura 5. Consumo diário de ração dos animais do grupo controle G1 (n = 9) e intervenção G2 
(n= 8) avaliados no período compreendido entre os dias pós-natais 21° dia ao 81. Os valores 
foram expressos em média ± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas 
se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 (G2 versus respectivo Controle G1). 
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Após cerca de 15 dias de dieta os animais do grupo G2 apresentaram 

maior massa corporal comparado aos ratos do grupo G1 durante a maior parte 

do período experimental restante (figura 6), mesmo com uma ingestão 

alimentar menor (figura 5).   
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Figura 6. Massa corporal em gramas dos animais dos grupos G1 (n = 9) e G2 (n= 8) avaliados 
no período compreendido entre os dias pós-natais 21° dia ao 81. Os valores foram expressos 
em média ± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p 
<0,01 e ***p <0,001 (G2 versus respectivo Controle G1). 
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A figura 7 ilustra o consumo diário de ração agora normalizado por 100g 

de massa corporal de cada animal dos grupos G1 e G2 após o desmame e ao 

longo de 60 dias de dieta. É possível observar que, de modo independente da 

massa corporal, o consumo de ração pelos animais que receberam a ração 

experimental permanece significativamente menor comparado aos ratos 

alimentados com ração padrão para roedores.  
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Figura 7. Consumo de ração corrigido por 100 g de peso corporal por animal dos animais dos 
grupos G1 (n = 9) e G2 (n= 8) avaliados no período compreendido entre os dias pós-natais 21° 
dia ao 81. Os valores foram expressos em média ± EPM e as diferenças consideradas 
estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 (G2 versus respectivo 
Controle G1). 

 

Os dados da figura 5, 6 e 7 são corroborados pelos parâmetros 

nutricionais presentes na tabela 1.  A variação ponderal foi maior para os 

animais do grupo G2 comparado ao grupo G1, associado a um maior coeficiente 

de eficácia alimentar, tanto após 30 como 60 dias de dieta. Em adição, a 

ingestão energética ao longo de 60 dias de dieta foi estatisticamente menor 

para os ratos que receberam a ração experimental quando comparada aos 

animais alimentados com ração padrão para roedores. 
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Tabela 1. Parâmetros nutricionais dos animais dos grupos G1 e G2 nos 

períodos de 21-51 e 21-81 dias pós-natal, respectivamente ao longo de 30 e 60 

dias de dieta. 

Dia 
pós 

natal 
21-51 

Valor 
de P 21-81 

Valor 
de P 

Grupos G1 G2  G1 G2  

n 7 7 7 7 

VP (g) 179,90±4,98 200,20±5,61* 0,0194 295,40±10,18 337,40±12,60* 0,0238 

IE 
(Kcal) 2117,00±85,32 901,00±72,12 - 5173,00±100,

20 4240,00±183,20*** 0,0008 

CEA 
(g/kcal) 0,086±0,010 0,106±0,01** 0,0058 0,057±0,002 0,074±0,002** 0,0096 

VP: variação ponderal; IE: Ingestão energética; CEA: coeficiente de eficácia alimentar. Os 
dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, analisados através de 
teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p 
<0,01 e ***p <0,001 (G2 versus respectivo Controle G1: ↑maior; ↓menor). 
 
 

A tabela 2 revela que os animais do grupo G2 apresentam valores de 

IMC superiores aos ratos do grupo G1 somente após 60 dias de dieta, uma vez 

que a maior massa corporal observada após 30 dias foi acompanhada de uma 

maior CNA. 
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Tabela 2. Parâmetros biométricas dos animais dos grupos G1 e G2 após 30 e 

60 dias de dieta. 

Tempo 
de dieta 30 dias Valor 

de P 60 dias Valor 
de P 

Grupos G1 G2  G1 G2  
n 4 4 5 4 

Massa 
Corporal 

(g) 
208,00±5,36 251,60±7,25*** 0,0005 341,30±11,81 386,90±12,69* 0,0238 

CNA 
(cm) 

20,38±0,11 21,13±0,07** 0,0014 22,90±0,37 23,50±0,29 - 

IMC 
(g/cm²) 

0,615±0,009 0,607±0,011 - 0,612±0,004 0,778±0,003*** 0.0001 

CNA: Comprimento naso-anal; IMC: Índice de massa corporal. Os dados foram apresentados 
como média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e as diferenças 
consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(G2 versus respectivo Controle G1: ↑maior; ↓menor). 
 
