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RESUMO 
 
 

Pereira-Silva, Débora Cristina. Dimorfismo sexual no remodelamento 
cardiovascular adverso em camundongos alimentados com dieta 
hiperenergética e hipersódica. 2018. Tese (Doutorado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2018.  
INTRODUÇÃO: Modelos animais são amplamente utilizados para estudar doenças 
humanas e são ferramentas importantes para entender sua fisiopatologia. No 
entanto, como o gênero influencia o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
em modelos induzidos por dieta ainda não foi profundamente explorado se 
considerarmos o estilo de dieta da sociedade moderna, rica em gordura, açúcar e 
sal. OBJETIVO: Avaliar o dimorfismo sexual no remodelamento cardíaco adverso 
em camundongos C57Bl/6 alimentados com uma dieta hiperenergética e 
hipersódica. METODOLOGIA: Foram utilizados camundongos C57Bl/6 machos e 
fêmeas, mantidos em gaiolas de polipropileno coletivas, acondicionadas em racks 
ventiladas, com temperatura e umidade controladas (21±1°C, 60±10%, 
respectivamente), submetidos ao ciclo de 12 h claro/escuro (luzes artificiais, 7:00-
19:00) e exaustão 15 min/h. Aos 3 meses de idade, foram alimentados com dietas 
baseadas na AIN-93 para roedores, sendo identificadas como controle  (C) ou dieta 
hiperenergética e hipersódica (HFSS, high fat, sucrose and salt) por 6 ou 12 
semanas, consistindo em oito grupos experimentais (n=12/grupo). A massa corporal, 
ingestão hídrica, ingestão de ração, glicemia e insulina de jejum e teste oral de 
tolerância à glicose foram aferidas. Ao final do período de acompanhamento, após a 
eutanásia, o ventrículo esquerdo do coração e a artéria aorta torácica foram 
coletados para posterior análise morfológica quantitativa. As análises estatísticas 
realizadas no Software GraphPad Prisma Versão 6.0, foram os testes one-way 
ANOVA ou ANOVA de Kruskal-Wallis, teste t-pareado ou ANOVA de medidas 
repetidas, e P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Também foi 
realizado o teste three-way ANOVA no software STATISTICA v. 8.0. RESULTADOS: 
A dieta HFSS ofertada por 12 semanas potencializa os efeitos deletérios nas 
fêmeas, com aumento da adiposidade (nas fêmeas a Gordura Genital (GG), 
apresentou os seguintes valores: 0,33±0,11mg em C6; 0,40±0,08mg em HFSS6; 
0,41±0,14mg em C12; 0,65±0,20mg, em HFSS12 vs 0,44±0,08mg em C6; 
0,48±0,09mg em HFSS6; 0,42±0,06mg em C12; 0,44±0,18mg em HFSS12, nos 
machos) e massa cardíaca (nas fêmeas: 0,11±0,00mg/mm em C6; 0,11±0,00mg/mm 
em HFSS6; 0,10±0,00mg/mm em C12; 0,12±0,00mg/mm, em HFSS12 vs 
0,15±0,01mg/mm em C6; 0,15±0,16mg/mm em HFSS6; 0,14±0,02mg/mm em C12; 
0,14±0,02mg/mm em HFSS12, nos machos), alterações no metabolismo glicídico e 
alterações morfológicas adversas. Os machos parecem não apresentar efeitos 
metabólicos tão pronunciados com presença de alterações apenas após 12 
semanas de ingestão da dieta, embora note-se presença de remodelamento 
cardíaco adverso de maneira expressiva nesses animais. CONCLUSÕES: A dieta 
rica em ácidos graxos saturados, sacarose e sal foi capaz de levar ao 
remodelamento do ventrículo esquerdo, em suas artérias intramiocárdicas e na 
artéria aorta torácica em camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas, além de haver 
dimorfismo sexual no tempo de resposta do remodelamento cardíaco. 

Palavras-chave: Caracteres Sexuais, Doenças Cardiovasculares, Sódio na Dieta, 
Frutose, Dieta Hiperlipídica 
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ABSTRACT  
 
 

Pereira-Silva, Débora Cristina. Sex Characteristics in adverse cardiovascular 
remodeling in mice fed a hyperenergetic and high-salt diet. 2018. Thesis (PhD in 
Cardiovascular Sciences) –Medicine School, Fluminense Federal University, Niteroi, 
2018.  
 
INTRODUCTION: Articles and tools important for pathophysiology sense. However, 
just as cardiovascular disease development factor in diet-induced models has not yet 
been explored, it is considered modern society's dietary style, rich in sugar and salt. 
AIM: To evaluate sexual dimorphism without adverse remodeling in C57Bl / 6 mice 
fed a hyperenergetic and hypersodic diet. METHODS: Male and female C57Bl / 6 
mice, collective polypropylene chains, conditioned in ventilated racks, with controlled 
temperature (21 ± 1 ° C, 60 ± 10%, respectively), over 12-h cycle light / dark (artificial 
lights, 7: 00h-19: 00h) and exhaustion 15 min / h. At 3 months of age, they were fed 
with AIN-93 based diets for rodents, being identified as control (C) or hyper-energetic 
and hypersodic diet (HFSS) for 6 or 12 weeks, consisting of eight groups (n = 12 / 
group). Body mass, water intake, feed intake, glycemia and fasting insulin and oral 
glucose tolerance test were measured. At the end of follow-up period, after 
euthanasia, left ventricle of heart and thoracic aorta artery were collected for 
subsequent quantitative morphological analysis. The statistical analyzes performed 
on GraphPad Prisma Version 6.0 software were one-way ANOVA or ANOVA tests of 
Kruskal-Wallis, t-paired or repeated measures ANOVA, and P <0.05 was considered 
statistically significant. Three-way ANOVA test was also performed in STATISTICA v. 
8.0. RESULTS: HFSS diet offered for 12 weeks increased deleterious effects in 
females, with increase in adiposity (in females Genital Fat (GG), presented following 
values: 0,33 ± 0,11mg in C6, 0,40 ± 0 , 08mg in HFSS6, 0.41 ± 0.14mg in C12, 0.65 
± 0.20mg, in HFSS12 vs 0.44 ± 0.08mg in C6, 0.48 ± 0.09mg in HFSS6, 0.42 ± 
0.06mg in C12, 0.44 ± 0.18mg in HFSS12 in males) and heart mass (in females: 0.11 
± 0.00mg / mm in C6, 0.11 ± 0.00mg / mm in HFSS6; 0.10 ± 0.00mg / mm in C12, 
0.12 ± 0.00mg / mm, in HFSS12 vs. 0.15 ± 0.01mg / mm in C6, 0.15 ± 0.16mg / mm 
in HFSS6; , 14 ± 0.02mg / mm in C12, 0.14 ± 0.02mg / mm in HFSS12, in males), 
changes in glucose metabolism and adverse morphological alterations. Males do not 
appear to present such pronounced metabolic effects with alterations present only 
after 12 weeks of dietary intake, although significant adverse cardiac remodeling is 
noted in these animals. CONCLUSIONS: Diet rich in saturated fatty acids, sucrose 
and salt was able to lead to remodeling of left ventricle in its intramyocardial arteries 
and thoracic aorta artery in male and female C57Bl / 6 mice, in addition to having 
sexual dimorphism in response time of cardiac remodeling. 
 
 
Key words: Sex Characteristics, Cardiovascular Diseases, Sodium, Dietary, 
Fructose, Diet, High-Fat    
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1 – INTRODUÇÃO 

O sedentarismo associado a um padrão alimentar ocidental, com frequência 

está ligado ao desencadeamento de inúmeras doenças presentes na sociedade 

moderna, dentre elas, a obesidade, o diabetes e os eventos cardiovasculares 

adversos. É consensual que a elevação dos níveis pressóricos sanguíneos, bem 

como distúrbios do metabolismo glicídico e lipídico estão associados ao aumento da 

morbimortalidade cardiovascular (Bouchard, 1995; Krishna et al., 2016). 

 Existem também, alguns fatores de risco intrínsecos relacionados ao 

desencadeamento de doenças cardiovasculares (DVC), tais como idade, sexo, 

origem étnica e pré-disposição genética, que influenciam de maneira semelhante o 

surgimento de eventos adversos (Krishna et al., 2016; Onat et al., 2016). Dentre 

eles, o gênero tem recebido amplo destaque nas últimas décadas, onde alguns 

estudos epidemiológicos mostram que a incidência de episódios cardiovasculares 

permanece a causa mais comum de óbito em mulheres com idade acima de 50 anos 

em países desenvolvidos (Polónia et al., 2006; Beatty et al., 2015; Manolakou et al., 

2015). 

Além da origem étnica, pré-disposição genética, sexo e idade, existem fatores 

extrínsecos que contribuem diretamente para o surgimento da síndrome metabólica 

e, consequentemente, ao surgimento de DCV, em especial, a alimentação 

inadequada e a inatividade física, que estão atrelados a crescente elevação da taxa 

de mortalidade em geral (1,5 vezes), podendo atingir valores ainda maiores quando 

observada a mortalidade cardiovascular (2,5 vezes) (Liese et al., 1998; Lakka et al., 

2003).  

É importante destacar que os dados são alarmantes e há aumento da 

prevalência da DCV em todo o Brasil, sendo esta uma das principais causas de 

morte. Embora esses valores tenham reduzido por meio da adoção de medidas 

preventivas e investimento em novos tratamentos, as DCV ainda representam 

grande impacto socioeconômico para a população (Gulati et al., 2012; Instituto 

Brasileiro De Geografia E Estatística, 2014). 