 

4.2. Ecocardiografia 

O estudo ecocardiográfico apontou poucas alterações nos animais 

alimentados com a ração experimental em comparação ao grupo G1 (tabela 3). 

A suplementação da ração comercial com gemas de ovos e manteiga 

determinou que os animais do grupo G2 apresentassem menor espessura da 

parede posterior e do septo interventricular, ambos em diástole, após 30 dias 

de dieta em relação ao respectivo controle. Já após 60 dias de dieta foi 

observada diferença entre os grupos apenas quanto a razão entre as ondas E 

e A, que foi superior para o grupo G2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

41 
 

 
 
Tabela 3. Parâmetros ecocardiográficos dos animais dos grupos G1 e G2 após 

30 e 60 dias de dieta. 

Tempo de 
dieta 30 dias 

Valor 
de P 60 dias 

Valor 
de P 

Grupos G1 G2  G1 G2  
N 5 4 5 4 

Sd (cm) 0,190±0,010 0,150±0,003* 0,0409 0,200±0,010 0,220±0,020 - 

Ss (cm) 0,290±0,020 0,300±0,020 - 0,350±0,010 0,350±0,030 - 

PPd (cm) 0,19±0,01 0,18±0,01 * 0,0437 0,21±0,01 0,23±0,01 - 

PPs (cm) 0,31±0,01 0,30±0,02 - 0,32±0,01 0,34±0,03 - 

DVEd (cm) 0,55 ± 0,04 0,55 ± 0,04 - 0,60±0,06 0,60±0,03 - 

DVEs (cm) 0,20±0,05 0,24±0,03 - 0,27±0,04 0,23±0,05 - 

ERP (cm) 0,69±0,03 0,61± 0,05 - 0,71±0,07 0,76±0,08 - 

MVE(g) 0,46±0,05 0,55±0,03 - 0,66±0,12 0,80±0,15 - 

AE/AO 1,19±0,09 1,35±0,10 - 1,05±0,04 1,03±0,03 - 
Onda E 0,62±0,03 0,61±0,03 - 0,58±0,03 0,55±0,03 - 

Onda A 0,32±0,01 0,33±0,02 - 0,29±0,02 0,27±0,03 - 
E/A 1,90±0,09 1,75±0,04 - 1,92±0,07 2,18±0,02 *  

TDM (ms) 68,40±3,76 64,00±7,75 - 69,2±4,03 76,00±5,04 - 

FEVE (%) 91,66±5,25 91,68±3,30 - 91,66±5,25 91,68±3,28 - 

FAC% 77,80±4,15 67,25±8,52 - 77,4±3,98 71,75±8,98 - 
AE/AO: razão átrio esquerdo/raiz da aorta; FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
ae/ao: relação entre átrio esquerdo e a raiz da aorta; d: diástole; s: sístole; S: Espessura do 
septo interventricular; PP: Espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo; DVE: 
Diâmetro do ventrículo esquerdo; ERP: Espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo; 
MVE: Massa do ventrículo esquerdo; TDM: Tempo de desaceleração da válvula mitral; FAC%: 
fração de encurtamento, E/A: razão entre as ondas E e A. Os dados foram apresentados como 
média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e as diferenças 
consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (G2 versus respectivo Controle G1: ↑−
maior; ↓menor). 
 
 
4.3. Ensaios bioquímicos 

4.3.1. Determinação da concentração sérica de lipídeos e glicose 

A Tabela 4 mostra efeitos marcantes da suplementação da dieta padrão 

de roedores com gema de ovos e manteiga sobre o perfil lipídico e glicemia dos 

animais. Após ambos os períodos de dieta foi observado um maior nível sérico 

de colesterol total e triglicerídeos, associado à redução dos níveis de HDL em 

60 dias, no grupo G2 em comparação ao grupo G1, bem como valores 
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associados à índices aterogênicos (Castelli I e IAP) significativamente mais 

elevados. 