No que concerne a alimentação, os ácidos graxos saturados ganharam 

grande atenção nos últimos anos devido a forte correlação entre a sua ingestão e a 
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obesidade e o diabetes tipo 2 (Cnop, 2008; Funaki, 2009). Quando ingeridos em 

demasia, eles são acumulados no tecido adiposo, o que promove o armazenamento 

energético em suas células na forma de triacilglicerol, levando à hipertrofia e 

hiperplasia dos adipócitos. Como consequência, há secreção de adipocinas pró-

inflamatórias (p.ex., proteína quimioatraente do monócito 1 [MCP-1] e fator de 

necrose tumoral alfa [TNF-]), e redução de adipocinas sensibilizadoras de insulina 

(p.ex., adiponectina). Este fenótipo favorece o surgimento de inflamação local e 

sistêmica e, consequentemente, leva a resistência à insulina local e sistêmica (Tilg e 

Moschen, 2006; Funaki, 2009; Sanders, 2015).  

Além disso, de acordo com a localização regional desse armazenamento nos 

adipócitos, é possível verificar um indicativo para as alterações cardiometabólicas. 

Sobre esse parâmetro, evidências literárias demonstram que, a gordura visceral 

(localizada no interior das cavidades corporais, sobretudo abdominal) está associada 

ao risco elevado de doenças cardiovasculares (DCV). Em contrapartida, a gordura 

subcutânea (localizada entre a pele e o músculo) estaria associada à redução desse 

risco (Wajchenberg, 2000; Wajchenberg et al., 2002; Despres e Lemieux, 2006; 

Krishna et al., 2016).  

 O consumo excessivo de carboidratos simples também contribui com a alta 

prevalência de obesidade e diabetes tipo 2, que colaboram de maneira direta para o 

aumento de eventos cardiovasculares adversos (Tappy et al., 2010). Nesse cenário, 

a frutose tem recebido grande destaque por se tornar um dos principais constituintes 

da dieta moderna, em especial, a sacarose. A sacarose é um dissacarídeo composto 

por monossacarídeos frutose e glicose, unidos entre si por uma ligação glicosídica, 

que pode ser oriunda da beterraba ou da cana de açúcar, das frutas, do mel e do 

xarope de milho rico em frutose (high-fructose corn syrup, HFCS) (Tappy et al., 

2010; Te Morenga et al., 2014; Sanders, 2015). Ela é utilizada em larga escala para 

adoçar refrigerantes carbonatados, comidas processadas, iogurtes, pão industrial, 

biscoitos, molho de salada e geleias (Bray et al., 2004; Stanhope, 2016).  

Além do aumento da ingestão de ácidos graxos saturados e carboidratos 

simples, o consumo de sal também tem se mostrado elevado. Tal fato pode ser 

atribuído ao crescente consumo de alimentos industrializados ou ainda, ao seu 
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acréscimo a preparações previamente prontas (Aaron e Sanders, 2013; Liu et al., 

2017).  

Durante milhões de anos o consumo de sal era bem reduzido (inferior a 0,25 

g/dia), sendo utilizado, no início, apenas como método de conservação de alimentos 

(Polonia e Martins, 2009). Entretanto, na sociedade moderna, industrializada e 

urbanizada, esse valor-padrão é acrescido em cerca de dez vezes (Meneton et al., 

2005; Colin-Ramirez e Ezekowitz, 2016).  

Como é possível perceber, existem inúmeras causas, intrínsecas e 

extrínsecas, para o desencadeamento e progressão dessas doenças. Ressaltando 

ainda que, a soma desses fatores de risco supracitados torna os indivíduos mais 

propensos ao desenvolvimento desses eventos adversos.  

  



             

4 
 

1.1 – Doenças Cardiovasculares  

O predomínio de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) relacionadas 

com o aumento na taxa de mortalidade mundial é crescente, o que as coloca no topo 

do ranking de problemas de saúde pública. Dentre elas, as DCVs são as que 

contribuem de maneira mais expressiva, representando 17,5 milhões de mortes no 

ano de 2012. Estima-se que a taxa de mortalidade anual mundial obtenha uma 

projeção de 22,2 milhões de pessoas em 2030, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (Mendis et al., 2015). 

Múltiplos esforços foram empregados para o decréscimo desses números na 

última década, tais como o incremento de novos tratamentos, o que acarretou em 

redução da mortalidade cardíaca em aproximadamente 39% nos Estados Unidos 

(Mozaffarian et al., 2015). Embora este seja um avanço importante, os dados sobre 

a incidência de DCVs ainda são alarmantes e atingem grande parte da população 

independente do sexo. Adicionalmente, pesquisas mostram que o número de mortes 

deve se elevar na população feminina após o episódio da menopausa (Gulati et al., 

2012; Al-Gburi et al., 2017). 

No Brasil, as DCVs ainda são a principal causa de morte, embora as taxas 

estejam reduzindo significativamente com o decorrer dos anos. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, em 2013, 6,1 milhões 

de pessoas com faixa etária acima de 18 anos foram diagnosticadas com alterações 

cardíacas, principalmente, nas áreas urbanas e nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil. É válido ressaltar que há um elevado custo socioeconômico no 

período de internação hospitalar, bem como na manutenção do tratamento desses 

pacientes (Ibge, 2014; Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística, 2014). 

De acordo com a OMS, DCV é um termo amplo e geral para descrever 

qualquer desordem cardíaca ou vascular e existem inúmeras causas para o 

desencadeamento e progressão dessas doenças. É válido ressaltar as principais, 

que são o estreitamento ou obstrução das artérias e a elevação dos níveis 

pressóricos arteriais. Sob esse aspecto, estão incluídas as doenças cardíacas 

coronarianas, reumáticas, congênitas, cerebrovasculares, doença vascular 

periférica, insuficiência cardíaca e, ainda, a trombose venosa profunda e embolia 

pulmonar (World Health Organization, 2015). 
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Os fatores de riscos para DCVs (Figura 1) incluem os intrínsecos, tais como 

predisposição genética, origem étnica, sexo e idade. Os fatores extrínsecos incluem 

o consumo excessivo de álcool e tabaco, estresse, dietas não saudáveis, 

sedentarismo, elevação da pressão arterial, elevação do colesterol circulante, 

diabetes, obesidade, dentre outros. Estes fatores, quando somados, tornam os 

indivíduos mais tendentes para desencadear DCV, porém, é possível minimizar os 

riscos através da adoção de medidas preventivas para reduzir a exposição aos 

fatores modificáveis (American Heart Association, 2015; Mozaffarian et al., 2015). 

Devido à importância do conhecimento do estado geral da população com DCVs 

para esquematizar um plano de riscos eficiente, a American Heart Association (AHA) 

e o American College of Cardiology (ACC) desenvolveram diretrizes para auxiliar na 

mudança do estilo de vida, que se baseiam em orientações para prevenção e 

promoção da saúde (Eckel et al., 2014). 

 

 

Figura 1. Fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de acordo 
com a American Heart Association. O esquema demonstra a influência dos fatores de risco 
intrínsecos (roxo) e extrínsecos (verde) para o desencadeamento da doença cardiovascular. 
Os fatores extrínsecos estão diretamente ligados a patogênese da hipertensão, diabetes e 
obesidade. Adaptado de (American Heart Association, 2015).  
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1.2 – Remodelamento Cardíaco Adverso  

Na maioria das DCVs é possível observar a presença de alterações 

estruturais no coração, relacionadas principalmente à hipertrofia e ao 

remodelamento patológico adverso. O remodelamento adverso é resultado de 

mudanças na homeostasia fisiológica cardiovascular, decorrente de uma adaptação 

ou condição patológica. O remodelamento adverso também pode ser observado em 

decorrência a uma lesão, semelhante ao que acontece no infarto do miocárdio (IM). 

A sobrecarga de pressão também é um fator, a qual pode ser vista na estenose 

aórtica, hipertensão e na doença inflamatória do músculo cardíaco (por ex., 

miocardite). A sobrecarga volumétrica, existente p.ex. na insuficiência mitral e 

aórtica, também contribui com o remodelamento adverso cardíaco (Remme, 2003; 

Ikeda et al., 2016). 

Na tentativa de atenuar o estresse mecânico sobre a parede ventricular 

devido a essas alterações hemodinâmicas, ocorre a hipertrofia ventricular esquerda 

(HVE), que pode ser definida como o aumento da massa do miocárdio. Este 

processo ocorre em acordo com a Lei de Laplace, onde: tensão na parede = 

(pressão intraventricular x raio do Ventrículo esquerdo)/(2 x espessura da parede), 

com o objetivo principal de compensar a demanda aumentada para permitir a 

estabilização inicial (Mueller et al., 2001). Entretanto, em alguns casos, todo esse 

esforço não é suficiente para impedir que a sobrecarga imposta exceda a 

capacidade hipertrófica cardíaca, culminando em desequilíbrio de pós-carga. Como 

consequência, isto gera um círculo vicioso que induz a dilatação do coração, 

acompanhado de progressivas alterações geométricas. Nota-se que a câmara 

adquire formato globóide e alterações de contratilidade e relaxamento, com aumento 

dos volumes sistólico e diastólico finais (Maytin e Colucci, 2005; Shao e Tian, 2015). 