Tabela 4. Concentrações séricas de glicose e lipídeos, índices aterogênicos e 

de triglicerídeos e glicose dos animais dos grupos G1 e G2 após 30 e 60 dias de 

dieta. 

Tempo 
de dieta 30 dias 

Valor 
de P 60 dias 

Valor 
de P 

Grupo G1 G2  G1 G2  
n 4 4 5 4 

Glicose 
(mg/dL) 182,70±7,50 206,80±3,50* 

0,0201 
149,10±8,90 156,10±4,70 

- 

CT 
(mg/dL) 63,65±3,21 79,15±1,21** 

0,0040 
45,76±1,79 52,23±0,92* 

0,0212 

TG 
(mg/dL) 50,47±1,32 133,87±6,07*** 

0.0001 
70,92±5,31 143,07±12,63** 

0,0019 

HDL 
(mg/dL) 28,28±2,67 29,80±2,13 

- 
48,12±2,82 36,22±3,56* 

0,0326 

Índice de 
Castelli I 2,10±0,12 2,53± 0,11* 

0,0230 
1,01±0,05 1,56±0,14** 

0,0033 

IAP 1,92±0,28 4,32±0,43** 
0,0030 

1,54±0,06 4,20±0,85*** 
0,0006 

CT: colesterol total; TG: triglicerídeosl; HDL: lipoproteína de alta densidade; IAP: índice 
aterogênico de plasma; Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, 
analisados através de teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente 
significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 (G2 versus respectivo Controle G1: ↑−
maior; ↓menor). 
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4.3.2. Avaliação da peroxidação lipídica em homogenato de tecido 
cardíaco 

A figura 8 mostra que, após 30 dias de dieta, o grupo alimentado com 

ração experimental apresentou maior concentração de MDA no tecido cardíaco 

G2 quando comparado ao respectivo controle.  
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Figura 8. Concentração de malodialdeído (MDA) no tecido cardíaco dos animais dos grupos G1 
e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. Os valores foram 
expressos em média ± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 
**p<0,01 (G2 versus respectivo Controle G1). 

 

4.4. Expressão de proteínas importantes na dinâmica do cálcio 
intracelular 

As figuras 9 e 10 mostram a expressão de proteínas de membrana 

plasmática cuja atividade contribui para a liberação de Ca2+ a partir do retículo 

sarcoplasmático, favorecendo o processo de contração muscular. A figura 9 

aponta que não há diferença entre os grupos quanto à expressão de canais de 

cálcio (LTCC). Já a figura 10 ilustra que a expressão de receptores beta 

adrenérgicos (ẞ1-AR), que medeiam a ação das catecolaminas. 
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Figura 9. Expressão proteica do canal de Ca2+ do tipo L (LTCC) cardíaca em animais do grupo 
G1 e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) representação 
típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média ± EPM. 

 

 

Figura 10. Expressão proteica do receptores beta adrenérgicos (ẞ1-AR) cardíaca em animais 
do grupo G1 e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) 
representação típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média 
± EPM. 

 

A figura 11 se refere a expressão da proteína FKBP12 que modula a 

atividade do receptor de rianodina (RyR) podendo modular o vazamento de 

Ca2+ a partir do retículo sarcoplasmático e impactar na contratilidade 

miocárdica. De acordo com a figura, não há diferença entre os grupos quanto à 

expressão desta proteína após 30 e 60 dias de dieta. 
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Figura 11. Expressão proteica da FKBP12 cardíaca em animais do grupo G1 e G2 após 30 (G1 
n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) representação típica do western blot e 
(B) quantificação. Os valores foram expressos em média ± EPM. 

 

A bomba de Ca2+ presente na membrana plasmática (PMCA) também 

contribui para a redução dos níveis citossólicos de Ca2+, porém promovendo 

um ajuste fino da sua concentração. A figura 12 mostra que não foram 

encontradas diferenças entre os grupos quanto à expressão desta proteína. 

 

Figura 12. Expressão proteica da Ca2+ATPase da membrana plasmática (PMCA) cardíaca em 
animais do grupo G1 e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) 
representação típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média 
± EPM. 