A hipertrofia se desenvolve como uma tentativa de normalizar o estresse 

parietal e, consequentemente, a resposta morfológica à sobrecarga hemodinâmica 

está diretamente relacionada à natureza do estímulo. Quando a sobrecarga advém 

da elevação crônica da pressão, como na hipertensão arterial sistêmica (HAS), o 

aumento do estresse sistólico induz a síntese de proteínas contráteis, com 

respectivo espessamento dos cardiomiócitos e adição de novos sarcômeros. Além 
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disso, geralmente ocorre hiperplasia de cardiomiócitos, sendo assim chamada de 

hipertrofia concêntrica (Figura 2) (Assomull et al., 2006; Ikeda et al., 2016). 

 

 

 

Figura 2. Exemplos de hipertrofia cardíaca. Coração normal (A) demonstrado pela relação 
adequada entre a parede muscular e o diâmetro da luz ventricular. Na hipertrofia excêntrica 
(B), os sarcômeros adicionais são dispostos em série, tornando os cardiomiócitos mais 
alongados e há dilatação ventricular. Já na hipertrofia concêntrica (C), há espessamento de 
parede devido a hiperplasia dos cardiomiócitos e adição de novos sarcômeros. Adaptado de 
(Maytin e Colucci, 2005; Van Berlo et al., 2013). 

 

Já em casos de sobrecarga crônica de volume, como ocorre nas 

insuficiências valvares, o aumento no estresse diastólico é o fator crucial para que 

os sarcômeros adicionais sejam dispostos em série, o que conduz a cardiomiócitos 

mais alongados, com consequente dilatação ventricular, denominada então de 

A 

C B 
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hipertrofia excêntrica (Figura 2). Embora haja redução expressiva na fração de 

ejeção, a dilatação cardíaca ajuda a manter o volume ejetado, também na tentativa 

de retornar aos valores normais de estresse parietal. Contudo, tais alterações 

mencionadas da geometria ventricular decompõem as relações entre os músculos 

papilares, o que resulta na insuficiência mitral e tricúspide, com posterior agravo a 

sobrecarga de volume (Maytin e Colucci, 2005; Van Berlo et al., 2013). 

Estudos demonstram que as alterações estruturais cardíacas, em especial as 

que culminam na hipertrofia ventricular, são primordiais no acréscimo do risco de 

mortalidade por DCVs, independente da etiologia (Bezie et al., 1999; Brazhnik et al., 

2003; Mahmud e Feely, 2004). De maneira geral, à medida que as cardiomiopatias 

se instalam, uma série de alterações histopatológicas miocárdicas são 

desencadeadas. Estas, por sua vez, são acompanhadas por déficit funcional 

progressivo e exacerbação dos sintomas (Jessup e Brozena, 2003).  

Nesse âmbito, é importante destacar o papel primordial desempenhado pelos 

cardiomiócitos nos processos adaptativos presentes no remodelamento adverso. 

Nestas condições, o coração reduz o estresse em sua parede através da hipertrofia 

no cardiomiócito, uma vez que sua capacidade de replicação é nula ou muito 

limitada (Lips et al., 2003) (Figura 3). A hipertrofia dos cardiomiócitos pode também 

ser acompanhada de necrose, apoptose, proliferação, fibrose intersticial, 

degeneração do colágeno e deslizamento dessas fibras entre si (“slippage”) (Jessup 

e Brozena, 2003).  
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Figura 3. Remodelamento tecidual durante a hipertrofia cardíaca. Em (A), coração normal 
composto por cardiomiócitos sem alterações, presença de fibroblastos e colágeno no 
endomísio e perimísio. No ventrículo esquerdo hipertrofiado (B), há aumento no tamanho do 
miócito, acompanhado de fibrose no perimísio, endomísio e perivascular, além do 
miofibroblasto, resultando em espessamento da parede ventricular. Adaptado de (Mueller et 
al., 2001). 

 

Os cardiomiócitos recebem particular atenção em virtude de sua atividade 

contrátil e contribuição numérica para a massa cardíaca (Kim et al., 2016). Após um 

insulto, há redução do seu número e os sobreviventes tornam-se alongados ou 

hipertrofiados (parte do processo compensatório inicial para manter o volume de 

ejeção após a perda de tecido contrátil). Por meio da detecção do estresse 

miocárdico, via deformação da membrana e alteração do citoesqueleto, há ativação 

de mediadores de hipertrofia (p. ex., sistema de cálcio-calmodulina, angiotensina II, 

endotelina 1), que modula a produção de fatores de crescimento peptídico (Olivetti et 

al., 1995; Lopez-Jaramillo, 2016). 

O miocárdio consiste em cardiomiócitos unidos e apoiados por uma rede de 

tecido conjuntivo, denominado matriz extracelular (MEC). Esta é composta 

vastamente por colágeno fibrilar, o qual é sintetizado e degradado por fibroblastos 

intersticiais. A ativação dos fibroblastos e células endoteliais também contribui com o 

remodelamento cardíaco, principalmente mediante lesão. Os fibroblastos aumentam 
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a síntese de colágeno, levando a fibrose intersticial e/ou perivascular. A ativação de 

aldosterona e citocinas pode estimular a síntese de colágeno, com proliferação de 

fibroblastos e predomínio de fibras colágenas do tipo I sobre as fibras do tipo III, o 

que conduz à fibrose e ao remodelamento da MEC (Jessup e Brozena, 2003; Ritter 

e Neyses, 2003; Assomull et al., 2006). O resultado final desta sequência de eventos 

conduz à deterioração no desempenho cardíaco e aumento da ativação neuro-

hormonal (Jessup e Brozena, 2003; Ritter e Neyses, 2003; Assomull et al., 2006). 

É válido ressaltar que tais alterações estruturais também podem ser 

observadas nas artérias coronarianas. Esta envolve as células endoteliais, que 

liberam diversos fatores vasoativos que interferem diretamente no tônus vascular. 

Em geral, a alteração endotelial cursa com o espessamento da túnica média. As 

artérias são de extrema importância na função vascular e seu remodelamento está 

associado ao seu respectivo tamanho e papel desempenhado (Mayet e Hughes, 

2003). 

Diante do exposto, o remodelamento cardíaco pode ser definido como uma 

série de alterações moleculares, celulares e intersticiais que se manifestam 

clinicamente por meio de alterações no tamanho, forma e função do coração após 

lesão cardíaca oriunda de lesões agudas ou sobrecargas crônicas. Este processo 

pode ser influenciado pela carga hemodinâmica, ativação neuro-hormonal, 

processos isquêmicos, de necrose celular, de apoptose, além de outros fatores que 

ainda não estão totalmente elucidados (Kim et al., 2016). Com isso, é possível 

perceber que o processo de remodelamento cardíaco adverso é complexo e 

abrange diversos domínios. Ele pode convergir sua atuação sobre os cardiomiócitos 

e interstício, tendo como consequência inevitável alterações estruturais 

acompanhadas de déficits funcionais (Kim et al., 2016). 

 

1.3 – Remodelamento arterial e disfunção endotelial 

Embora existam controvérsias na literatura sobre determinantes do 

remodelamento aórtico, alguns estudos sugerem que a HAS, a obesidade, a idade e 

o gênero estão associados ao aumento do diâmetro aórtico (Figura 4) (Devereux et 

al., 2012).  
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A dieta, como fator modificável, exerce grande influência no desenvolvimento 

de DCV. Durante muito tempo tem-se observado um grande vilão nesse âmbito: o 

sal. A (Sociedade Brasileira De Hipertensão 2010) recomenda o uso não abusivo do 

sal na dieta, entretanto é observado que esse padrão está cada vez mais distante da 

realidade nutricional da população, que tem elevado cada vez mais esses valores 

por meio de uma dieta hipersódica. Embora diversos estudos apontem para o 

malefício do consumo do sódio, principalmente em estudos experimentais, em 

humanos as respostas a esse tipo de alimentação têm se mostrado bastante 

heterogênea (Polónia et al., 2006). 

A hipertensão tem um impacto direto na hipertrofia vascular, onde a parede 

arterial é constantemente exposta a estímulos humorais e mecânicos que podem ser 

relevantes para o desenvolvimento de inflamação vascular. Um dos mecanismos de 

resposta das células das grandes artérias, incluindo a aorta, ocorre por meio da 

secreção de produtos gênicos pró-inflamatórios, que facilitam alterações adaptativas 

ou mal adaptativas da parede vascular, sendo este uma característica de doença 

vascular hipertensiva. Dessa forma, o aumento da tensão na parede circunferencial 

com a presença de hipertensão pode se relacionar com o início de uma cascata de 

alterações complexas no vaso sanguíneo conduzindo subsequentemente a 

alterações na complacência e função vascular (Caesar et al., 2017). 

As espécies reativas de oxigênio, tais como o H2O2, também exercem 

influência nos efeitos adversos de remodelamento arterial, atuando como moléculas 

sinalizadoras homeostáticas sob condições normais, entretanto sua produção em 

excesso é verificada como mediadores críticos no desenvolvimento e progressão de 

diversas patologias cardiovasculares, incluindo hipertensão (Savoia e Schiffrin, 

2006). Estudo demonstra que sua produção aumentada nas células endoteliais e 

musculares lisas é observada em animais hipertensos (Zhang et al., 2005). 

A literatura também demonstra os papéis centrais para o estresse oxidativo, 

proteínas pró-inflamatórias, como a proteína 1 quimiotática de monócitos (MCP-1) e 

proteína ativadora de plasminogênio-1 (PAI-1) e a subsequente infiltração de 

leucócitos e macrófagos, que podem conduzir à aterosclerose ou ainda, a  hipertrofia 

vascular (Caesar et al., 2017) 
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Figura 4. Esquema representando os possíveis mecanismos relacionados aos desfechos 
adversos no remodelamento arterial, resultados da interação de alterações mecânicas e 
moleculares. Adaptado de (Van Varik et al., 2012). 
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O remodelamento vascular pode ser caracterizado pelo aumento da área de 

seção transversal arterial e a túnica média espessada, associados à elevação da 

deposição de colágeno, o que influencia diretamente na relação túnica média/luz. 