 

A figura 14 mostra a expressão do trocador sódio-cálcio (NCX), um 

transportador ativo secundário importante na extrusão de Ca2+ a partir do 

citossol e dependente da atividade da bomba Na+/K+ ATPase (NKA), ambas as 

proteínas presentes na membrana plasmática do miócito cardíaco.  É possível 

observar que a suplementação da ração padrão de roedores com gema de 

30                              60 
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ovos e manteiga por 30 dias leva a uma menor expressão de NCX 

acompanhada de uma menor expressão de NKA (figura 13). 

 

Figura 13. Expressão proteica da bomba de Na+/K+ATPase (NKA) cardíaca em animais do 
grupo G1 e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) 
representação típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média 
± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se **p<0,01 
(G2 versus respectivo Controle G1). 

 
Figura 14. Expressão proteica do trocador Na+/Ca2+ (NCX) cardíaca em animais do grupo G1 e 
G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) representação típica do 
western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média ± EPM e as diferenças 
consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (G2 versus respectivo Controle G1). 

 

 

A bomba de Ca2+ presente no retículo sarcoplasmático (SERCA) 

contribui de modo importante para a remoção de Ca2+ do citossol 

transportando-o para o lúmen desta organela. Sua função é modulada pela 

proteína fosfolambam (PLB), sendo esta modulação positiva quando o mesmo 

se encontra fosforilado (PLB-P). As figuras 15 e 16 mostram a expressão das 

proteínas SERCA e PLB avaliadas em homogenato cardíaco de animais dos 

30                             60 



  

47 
 

grupos G1 e G2. É possível observar que a ração experimental durante 60 dias 

determina uma menor expressão da bomba SERCA (figura 15), sem alterar a 

expressão de PLB (figura 16). 

 

Figura 15. Expressão proteica da Ca2+ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA) cardíaca 
em animais do grupo G1 e G2 após 30 (G1 n=3 e G2 n=3) e 60 (G1 n=4 e G2 n=3) dias de dieta. 
(A) representação típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em 
média ± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 
(G2 versus respectivo Controle G1). 

  

Figura 16. Expressão proteica da Fosfolambam desfosforilada (PLB) cardíaca em animais do 
grupo G1 e G2 após 30 (G1 n=4 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=4) dias de dieta. (A) 
representação típica do western blot e (B) quantificação. Os valores foram expressos em média 
± EPM. 
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 A figura 17 mostra que a razão entre a expressão PLB/SERCA no 

coração de animais que receberam a ração experimental é similar aos animais 

que receberam a ração padrão de roedores tanto após 30 dias quanto com 60 

dias de dieta.  
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Figura 17. Razão da expressão proteica da PLB/SERCA cardíaca em animais do grupo G1 e 
G2 após 30 (G1 n=3 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=3) dias de dieta. Os valores foram 
expressos em média ± EPM. 

 

A figura 18 mostra que após 60 dias de dieta a ração experimental 

promoveu uma maior razão entre a expressão do NCX/SERCA no coração dos 

ratos.  
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Figura 18. Razão da expressão proteica do NCX/SERCA cardíaca em animais do grupo G1 e 
G2 após 30 (G1 n=3 e G2 n=4) e 60 (G1 n=5 e G2 n=3) dias de dieta. Os valores foram 
expressos em média ± EPM e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 
*p<0,05 (G2 versus respectivo Controle G1). 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho demonstrou que a incorporação de gema de ovo e 

manteiga à ração padrão aumentou a massa corporal dos animais. Este dado 

está de acordo com o observado em outros trabalhos com roedores 

alimentados com dietas consideradas hiperlipídicas, tanto ratos como 

camundongos, independentemente do teor de açúcar e de carboidratos 

(Carbone et al., 2015; Panda et al., 2018). 

A densidade energética depende do teor de água e da composição de 

macronutrientes dos alimentos (Fiszman e Tarrega, 2017). Apesar do maior 

teor de gordura e menor teor de fibras, devido à incorporação de gema de ovo 

e manteiga na ração padrão, a densidade energética estimada para a dieta 

experimental parece ser semelhante à dieta controle. No entanto, foi observado 

um menor consumo de ração associado a uma menor ingestão energética, 

bem como um maior variação ponderal e maiores valores de marcadores de 

adiposidade, o que foi acompanhado por um aumento da taxa de eficácia 

alimentar. No total, esses dados sugerem que a dieta experimental determinou 

maior saciedade e menor gasto de energia.  

A maior ingestão de energia tem sido a explicação convencional para o 

ganho de massa corporal. No entanto, esse modelo simplista não é mais 

suficiente e outros fatores que favorecem a obesidade precisam ser discutidos 

(Hill et al., 2012). Estudos relatam níveis plasmáticos mais elevados de leptina 

em indivíduos obesos. Esta adipocina desempenha um papel relevante na 

regulação da homeostase energética, diminuindo o apetite e aumentando o 

gasto energético. No entanto, alterações na expressão/sinalização do receptor 

de leptina no hipotálamo ou uma deficiência no sistema de transporte da 

barreira hematoencefálica na obesidade estão relacionadas à "resistência à 

leptina" (Balaskó et al., 2014). A literatura também demonstrou que dietas 

enriquecidas com gordura saturada, como proposto neste trabalho, podem 

induzir respostas inflamatórias hipotalâmicas, reduzindo o gasto energético e 

favorecendo a obesidade por meio da resistência central à leptina (Git e Adan, 

2015). Além disso, a ingestão de gordura saturada pode induzir a obesidade, 

aumentando o tamanho dos adipócitos e o acúmulo de gordura abdominal 

(Houston et al., 2011).  
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De acordo com a literatura, dietas energeticamente mais densas tem 

menor volume, induzindo menor distensão do estômago que dietas menos 

densas (Hariri e Thibault, 2010). O teor energético estimado para a dieta 

experimental é similar à padrão de modo que não seria esperado uma ingestão 

maior de ração modificada com gema de ovo e manteiga. Na verdade, o sinal 

de saciedade atribuído à gordura é menor e a hiperfagia seria esperada devido 

a um efeito pós-ingestão determinando refeições mais frequentes e maiores. 

Vários mecanismos foram apontados para explicar tal efeito, como diminuição 

da oxidação de ácidos graxos e efeito da apoA-IV, menor inibição do 

esvaziamento gástrico e secreção de hormônios, incluindo peptídeo 

semelhante ao glucagon 1 (Hariri e Thibault, 2010). É controverso se este 

peptídeo é aumentado ou diminuído durante o desenvolvimento da obesidade. 

A ingestão excessiva e contínua de gordura e sacarose favorece a secreção 

desse hormônio em resposta aos macronutrientes do lúmen, sendo a dieta rica 

em gordura mais potente (Pinyo et al., 2019). O peptídeo semelhante ao 

glucagon 1, sintetizado no estômago, intestino e cérebro, causa saciedade e 

diminui a ingestão de alimentos (González-Jiménez e Schmidt Río-Valle, 2012). 

Assim, a hipofagia poderia ser devida à maior secreção de peptídio semelhante 

ao glucagon 1, desencadeada pela suplementação de gema de ovo e 

manteiga.  

A modulação da grelina pelo consumo de gordura também parece 

inconclusiva. Esse hormônio induz a ingestão de alimentos agindo 

centralmente. Níveis reduzidos desse hormônio são esperados após as 

refeições, bem como níveis mais altos de jejum (González-Jiménez e Schmidt 

Río-Valle, 2012). Apesar dos níveis elevados de grelina, bem como a 

expressão do receptor hipotalâmico relatado em ratos Wistar machos adultos 

alimentados com dieta hiperlipídica, sabe-se que as refeições ricas em gordura 

regulam negativamente a secreção de grelina. Foi relatada uma relação inversa 

entre esse hormônio e leptina. Além disso, sua expressão gênica e 

concentração plasmática foram encontradas diminuídos em ratos obesos 

induzidos por dieta, em comparação com ratos magros. Essa observação foi 

associada a uma sensibilidade reduzida ao seu efeito orexígeno e a um 
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desalinhamento dessa supressão hormonal em resposta às refeições (Hariri e 

Thibault, 2010), o que também pode explicar os achados nutricionais atuais.  