(Song et al., 2017). 

Nesse contexto, as CMLVs se relacionam à indução pelo espessamento da 

túnica média, pois têm a plasticidade para transformar o fenótipo de contrátil em 

sintético, resultando em migração e proliferação. Este é claramente caracterizado 

pela desorganização de miofibrilas e regulação negativa de inúmeras proteínas 

contráteis, que então reformulam o CMLV e conferem flexibilidade para migrar e 

produzir mais componentes da matriz extracelular (Rensen et al., 2008). 

Alterações vasculares deletérias estão diretamente relacionadas com a 

redução da biodisponibilidade de fatores vasodilatadores, tais como, óxido nítrico 

(NO) (radical livre produzido a partir de L-arginina, que desempenha importante 

função no relaxamento vascular) e prostaciclinas, associado ao aumento 

concomitante de espécies reativas de oxigênio (EROs), que podem além de 

exacerbar as funções vasoconstrictoras, provocar prejuízos às células endoteliais 

(Galili et al., 2007). 

A elasticidade da aorta também determina sua conformidade, que 

desempenha função crítica para acomodar o volume sanguíneo durante a sístole 

cardíaca e para fornecer fluxo contínuo durante a diástole. Portanto, a elasticidade 

reduzida da aorta afeta negativamente o fluxo sanguíneo coronário e exerce uma 

maior pós-carga no ventrículo esquerdo (Safar et al., 2003).  

Por fim, a presença de tecido adiposo periaórtico também pode se relacionar 

ao aumento da expressão da citocina e migração de macrófagos para a parede 

aórtica, levando a infiltração inflamatória e atividade proteolítica na MEC (Cipolli et 

al., 2009). 
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1.4 – Nutrientes e Risco Cardiovascular 

Tanto a restrição quanto o abuso no consumo de nutrientes específicos pode 

se relacionar direta ou indiretamente com o desencadeamento de DCV. É importante 

ressaltar que o estilo de vida moderno, que permeia hábitos de vida sedentários à 

ingestão de dietas ocidentais, com consumo exagerado de ácidos graxos saturados, 

carboidratos simples (oriundos da frutose/sacarose) e sal, tem recebido merecido 

destaque nas últimas décadas por atuarem isoladamente ou em conjunto como 

fatores de risco extrínsecos em sua patogênese (Bray et al., 2004; Funaki, 2009; 

Tappy et al., 2010; Aaron e Sanders, 2013). 

Há indicação consensual nas diretrizes alimentares para a restrição da 

ingestão de ácidos graxos saturados e açúcar (Sanders, 2015). Dentre os alimentos 

presentes na dieta ocidental moderna, os lipídios são consumidos há bastante 

tempo em larga escala. Por isso, diversos estudos já foram realizados para analisar 

o impacto da ingestão excessiva desse nutriente em longo e curto prazo, 

especialmente sobre as alterações lipídicas séricas. Atualmente, está bem 

estabelecida a relação dependente do consumo sobre os efeitos cardiovasculares 

deletérios (Yubero-Serrano et al., 2015). 

Recentemente, a Diretriz Brasileira de Dislipdemia e Prevenção da 

Aterosclerose (Dislipidemias, 2017), sugere modificações nos valores referenciais do 

perfil lipídico plasmático, bem como que sejam relacionados com o estado 

metabólico que precede a coleta e o risco cardiovascular individual. Dessa forma, as 

dislipidemias de acordo com as frações lipídicas alteradas podem ser classificadas 

como hiper ou hipolipidemias. É importante ressaltar que, estas podem apresentar 

causas primárias (intrínsecas) ou secundárias (extrínsecas), em particular 

relacionadas ao estilo de vida inadequado.  

Alguns autores postulam ainda a hipótese de que os efeitos nocivos alteram 

de acordo com o tipo de gordura inserida na dieta. Isto porque a gordura constitui 

um grupo heterogêneo de compostos e seus efeitos diferem de acordo com os 

ácidos graxos específicos que ela contém. Os ácidos graxos insaturados possuem 

potencial menos destrutivo a saúde e de maneira inversa, os saturados 

desempenhando um papel crucial na promoção de danos (Bielski et al., 1983; Hariri 

et al., 2010).  
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O excesso de ácidos graxos saturados está intimamente atrelado ao aumento 

da incidência de insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio (IM), fibrilação atrial e 

HAS através do aumento do trabalho cardíaco, estresse oxidativo e estabelecimento 

de quadro inflamatório local e sistêmico (Wang et al., 2004; Rodríguez-Colón et al., 

2011). Observa-se também elevação dos níveis de colesterol sérico total, cuja 

magnitude depende, basicamente, da susceptibilidade do indivíduo (Clarke et al., 

1997).  

Outro nutriente que se torna endêmico é a alta ingestão de sal em todo o 

mundo, podendo atingir valores entre 9-12 g/dia. Tal hábito é motivo de grande 

preocupação, principalmente, por sua íntima associação à HAS e consequente 

progressão das DCVs (Polonia e Martins, 2009; Colin-Ramirez e Ezekowitz, 2016). 

Embora o aumento dos níveis pressóricos arteriais seja a peça-chave no 

desenvolvimento e progressão das DCVs, o consumo excessivo de sal apresenta 

efeitos independentes dessa condição, principalmente, em relação ao enrijecimento 

arterial e a albuminúria, endossados pela retenção hídrica, uma vez que, tais 

implicações podem ser associadas à lesão renal oriunda da ingestão elevada deste 

nutriente (Meneton et al., 2005).  

A hipertrofia ventricular esquerda também está presente substancialmente 

nesses casos. Embora ainda não esteja totalmente elucidado o mecanismo 

fisiopatológico entre esse desfecho e a ingestão excessiva de sal, evidências 

mostram a presença de fibrose intersticial generalizada no VE, artérias 

intramiocárdica e arteríolas. Estes achados corroboram outros resultados em cultura 

de tecido embebidos com concentrações elevadas de sódio semelhante à 

encontrada no plasma. Foi verificado que a exposição do tecido em cultura ao sódio 

leva a hipertrofia tanto de cardiomiócitos quanto das células musculares lisas 

arteriais, provavelmente, devido ao aumento na taxa de síntese de proteínas (Gu et 

al., 1998; Aaron e Sanders, 2013). 

Outro nutriente potencialmente deletério ao sistema cardiovascular é o 

carboidrato simples e, por isso, tem se tornado alvo de diversos estudos atuais. 

Assim como a gordura, os açúcares também compõem um grupo heterogêneo de 

compostos, que englobam os monossacarídeos (p.ex., frutose, glicose), os 

dissacarídeos [p.ex., sacarose (frutose + glicose)] e os polissacarídeos (p.ex., amido, 
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celulose). Nesse contexto, o açúcar refinado (glicose + frutose) desempenha o 

grande papel de vilão, pois cerca de 80% de todos os alimentos embalados e 

bebidas são acrescidos de açúcar. De maneira preocupante, os alimentos 

minimamente refinados e os ultrarrefinados estão associados ao aumento de 

doenças crônicas, e essa relação é diretamente proporcional ao nível de refinamento 

(Ng et al., 2012; Sanders, 2015; Stanhope, 2016). 

Nesse domínio, a frutose torna-se objeto de crescente interesse, por ser 

inserido progressivamente na dieta moderna (Bray et al., 2004). Em tempos 

remotos, preconizava-se que o consumo liberado da frutose era apropriado a 

pacientes com diabetes tipo 2, devido ao seu baixo índice glicêmico, contudo, de 

maneira controversa, estudos demonstraram que seu consumo crônico em roedores 

conduzia a resistência à insulina hepática e extra-hepática, obesidade, diabetes tipo 

2 e HAS. Embora a frutose possua fórmula química idêntica a da glicose (C6H12O6), 

seu metabolismo difere por sua completa extração hepática e rápida conversão à 

glicose, glicogênio, lactato e, principalmente, ácidos graxos (Bantle et al., 1992; 

Tappy et al., 2010). 

Associado às evidências experimentais, dados epidemiológicos também 

sugerem que o consumo elevado de açúcar, em especial a sacarose, está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento da DCV. As DCVs podem ocorrer 

independentemente do ganho de massa corporal ou ainda, do consumo energético 

elevado e, em alguns casos, ocorre à redução da sensibilidade à insulina (Stanhope, 

2016). O consumo de uma dieta rica em açúcar contendo frutose (geralmente sobre 

a forma de sacarose) parece ser capaz de provocar efeitos cardíacos adversos 

devido a distúrbios do metabolismo lipídico, intolerância à glicose, resistência à 

insulina, nível elevado de ácido úrico, função plaquetária alterada e peroxidação 

lipídica (Daub et al., 2010; Te Morenga et al., 2014).  

Além disso, há aumento dos níveis de macrófagos, que penetram na parede 

arterial e contribuem para o processo de aterosclerose (Seneff et al., 2011). Alguns 

autores postulam possíveis mecanismos para esses efeitos adversos. Entre os mais 

aceitos, estão a estimulação da proliferação de células da musculatura lisa vascular 

e os aumentos da lipogênese, do estresse oxidativo e da indução à dislipidemia 

(Waddell et al., 1958; Daub et al., 2010; Wang et al., 2017). 
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A literatura demonstra de maneira ampla o efeito dos macronutrientes 

previamente explanados de maneira isolada, entretanto estes dados se tornam 

extremamente escassos quando observados o seu efeito em associação, em 

especial sobre o impacto da composição dietética na hipertrofia cardíaca (Sharma et 

al., 2007). Em estudo experimental, realizado com ratos que foram submetidos à 

dieta rica em lipídeos saturado, sal e sacarose, os animais não apresentaram 

diferença na massa corporal ao final do estudo comparado ao seu controle, embora 

tenha sido observada alterações metabólicas como intolerância à glicose e 

resistência à insulina, além disso, também foi observado alteração na pressão 

arterial sistólica, já com 15 dias de dieta (Xie et al., 2013). 

 

1.5 – Dimorfismo Sexual nas Doenças Cardiovasculares 

É crescente o aumento do interesse por respostas de acordo com os sexos, 

uma vez que, durante muito tempo, estudos conduzidos em mulheres ou em 

experimentação animal com fêmeas foram negligenciados. A grande maioria dos 

estudos na literatura foram sido conduzidos em homens ou em modelos animais 

machos. A provável razão é a necessidade de conhecimento da variação de níveis 

hormonais no sexo feminino ao longo do ciclo menstrual/ estral (em animais), a qual 

poderia influenciar nos parâmetros avaliados, dependendo do desfecho do estudo 

(Gulati et al., 2012; Manrique et al., 2013; Chakrabarti et al., 2014; Al-Gburi et al., 

2017). 

A literatura demonstra que existem diferenças, por exemplo, na resposta a 

medicamentos e dietas entre machos e fêmeas, denotando assim a presença de 

dimorfismo sexual. É bem demonstrado que as fêmeas apresentam efeito 

cardioprotetor, provavelmente por conta da ação do hormônio estrogênio 

(Chakrabarti et al., 2014; Posa et al., 2017). Entretanto, em determinadas situações 

é possível verificar uma morte prematura mais prevalente em fêmeas. Estudos 

populacionais demonstram que as mulheres diabéticas apresentam maior incidência 

de complicações CV em comparação a homens diabéticos (Huxley et al., 2006). 

Além disso, há evidencias de que elas possuem maior rigidez arterial ventricular e 

periférica, independente do peso corporal (Russo et al., 2012). 
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É válido ressaltar que, embora a literatura apresente tais resultados, não foi 

estabelecido o mecanismo envolvido no desencadeamento dessas alterações 

cardiovasculares. E provável que essas alterações possuam relação, ao menos em 

parte, com a perda das ações benéficas do estrogênio induzidas pela resistência à 

insulina induzida pela dieta. Esta situação pode estar associada às anormalidades 

no aumento da fibrose intersticial e enrijecimento cardíaco, que podem alterar a 

estrutura e função cardiovascular, que por sua vez podem culminar em disfunção 

diastólica (Mandavia et al., 2013; Manrique et al., 2013).  

No estudo Framingham Heart, foram mensurados os níveis de aldosterona, 

que estão associados à fibrose miocárdica em estudos experimentais e ao 

remodelamento do VE em pacientes com insuficiência cardíaca, e estes 

apresentaram associação positiva com um padrão geométrico do VE sugestivo de 

remodelação concêntrica, com presença de aumento da espessura da parede 

ventricular e espessura relativa da parede, apenas no sexo feminino(Vasan et al., 

2004). 

É possível observar também, que o consumo de uma dieta ocidental por um 

curto período de tempo promove resistência à insulina em ambos os gêneros, mas 

as fêmeas apresentam disfunção diastólica acompanhada por aumento de colágeno, 

aumento do estresse oxidativo e redução na sinalização metabólica de insulina. 

Dessa forma, esses dados sugerem que os machos alimentados com a respectiva 

dieta apresentam resposta compensatória que podem protegê-los do 

desenvolvimento prematuro dessa disfunção, por outro lado, as fêmeas não são 

capazes de apresentar a mesma compensação (Manrique et al., 2013). 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da dieta hiperenergética e hipersódica no coração de 

camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas.  

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

 Verificar o efeito da dieta sobre o metabolismo e massa corporal 

 Avaliar o efeito do tempo de ingestão da dieta sobre o remodelamento 

cardíaco; 

 Avaliar se há diferença na resposta à dieta entre machos e fêmeas. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal Fluminense sob o protocolo número 647/2015 

(Anexo 1).  

 

3.1 – Obtenção da amostra 

Camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas com dois meses de idade foram 

obtidos do Biotério Central da Universidade Federal Fluminense (UFF) localizado no 

Campus Valonguinho (http://www.proppi.uff.br/nal) e mantidos no Biotério do 

Campus de Nova Friburgo da UFF durante toda a experimentação. É importante 

ressaltar que todo o protocolo experimental desenvolvido no biotério foi realizado em 

dois momentos diferentes (1° e 2° lote), sob as mesmas condições, com o principal 

objetivo de aumentar o número de animais para realizar as análises estatísticas de 

forma robusta. 

Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno coletivas, 

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

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

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

idade (com fêmeas de peso médio de 22,5g±0,9 e machos com 31,6±1,5), os 

animais receberam dieta controle (C) ou dieta hiperenergética e hipersódica (HFSS, 

high fat sucrose and salt) durante 6 ou 12 semanas, conforme descrito abaixo 

(n=12/grupo): 

1) Grupo C6  →  Ingestão de dieta AIN93M por 6 semanas; 

2) Grupo C12  →  Ingestão de dieta AIN93M por 12 semanas; 

3) Grupo HFSS6  →  Ingestão de dieta rica em gordura, sacarose e sal 

por 6 semanas; 

4) Grupo HFSS12  →  Ingestão de dieta rica em gordura, sacarose e sal 

por 12 semanas. 
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Para cada dieta, houve grupos com camundongos machos e fêmeas, 

totalizando oito grupos experimentais (Figura 5). As dietas experimentais foram 

elaboradas pela empresa PragSoluções (Jaú-SP, www.pragsolucoes.com.br), com 

base nas recomendações do Instituto Americano de Nutrição (AIN-93M) (Reeves et 

al., 1993).  

 

 

Figura 5. Representação esquemática do desenho experimental realizado. Abreviaturas: 
HFSS (High fat sucrose and salt); TOTG: Teste oral de tolerância à glicose (Fonte própria). 

 

A Tabela 1 apresenta a composição nutricional das dietas controle e dieta 

experimental rica em gordura saturada, sacarose e sal. A dieta controle possui um 

total de 3,84 Kcal/g de ração, sendo 14,8% da energia proveniente de proteínas, 

9,4% proveniente de lipídios e 75,8% proveniente de carboidratos. A dieta HFSS 

possui 4,39 Kcal/g de ração, sendo 14,7% desta energia proveniente de proteínas, 

45,1% proveniente de lipídios e 40,2% proveniente de carboidratos. A principal 

diferença entre a dieta controle e a dieta HFSS é a adição de gordura saturada 

(banha, 36,9% energia/Kg ração), carboidratos simples na forma de sacarose 

(27,3% energia/Kg ração) e cloreto de sódio (0,08% NaCl g/100g ração). 

  

http://www.pragsolucoes.com.br/
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Tabela 1 - Composição Nutricional das Dietas Experimentais 

INGREDIENTES 
DIETA 

CONTROLE 

DIETA 

HFSS 

g/kg   

Caseína 140,0 160,0 

L-cistina 1,8 1,8 

Amido de milho 620,7 140,7 

Sacarose 100,0 300,0 

Fibras (celulose) 50,0 50,0 

Óleo de soja 40,0 40,0 

Banha    - 180,0 

Mix de vitaminas* 10,0 10,0 

Mix de minerais** 35,0 35,0 

NaCl*** - 80,0 

Colina 2,5 2,5 

Antioxidante 0,008 0,06 

Energia   

Kcal/g 3,84 4,39 

Proteína total, % 14,8 14,7 

Lipídio total, % 9,4 45,1 

Carboidrato total, % 75,8 40,2 

 

A composição do mix de vitaminas (*) e minerais (**) segue a recomendação da AIN93M 
(Reeves et al., 1993). O mix de minerais contém NaCl, gerando a concentração final de 
3,2% NaCl na ração). Na dieta controle não houve adição de NaCl (***) além daquela já 
ofertada pelo mix de minerais. A dieta HFSS possui 8% NaCl em sua composição. 

 

3.2 – Ingestão de ração, água e energia  

A oferta de ração e água foi ad libitum. Ao longo do experimento, a massa 

corporal e a ingestão hídrica foram aferidas semanalmente e a ingestão de ração 

diariamente. Uma vez que os animais estavam acondicionados em gaiolas coletivas 

(~4-5 animais/caixa), a ingestão de ração (g/dia) foi multiplicada pela energia da 

ração (Kcal/g) e então dividida pelo número de animais da gaiola para se obter a 

ingestão de energia diária por animal.        
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3.3 – Adiposidade corporal 

A gordura corporal foi avaliada, além do controle do ganho de massa corporal 

semanal ao longo do experimento. No dia da eutanásia, após anestesia, os 

depósitos de gordura genital (epididimária ou ovariana) e inguinal foram coletados e 

pesados em balança analítica de precisão. A massa destes depósitos foi somada 

para avaliação da adiposidade corporal. 