O índice de massa corporal é considerado um bom instrumento para 

avaliar a gordura corporal em ratos. Valores superiores a 0,68g/cm2, como 

observado em animais alimentados com dieta experimental, são atribuídos a 

ratos obesos (Novelli et al., 2007). O aumento desses marcadores de 

adiposidade, promovido pela suplementação de gema e manteiga, está 

relacionado à síndrome metabólica, aumentando o risco cardiovascular (Sarwar 

et al., 2007). Achados bioquímicos indicaram importantes alterações nos níveis 

séricos de lipídios e glicose, além de maior risco aterogênico e resistência à 

insulina em ratos alimentados com dieta experimental. Uma correlação positiva 

entre índice de massa corporal, perfil dislipidêmico e estresse oxidativo 

também foi descrita na literatura (Novelli et al, 2007).  

A peroxidação lipídica são reações rápidas mensuradas principalmente 

pela formação de substâncias reativas ao TBA, dentre as quais o MDA é a 

principal. A clivagem de ácidos graxos poliinsaturados e consequente dosagem 

do MDA formado abrange um método conveniente para a determinação do 

nível de peroxidação lipídica (Patockova et al., 2003), que se mostrou mais 

elevado no coração dos animais alimentados com a ração experimental. De 

acordo com a literatura, a concentração de MDA pode ser considerada para 

avaliação de risco potencial para a patogênese das DCV (Antoniades et al. 

2003; Singh e Jialal, 2006).  

O MDA é um produto secundário da peroxidação lipídica, derivado da ẞ-

ruptura de endociclização de ácidos graxos polinsaturados, tais como ácido 

linoléico, araquidônico e docosahexaenóico (Halliwell e Gutteridge, 1999; 

Guéraud, 2010). E, por ser estável, pode ser utilizado como marcador 

cumulativo desse processo (Halliwell e Whiteman, 2004). Ele é considerado, 

atualmente, um candidato potencial para ser escolhido como um biomarcador 

geral de lesão oxidativa (Luz et al., 2011). A peroxidação lipídica é um 

fenômeno em que as moléculas instáveis são responsáveis pela oxidação de 

lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, resultando em disfunções celulares com 

respostas generalizadas (Negre-Salvayre, 2010). A presença de fatores que 
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aceleram a produção de radicais livres e perda ou falha de mecanismos 

antioxidantes caracteriza o estresse oxidativo. A obesidade além de vários 

fatores comportamentais, como a alimentação, e patológicos, como a síndrome 

metabólica, diabetes tipo 2 e dislipidemia, estão associados ao desequilíbrio 

oxidativo no organismo humano (Olusi et al., 2002; Moreto et al., 2014).  

Os pacientes obesos comumente possuem um desequilíbrio entre 

gordura, massa corporal, lipoproteínas e lipídios, o que interfere na 

suscetibilidade do organismo a lesões oxidativas. A obesidade aumenta a 

necessidade metabólica do miocárdio, com o consequente aumento do 

consumo de oxigênio. Com isso, a produção de espécies reativas de oxigênio, 

como os superóxidos e os peróxidos de hidrogênio, aumenta devido à maior 

respiração mitocondrial. Se a produção dessas espécies de oxigênio exceder a 

capacidade antioxidante da célula, o estresse oxidativo pode ocorrer, 

resultando em peroxidação lipídica (Turrens, 1997). Um outro mecanismo 

através do qual a obesidade pode aumentar a peroxidação lipídica é através da 

lesão celular progressiva e inflamatória. A lesão celular, por sua vez, libera 

citocinas como o fator de necrose tumoral que gera espécies reativas de 

oxigênio (Lechleitner et al., 2000). 

Como observado neste estudo, a dislipidemia na obesidade está 

associada ao aumento do TG em jejum e à redução dos níveis de HDL. A 

hipertrigliceridemia pode ser a principal causa de outras anormalidades 

lipídicas. Isso fará com que a depuração tardia de lipoproteínas ricas em TG 

esteja relacionada à maior incidência de doenças cardiovasculares (Klop et al., 

2013). Baixo nível de HDL no plasma também é perigoso. Essa lipoproteína 

realiza transporte reverso de colesterol e evita a oxidação/agregação de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) na parede arterial, diminuindo seu 

potencial aterogênico. O HDL ainda tem efeitos anti-inflamatórios, 

antioxidantes, antiapoptóticos, antitrombóticos e vasodilatadores (Phillips, 

2014).  