 

3.4 – Metabolismo glicídico 

Dois dias antes da eutanásia, foi realizado teste oral de tolerância à glicose 

(TOTG), no qual a glicose 50% diluída em salina estéril (0,9% NaCl) foi administrada 

através de gavagem orogástrica após jejum de seis horas (glicose a 1g/kg de massa 

corporal). Para tal, sangue foi coletado através de uma pequena incisão na ponta da 

cauda do animal para a dosagem da glicose plasmática (AccuCheck Performa Nano) 

antes da gavagem de glicose e após 15, 30, 60 e 120 minutos da administração. A 

área sob a curva foi calculada usando a regra do trapézio para analisar a 

intolerância à glicose (Fernandes-Santos et al., 2009). 

No momento da eutanásia, os animais foram anestesiados com cetamina 

(100,0 mg/kg) e xilasina (10,0 mg/kg) intraperitoneal e sangue coletado diretamente 

do átrio direito por punção. Após a centrifugação e separação do plasma, foi feita a 

dosagem da insulina de jejum por ensaio imunoenzimático (ELISA, cat#EZRMI-13K, 

Merck Millipore, Billerica, MA, EUA). 

 

3.5 – Hipertrofia cardíaca 

 No dia da eutanásia os animais foram profundamente anestesiados e após a 

punção cardíaca foi realizada. Foi utilizado também 40 µL de cloreto de potássio 

(KCl) 30 mM para que o ventrículo esquerdo realizasse parada em diástole 

(Doevendans et al., 1998; Qipshidze et al., 2012). O coração foi removido e pesado 

em balança analítica de precisão (Shimadzu, AUW220D, Kyoto, Japão). 

Posteriormente, o VE foi dissecado e isolado para nova pesagem, de forma a se 

avaliar a análise da hipertrofia ventricular.  
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É válido ressaltar que a tíbia também foi coletada, com o intuito de se realizar 

a normatização do peso cardíaco. De acordo com esse método, o comprimento da 

tíbia esquerda foi aferido tomando como referência o maléolo e o côndilo medial. 

Esta medida foi utilizada para a correção do peso do coração e do VE a fim de se 

tentar minimizar a ação do tamanho do animal sobre este parâmetro, conforme 

recomendado (Yin et al., 1982). 

 

3.6 – Morfometria do ventrículo esquerdo 

No momento da eutanásia, o VE do coração foi coletado e imerso em 

formalina 4% tamponada pH 7,2 por 48 horas para fixação. Após esse período, um 

corte na metade da altura do VE foi feito no plano transversal ao eixo base-ápice do 

VE e o fragmento que continha o ápice foi submetido ao processamento histológico 

de rotina e embebido em Paraplast plus (Sigma). Após a inclusão, os blocos de 

Paraplast foram seccionados em 3 µm de espessura e as lâminas foram então 

coradas com hematoxilina e eosina para visualização da morfologia geral do tecido. 

Seis animais por grupo foram utilizados para a análise morfométrica, sendo 

produzidos três cortes histológicos do VE por animal, com espaçamento de 50 µm 

entre os cortes. A análise morfométrica inicial teve como foco avaliar as medidas 

geométricas da câmara ventricular esquerda e suas artérias intramiocárdicas, 

conforme descrito no Quadro 1. 

 

 

  



             

25 
 

 

Quadro 1  – Parâmetros avaliados na análise morfométrica do ventrículo esquerdo 

do coração de camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas alimentados com dieta 

controle ou dieta hiperenergética e hipersódica. 

CÂMARA VENTRICULAR ESQUERDA 

(Figura 6) 

ARTÉRIAS INTRAMIOCÁRDICAS 

(Figura 7) 

 Espessura da PL  Espessura da TM 

 Espessura do SIV  Diâmetro da luz 

 Diâmetro da luz da câmara  Relação TM: Luz 

 Relação PL: Luz  

 Relação SIV: Luz  

Abreviações: PL, parede livre. SIV, septo interventricular. TM, túnica média. 

 

A aferição destes parâmetros auxilia na identificação do tipo de 

remodelamento sofrido pelo ventrículo esquerdo frente a ingestão da dieta, assim 

como o remodelamento arterial intramiocárdico. 

Imagens das lâminas histológicas foram adquiridas no sistema de captura 

Evos XL (ThermoScientific), nas objetivas de 4x (câmara cardíaca) e 40x (artérias). 

As medidas foram realizadas no software Image-Pro® Plus versão 4.5 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, USA). 

Para a mensuração da câmara ventricular, foram adquiridas três imagens por 

animal contendo a estrutura de interesse a ser mensurada. O diâmetro da luz foi 

mensurado em dois eixos, o primeiro no sentido SIV-PL e o segundo perpendicular a 

este primeiro eixo (Figura 6). Por sua vez, a quantificação das artérias foi realizada 

utilizando-se quatro imagens por animal. Para cada artéria avaliada foi mensurado o 

maior e o menor diâmetro da luz e foram obtidas duas medidas da espessura da TM 

(Figura 7). 
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Figura 6. Morfometria do ventrículo esquerdo. A, Ilustração esquemática do coração 
seccionado no plano transversal, onde é possível visualizar o ventrículo esquerdo (VE) e o 
ventrículo direito (VD). Os números indicam a parede livre do VE (1), a luz da câmara do VE 
(2) e o septo interventricular (3). A orientação do coração condiz com as fotos adquiridas e 
não a posição anatômica. B-D, Fotomicrografias do coração de um mesmo animal, 
ilustrando como foi realizada a mensuração da espessura da parede livre do VE (B), as 
duas medidas obtidas da cavidade do VE (C) e a mensuração do septo interventricular (D). 
Para a mensuração do diâmetro da luz do VE, os músculos papilares (*) não foram 
considerados. 
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Figura 7. Morfometria das artérias intramiocárdicas. Os valores indicados na coluna de 
dados Length representam o maior e o menor diâmetro da túnica média da artéria 
intramiocárdica, em micrômetros (na fotomicrografia, L1 e L2). As medidas L3-L6 
representam a espessura da túnica média. 

 

3.7 – Morfometria da aorta torácica 

No momento da eutanásia, a aorta torácica foi coletada e seguiu os mesmos 

procedimentos histológicos de rotina supracitados para visualização da morfologia 

geral do tecido. A análise morfométrica teve como foco avaliar o tipo de 

remodelamento arterial, utilizando para isso os parâmetros descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Parâmetros avaliados na análise morfométrica da artéria aorta torácica de 

camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas alimentados com dieta controle ou dieta 

hiperenergética e hipersódica. 

AORTA TORÁCICAS 

 Espessura da Túnica Média 

 Diâmetro da luz 

 Relação Túnica Média: Luz 
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Seis animais foram utilizados por grupo para a análise morfométrica, sendo 

produzidos três cortes histológicos da artéria por animal. Imagens das lâminas 

histológicas foram adquiridas no sistema de captura Evos XL (ThermoScientific), nas 

objetivas de 10x (análise do lúmen das artérias) e 40x (análise da túnica média). As 

medidas foram realizadas utilizando-se quatro imagens por animal. Para cada artéria 

avaliada foi mensurado o maior e o menor diâmetro da luz e foram obtidas duas 

medidas da espessura da TM por imagem (Figura 8). As medidas foram realizadas 

no Software Image-Pro® Plus versão 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, USA). 

 

 

Figura 8. Morfometria da aorta torácica. A, Ilustração esquemática de uma artéria no plano 
transversal. Os números indicam a túnica média (1), a túnica adventícia da artéria (2), a 
túnica íntima da artéria (3) e o lúmen da artéria (4). B-C, Fotomicrografias da aorta de um 
mesmo animal, ilustrando como foi realizada a mensuração da espessura da túnica média 
(B) e as duas medidas obtidas do maior e menor diâmetro da luz arterial (C).  
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3.8 – Análise estatística 

 Os dados estão apresentados na forma de média ± desvio padrão (DP). Um 

n=12-15/grupo foi mantido até o final do experimento. Porém, o n de cada análise 

variou, sendo este entre 5-6 animais. A principal razão é a pequena quantidade de 

material obtida do camundongo, por ser um animal pequeno. O VE p.ex., precisou 

ser guardado inteiro para a análise molecular e morfométrica, aumentando assim o n 

total de animais do estudo. 

As diferenças nos dados quantitativos foram testadas para distribuição normal 

e homocedasticidade das variâncias. Após, os mesmos foram testados pelo one-way 

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

com pós-teste de Dunn (dados não paramétricos). As medidas realizadas em um 

mesmo animal, em tempos diferentes (p. ex., massa corporal) foram testadas pelo 

teste t-pareado ou ANOVA de medidas repetidas. 

Também foi realizado o teste three-way ANOVA para avaliar a influência dos 

fatores independentes tipo de dieta (CONTROLE vs. HFSS), tempo de ingestão da 

dieta (6 vs. 12 semanas) e gênero (machos vs. fêmeas) sobre as variáveis 

dependentes estudadas (peso, ingestão, metabolismo glicídico e morfometria). 

Todas as análises foram realizadas no Software GraphPad Prisma v. 6.0. Em 

especial, a análise three-way ANOVA foi realizada no software STATISTICA v. 8.0 

(StatSoft Inc, Tulsa, OK, USA). Um p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 – Ingestão alimentar, consumo energético e ingestão hídrica 

A análise estatística da ingestão de ração demonstra que não houve diferença 

significativa entre os grupos de camundongos machos e fêmeas alimentados com 

dieta controle ou HFSS (Figura 9). 
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Figura 9. Ingestão de ração. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 

semanas (n=12/grupo). Foi realizado o teste T-pareado. 

 

Apesar de não haver diferença na ingestão de ração, houve aumento no 

consumo de energia em +20% nos machos HFSS6 e HFSS12 e de +14% nas 

fêmeas HFSS6 e HFSS12, quando comparados aos seus respectivos grupos 

controles (Figura 10). 
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Figura 10. Consumo de energia. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), 
alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 

6 ou 12 semanas (n=12/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle. 

Foi realizado o teste T-pareado. 

 

 Também foi possível perceber um aumento significativo da ingestão hídrica, 

com +156% nos machos HFSS6 e HFSS12 e +157% e +168% nas fêmeas HFSS6 e 

HFSS12, respectivamente, quando comparados aos seus respectivos grupos 

controles (Figura 11). 
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Figura 11. Ingestão hídrica. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 

semanas (n=12/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle. Foi 

realizado o teste T-pareado. 
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4.2 – Massa corporal e adiposidade 

 A análise estatística da massa corporal demonstra que não houve diferença 

significativa entre os grupos estudados durante todo o experimento (Figura 12A e 

12B), tanto em machos quanto em fêmeas, independentemente do tempo de 

experimentação ou da dieta ofertada. 
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Figura 12. Evolução da Massa corporal. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), 
alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 

6 ou 12 semanas (n=12/grupo). Foi realizado o teste t-pareado. 
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Apesar da massa corporal não ter sido modulada pela dieta, houve aumento 

da massa de gordura branca total (soma dos depósitos genital e inguinal, Figura 13), 

fenômeno este notado apenas nos camundongos fêmeas alimentadas com dieta 

HFSS (Figura 13B), indicando dimorfismo sexual. O ganho de adiposidade foi 

potencializado pelo período prolongado de oferta da dieta experimental por 12 

semanas, comparado a 6 semanas. Entretanto, quando esses depósitos foram 

observados isoladamente, é possível notar que a massa de gordura genital e 

inguinal não apresentam diferença (Figuras 14A e 15A), enquanto as fêmeas 

apresentam aumento da massa da gordura genital apenas no período prolongado da 

oferta de dieta HFSS (Figura 14B) e a da gordura inguinal aumenta no período 

precoce da oferta da dieta experimental (HFSS6) e se exacerba nos grupos 

HFSS12, quando comparados aos seus controles (Figura 15B). 
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Figura 13. Massa adiposa. Este dado representa a soma dos depósitos de gordura genital 
e inguinal de camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta 
controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas 
(n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo 
grupo HFSS. Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 14. Massa adiposa genital. Este dado representa massa do depósito de gordura 
genital de camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle 
(C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). 
Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS. 
Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 15. Massa adiposa inguinal. Este dado representa massa do depósito de gordura 
inguinal de camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle 
(C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). 
Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS. 
Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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4.3 – Metabolismo glicídico 

 Ao final do experimento, observou-se uma modulação da glicemia de jejum 

pela dieta HFSS (Figura 16). A glicemia reduziu significativamente nos 

camundongos machos HFSS6 e HFSS12, quando comparados aos seus respectivos 

controles. Por outro lado, as fêmeas apresentaram elevação da glicemia sérica no 

grupo HFSS6 quando comparado ao seu respectivo controle, mas após 12 semanas 

de dieta (grupo HFSS12) nota-se expressiva redução da glicemia de jejum, quando 

comparado ao grupo que recebeu a dieta HFSS por 6 semanas (HFSS6). 
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Figura 16. Glicemia de jejum. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), 
alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 

6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, 

[b] vs. respectivo grupo HFSS. Foi realizado o teste One-way ANOVA. 

 

 Em relação aos níveis de insulina sérica (Figura 17), também analisada ao 

final do experimento nos animais em jejum, não foi observada diferença significativa 

entre os camundongos machos. As fêmeas apresentaram elevação da insulina 

sérica de jejum no grupo HFSS6 quando comparado ao seu respectivo controle, 

entretanto, de maneira inesperada, após 12 semanas, a insulina do grupo HFSS12 

reduziu, retornando aos valores do grupo C6 e C12. 
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Figura 17. Insulina sérica. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 

semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. 

respectivo grupo HFSS. Foi realizado o teste One-way ANOVA. 

 

O teste oral de tolerância à glicose demonstra que os camundongos machos 

apresentaram redução significativa da área sob a curva (AUC) da resposta glicêmica 

nos grupos com 12 semanas, tanto em animais controle (C12) quanto nos 

alimentados com a dieta HFSS (HFSS12), quando comparados aos seus 

respectivos grupos controle com 6 semanas de experimentação (Figura 18). 

Em contrapartida, a ingestão da dieta HFSS no grupo das fêmeas por 6 

semanas levou a intolerância à glicose, visualizada pelo aumento da AUC no grupo 

HFSS6, quando comparado ao grupo C6 (Figura 19). Após doze semanas de 

ingestão da dieta HFSS, o resultado se aproxima ao encontrado nos camundongos 

machos, havendo redução da AUC no grupo HFSS, quando comparado ao grupo 

HFSS6. De forma inesperada, o grupo controle apresentou elevação da AUC no 

grupo C12, quando comparado ao grupo C6 (Figura 19). 



             

37 
 

M in u to s

G
li

c
e

m
ia

 (
m

g
/d

L
)

0 5 0 1 0 0 1 5 0

0

8 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

2 2 0

2 4 0

2 6 0

2 8 0

3 0 0

C 6

C 1 2

H 6

H 12

A

 

Figura 18. Tolerância à glicose em camundongos C57Bl/6 machos. Em A, Curva da 
resposta glicêmica a sobrecarga de glicose. B, área sob a curva da resposta glicêmica. Os 
camundongos C57Bl/6 machos foram alimentados com dieta controle (C) ou dieta 
hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando 
indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS. Foi 
realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 19. Tolerância à glicose em camundongos C57Bl/6 fêmeas. Em A, Curva da 
resposta glicêmica a sobrecarga de glicose. B, área sob a curva da resposta glicêmica. Os 
camundongos C57Bl/6 fêmeas foram alimentados com dieta controle (C) ou dieta 

hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando 

indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS. Foi 
realizado o teste One-way ANOVA. 
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4.4 – Massa cardíaca 

Não houve diferença significativa na massa cardíaca entre os camundongos 

machos (Figura 20A). Em contrapartida, as fêmeas dos grupos experimentais 

HFSS6 e HFSS12 apresentaram aumento da massa cardíaca, quando comparadas 

aos seus respectivos controles (Figura 20B). Ao se observar apenas a massa do 

ventrículo esquerdo do coração, não existe diferença tanto em machos quanto em 

fêmeas (Figura 21). 

 

   

Figura 20. Massa cardíaca. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 

semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle. Foi 

realizado o teste One-way ANOVA. 

  

Figura 21. Massa do ventrículo esquerdo. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas 
(B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) 

por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Foi realizado o teste One-way ANOVA.       
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4.5 – Remodelamento miocárdico 

A análise morfológica quantitativa revelou que não houve mudanças 

significativas na geometria da parede livre (PL) do ventrículo esquerdo do coração 

nos grupos controle ou HFSS, independente do gênero ou do tempo de oferta da 

dieta (Figuras 22A e 22B). 

Contudo, o septo interventricular (SIV) do VE apresentou hipertrofia nos 

machos após 12 semanas de ingestão da dieta HFSS, mas não após um período 

mais curto de ingestão da dieta por 6 semanas (Figura 23A). Houve dimorfismo 

sexual no tempo de resposta, uma vez que a hipertrofia do SIV foi vista nas fêmeas 

mais precocemente, após 6 semanas de ingestão da dieta hiperenergética e 

hipersódica, porém, sem hipertrofia adicional após 12 semanas (Figura 23B). 

É possível perceber, ainda, um aumento expressivo do diâmetro da luz 

ventricular esquerda (Figura 24), havendo, assim, dilatação da câmara, 

independente do tempo de ingestão da dieta experimental hiperenergética e 

hipersódica (grupos HFSS6 e HFSS12). Esta resposta também ocorreu de forma 

independente do gênero (Figuras 24A e 24B). 
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Figura 22. Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo (VE). Camundongos 
C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica 

rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Foi realizado o teste 

One-way ANOVA. 
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Figura 23. Espessura do septo interventricular. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e 
fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal 

(HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo 

grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS.  Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 24. Diâmetro da luz do ventrículo esquerdo (VE). Camundongos C57Bl/6 machos 
(A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose 

e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo 

grupo controle.  Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Quando analisada a relação PL: Luz VE (Figura 25), existe uma redução 

deste parâmetro nos camundongos machos alimentados com a dieta HFSS por 12 

semanas (Figura 25A).Há dimorfismo sexual, uma vez que as fêmeas não 

apresentam alteração desta relação pela ingestão da dieta (Figura 25B). 

A resposta à dieta HFSS da relação SIV: Luz (Figura 26) foi semelhante em 

machos e fêmeas, havendo redução deste parâmetro nos dois tempos de oferta de 

dieta, por 6 ou 12 semanas. 
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Figura 25. Relação entre a parede livre (PL) e o diâmetro da luz do ventrículo esquerdo 
(VE). Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) 

ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). 
Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle. Foi realizado o teste One-way 
ANOVA. 
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Figura 26. Relação entre o septo interventricular (SIV) e o diâmetro da luz do 
ventrículo esquerdo (VE). Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados 
com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 

semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle. Foi 

realizado o teste One-way ANOVA. 
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As fotomigrografias apresentadas nas Figuras. 27 e 28 ilustram as alterações 

geométricas sofridas pelo ventrículo esquerdo em decorrência da ingestão da dieta 

HFSS pelos machos (Figura 27) e fêmeas (Figura 28). É possível observar 

alterações geométricas ocorridas na câmara do ventrículo esquerdo, na parede livre 

e no septo interventricular. 