O índice Castelli I é um instrumento usado para prever o risco de doença 

arterial coronariana (Castelli et al., 1986). A literatura também atribui o Índice 

Aterogênico de Plasma (IAP) como um forte marcador para prever o risco de 
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aterosclerose e doença arterial coronariana. Pode ser usado como uma 

ferramenta regular para monitorar doenças cardiovasculares na prática diária, 

especialmente em pessoas com outros fatores de risco (Niroumand et al., 

2015). Assim, os dados bioquímicos atuais sugerem maior risco de doença 

cardiovascular associado ao efeito aterogênico e diabetogênico do consumo de 

ração modificada com gema de ovo e manteiga.  

Embora os efeitos cardiovasculares nos níveis sérico elevado colesterol 

estejam predominantemente relacionados a lesões ateroscleróticas nas artérias 

coronárias, o papel do colesterol na disfunção cardíaca na ausência de 

aterosclerose não é claro. O colesterol está presente nas membranas 

biológicas e é necessário para o bom funcionamento de várias enzimas e 

transportadores de cátions inseridos nelas. Níveis elevados de colesterol 

podem causar alterações na estrutura da membrana (Saini et al., 2004). A 

hipercolesterolemia pode causar disfunção cardiovascular alterando a fluidez 

da membrana das células endoteliais, musculares lisas vasculares e cardíacas 

(Hoefel et al., 2011; Castelli et al., 1986). Pode influenciar a função mecânica, 

bem como a excitabilidade celular e as propriedades de condução. A literatura 

descreve que NKA e PMCA, assim como os canais K+ e NCX, têm suas 

atividades alteradas pelas mudanças no conteúdo de colesterol das 

membranas dos cardiomiócitos (Saini et al., 2004). 

Alterações na atividade e/ou expressão de proteínas envolvidas na 

homeostase do Ca2+ podem prejudicar a contração e o relaxamento do 

miocárdio (Bers, 2002) e essas alterações são observadas em modelos de 

obesidade genética e dietética (Lima-Leopoldo et al., 2011). A expressão de 

várias proteínas envolvidas na homeostase do Ca2+ foi investigada no presente 

trabalho e foram observadas diferenças quanto NCX e NKA, transportadores 

ativos de membrana plasmática e SERCA, uma enzima intracelular envolvida 

na captação de Ca2+ no retículo sarcoplasmático.  

O NCX é uma proteína que contribui significativamente para o processo 

de relaxamento do miocárdio, promovendo o efluxo de Ca2+ dependendo da 

atividade da NKA (Aromolaran et al., 2017). A atividade e/ou expressão dessa 

enzima é encontrada reduzida no coração insuficiente (Swift et al., 2008). Além 
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disso, foi observada uma estreita relação entre diminuição da expressão de 

NKA e fração de ejeção ventricular reduzida em indivíduos com cardiomiopatia 

dilatada, bem como entre a atividade reduzida de NKA no coração de ratos 

após infarto do miocárdio, levando a piora do desempenho ventricular e 

progressão da doença (Stefanon et al. 2009). O comprometimento da atividade 

da NKA promove uma perda excessiva de K+ e acúmulo intracelular de Na+, 

afetando a atividade do NCX. Consequentemente, a concentração intracelular 

de Ca2+ aumenta (Aronsen et al., 2015), favorecendo a disfunção de 

contratilidade a insuficiência cardíaca (Vié et al., 2009). Assim, a diminuição da 

expressão dessas duas proteínas contribuiria para a ocorrência de sobrecarga 

de Ca2+, prejudicando o funcionamento dos cardiomiócitos (Aronsen et al., 

2015). Não se sabe se a diminuição da atividade e/ou expressão da NKA 

abrange a causa da disfunção cardíaca, a progressão da doença ou um efeito 

compensatório semelhante ao desencadeado pelo tratamento com digitálicos 

(Schwinger et al., 2003).  

Níveis reduzidos de SERCA, como visto neste trabalho, são um dos 

fatores que contribuem para a desequilíbrio intracelular de Ca2+, nos corações 

insuficientes de indivíduos obesos (Joseph et al., 2016). O aumento da 

atividade e/ou expressão da SERCA leva à melhora da função contrátil na 

insuficiência cardíaca. O desempenho cardíaco é melhorado porque os 

estoques intracelulares de Ca2+ são aumentados durante a diástole, 

aumentando sua disponibilidade durante a sístole (Na et al., 2007). Entretanto, 

é importante considerar que a atividade da SERCA é modulada negativa e 

positivamente pelo PLB e PLB fosforilado (PLB-P), respectivamente (Bers, 

2002). Embora a expressão de PLB-P não tenha sido determinada neste 

trabalho, a modulação de SERCA pode ser estimada através da razão entre 

PLB e essa expressão desta ATPase (Koss et al., 1997; Deus et al., 2019). A 

literatura relata que a piora do desempenho cardíaco observada em animais 

diabéticos está associada a um aumento da razão PLB/SERCA, sugerindo uma 

maior inibição da ATPase por essa proteína regulatória e menor recaptação de 

Ca2+ para o retículo sarcoplasmático. Embora esse perfil pareça ser o principal 

responsável pela disfunção do retículo sarcoplasmático no coração diabético 

(Vasanji et al., 2004), ele não está associado ao presente modelo experimental. 
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Mas a contribuição de SERCA para a diástole também pode ser avaliada 

através da razão entre NCX e a expressão desta ATPase. O aumento da razão 

NCX/SERCA sugere que a diminuição do nível citosólico de Ca2+ se deve 

principalmente à extrusão do mesmo para o meio extracelular em detrimento 

do seu armazenamento em estoques intracelulares (Hadri e Hajjar, 2011). Esse 

perfil pode constituir um mecanismo importante que contribui para o estado 

hipocontrátil típico da insuficiência cardíaca (Rodriguez et al., 2014). Apesar 

disso, os ratos alimentados com ração modificada com gema de ovo e 

manteiga apresentaram função sistólica preservada, uma vez que não foram 

observadas diferenças em relação na FEVE e na FAC entre os grupos. Na 

verdade, a FEVE foi superior a 50% para todos os grupos. No entanto, dados 

ecocardiográficos sugerem disfunção diastólica induzida pela dieta 

experimental. O aumento da razão E/A pode ocorrer pela diminuição da 

velocidade da onda E e pelo prolongamento do tempo de desaceleração. O 

atraso do relaxamento do ventrículo esquerdo leva a menor velocidade no 

balanço da pressão atrioventricular (Costa et al., 2015) e pode estar associado 

ao aumento da razão NCX/SERCA (Rodriguez et al., 2014).  

A literatura relata uma associação entre maior índice de massa corporal 

e parâmetros ecocardiográficos da função diastólica como razão E/A (Lee et 

al., 2016). A disfunção sistólica ventricular não parece estar consistentemente 

presente em pessoas obesas (Dorbala et al., 2006) e a disfunção diastólica 

pode ocorrer independentemente disso (Gaasch e Zile 2004), conforme 

sugerido no presente estudo. 
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

- A composição da ração modificada com gema de ovos e manteiga não foi 

determinada experimentalmente. Porém o cálculo desta composição não 

interferiu no estudo, pois o objetivo do mesmo não comtemplava determinar o 

cálculo da composição da ração modificada. 

- Não foram avaliadas as medidas de pressão arterial nem de resistência a 

insulina para caracterização da síndrome metabólica, bem como não foi aferida 

a frequência cardíaca para avaliar o tônus simpático dos animais. Porém essas 

avaliações seriam apenas para complementação adicional frente aos dados de 

ecocardiografia e do perfil lipídico para estudos futurios. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste estudo a dieta experimental desenvolvida por suplementação da 

ração padrão para roedores com gema de ovos e manteiga aparenta possuir 

um poder de saciedade/saciação maior que a ração de referência. 

Esta ração modificada com alimentos ricos em colesterol parece ser 

potencialmente útil para o desenvolvimento de um modelo para estudo da 

síndrome metabólica uma vez que também aumentou o risco cardiovascular 

dos animais através da promoção de obesidade e dislipidemia. 

A dieta experimental modificada com gema de ovo e manteiga aparenta 

ser um modelo acessível, de fácil elaboração e de baixo custo para estudos 

futuros.   

A lipotoxicidade e a alteração na expressão de proteínas envolvidas na 

dinâmica do cálcio observadas no coração de ratos alimentados com a ração 

experimental são condizentes com um coração insuficiente em 30 dias de 

idades. 
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