 

Figura 27 – Fotomicrografias do ventrículo esquerdo de camundongos C57Bl/6 
machos. Os camundongos foram alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica 
rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas. Abreviações: PL, parede livre; SIV, 
septo interventricular. 
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Figura 28 – Fotomicrografias do ventrículo esquerdo de camundongos C57Bl/6 
fêmeas. Os camundongos foram alimentados com dieta controle (AIN93M) ou dieta 
hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas. Abreviações: PL, parede 
livre; SIV, septo interventricular. 

 

  



             

44 
 

4.6 – Remodelamento arterial intramiocárdico 

Com relação a análise morfométrica das artérias intramiocárdicas, os 

camundongos machos apresentaram hipertrofia expressiva de sua túnica média 

após a ingestão da dieta experimental HFSS por 12 semanas, sem mudanças em 

sua conformação no período menor de ingestão da dieta de 6 semanas (Figura 

29A). Houve dimorfismo sexual no tempo de resposta à dieta. As fêmeas 

apresentaram hipertrofia da túnica média das artérias intramiocárdicas após 6 

semanas, e esta se manteve ao final de 12 semanas de ingestão da dieta HFSS 

(Figura 29B). 

Semelhante a câmara ventricular esquerda, as artérias intramiocárdicas 

também apresentaram dilatação de sua luz. O diâmetro apresentou-se aumentado 

de forma significativa em ambos os gêneros (machos e fêmeas) que receberam 

dieta hiperenergética e hipersódica por 6 ou 12 semanas (HFSS6 e HFSS12), 

quando comparados aos seus respectivos grupos controles (Figura 30). 

Essas alterações morfológicas, quando analisadas em conjunto, mostram não 

haver diferença na relação da espessura da túnica média e o diâmetro da luz em 

machos, porém, alterações são observadas nas fêmeas (Figura 31). 

 

Figura 29. Espessura da túnica média de artérias intramiocárdicas do ventrículo 
esquerdo (VE). Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta 
controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas 

(n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo 

grupo HFSS. Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 30. Diâmetro da luz de artérias intramiocárdicas do ventrículo esquerdo (VE). 
Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou 

dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). 
Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS. 
Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 31. Relação entre a espessura da túnica média e o diâmetro da luz de artérias 
intramiocárdicas do ventrículo esquerdo (VE). Camundongos C57Bl/6 machos (A) e 
fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal 

(HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo 

grupo controle. Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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As Figuras 32 e 33 ilustram o remodelamento arterial adverso decorrente da 

ingestão da dieta hiperenergética e hipersódica por 6 e 12 semanas, em machos 

(Figura 32) e fêmeas (Figura 33). 

 

 

Figura 32. Fotomicrografias de arteriolas intramiocárdicas do ventrículo esquerdo de 
camundongos C57Bl/6 machos. Os camundongos foram alimentados com dieta controle 
(AIN93M) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas. 
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Figura 33. Fotomicrografias de artérias intramiocárdicas do ventrículo esquerdo de 
camundongos C57Bl/6 fêmeas. Os camundongos foram alimentados com dieta controle 
(AIN93M) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas.  
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4.7 – Remodelamento da aorta torácica 

Por meio da análise morfométrica, foi possível observar um aumento 

expressivo da espessura da túnica média após a ingestão da dieta experimental 

HFSS, independentemente do tempo de ingestão da dieta e do gênero, embora 

tenha sido possível perceber que esse aumento é potencializado no grupo das 

fêmeas que foram ofertadas a dieta HFSS por 12 semanas (Figuras 34A e 34B). 

Ao se observar o diâmetro da luz da aorta, percebe-se um aumento 

significativo nos machos alimentados com a dieta HFSS por 6 semanas, mantendo 

esse padrão ao final de 12 semanas com a respectiva dieta (Figura 35A). Contudo, 

nas fêmeas observa-se que não houve diferença significatica entre os grupos com 

relação ao diâmetro do lúmen arterial, denotando a presença de dimorfismo sexual 

na resposta à dieta (Figura 35B). 

A relação dos parâmetros, quando analisados de maneira conjunta,  mostram 

que ambos os gêneros (machos e fêmeas) apresentaram aumento na relação entre 

espessura da TM e o diâmetro da luz, sendo potencializado nas fêmeas que 

receberam dieta experimental por período prolongado (Figuras 36A e 36B). 
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Figura 34. Espessura da túnica média da aorta torácica. Camundongos C57Bl/6 machos 
(A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose 

e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo 

grupo controle; [b] vs. respectivo grupo HFSS.  Foi realizado o teste One-way ANOVA. 
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Figura 35. Diâmetro da luz de artérias torácicas. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e 
fêmeas (B), alimentados com dieta controle (C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal 

(HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo 

grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS.  Foi realizado o teste One-way ANOVA.  
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Figura 36. Relação entre a espessura da túnica média e o diâmetro da luz de artérias 
torácicas. Camundongos C57Bl/6 machos (A) e fêmeas (B), alimentados com dieta controle 

(C) ou dieta hiperlipídica rica em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas (n=6/grupo). 
Quando indicado, P<0,05 [a] vs. respectivo grupo controle, [b] vs. respectivo grupo HFSS.  
Foi realizado o teste One-way ANOVA..   
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As Figuras 37 e 38 ilustram o remodelamento da aorta torácica decorrente da 

ingestão da dieta hiperenergética e hipersódica por 6 e 12 semanas, em machos 

(Figura 37) e fêmeas (Figura 38). 

 

 

Figura 37. Fotomicrografias de artérias torácicas de camundongos C57Bl/6 machos. 
Os camundongos foram alimentados com dieta controle (AIN93M) ou dieta hiperlipídica rica 
em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas.  
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Figura 38. Fotomicrografias de artérias torácicas de camundongos C57Bl/6 fêmeas. 
Os camundongos foram alimentados com dieta controle (AIN93M) ou dieta hiperlipídica rica 
em sacarose e sal (HFSS) por 6 ou 12 semanas.  
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4.8 – Influência dos fatores Sexo, Dieta e Tempo sobre os parâmetros 

estudados 

O desenho experimental faz com que três fatores influenciem os dados 

obtidos no presente estudo: (1) gênero, se machos ou fêmeas; (2) tipo de dieta 

ingerida, dieta controle ou dieta HFSS e; (3) tempo de ingestão da dieta, 6 ou 12 

semanas. Para avaliar a influência destes três fatores independentes sobre os 

parâmetros estudados, foi realizado o teste estatístico ANOVA three-way. 

A Tabela 2 apresenta o efeito do sexo, da dieta e do tempo isolados, 

associados dois a dois ou os três fatores em conjunto, sobre a ingestão alimentar, 

ingestão hídrica, massa corporal e adiposidade. Nota-se que todos os parâmetros 

foram afetados pelo sexo, sendo assim diferentes entre machos e fêmeas. O tipo de 

dieta ingerida modula, conforme esperado, a ingestão hídrica, ração, energia e a 

adiposidade corporal. O tempo de ingestão da dieta influenciou apenas a ingestão 

hídrica e a eficiência energética. Nota-se que atuam em conjunto apenas os fatores 

sexo e dieta, ou sexo e tempo, não havendo exacerbação de efeito entre os três 

fatores independentes.  

A Tabela 3 apresenta o efeito dos três fatores independentes sobre o 

metabolismo glicídico. O sexo, a dieta e o tempo atuam de forma isolada sobre a 

glicemia e a insulina de jejum sérica, havendo exacerbação dos efeitos do sexo e 

tipo de dieta ingerida apenas sobre a glicemia. A intolerância à glicose, representada 

pela AUC do TOTG é influenciada pelo tempo de ingestão das dietas. Tanto a 

glicemia de jejum, quanto a intolerância à glicose, são moduladas em conjunto pelos 

fatores sexo, dieta e tempo. 

A Tabela 4 apresenta o efeito do sexo, da dieta e do tempo sobre os 

parâmetros referentes ao remodelamento cardíaco adverso. De um modo geral, o 

fator que mais impactou o remodelamento cardíaco foi a dieta ingerida. A dieta 

afetou o peso cardíaco e ventricular, assim como o remodelamento adverso da 

câmara ventricular esquerda e das artérias intramiocárdicas. O sexo influenciou 

apenas o remodelamento da câmara ventricular, porém, sem efeito sobre o peso 

cardíaco e ventricular ou sobre o remodelamento arterial. O tempo de ingestão da 

dieta não teve impacto sobre os parâmetros apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 2. Efeito do sexo, tipo de dieta e tempo de administração da dieta sobre a ingestão, massa corporal e adiposidade.  

PARÂMETRO SEXO DIETA TEMPO SEXO*DIETA SEXO*TEMPO DIETA*TEMPO SEXO*DIETA*TEMPO 

Ingestão Hídrica P=0,0001 P<0,000001 P=0,03 NS NS NS NS 

Ingestão Alimentar P<0,000001 P=0,000001 NS P=0,002 P=0,02 NS NS 

Ingestão de Energia P<0,000001 P<0,000001 NS P=0,0001 P=0,02 NS NS 

Massa Corporal P=0,0001 NS NS NS NS NS NS 

Gordura Visceral P=0,007 P=0,007 NS P=0,03 P=0,005 NS NS 

 

Análise de variância three-way, considerando como fatores independentes o sexo, a dieta e o tempo. Foi avaliado o efeito desses fatores 
isoladamente (colunas 2-4) ou o seu efeito em associação 2 a 2 two-way (colunas 5-7) e dos três fatores em conjunto three-way (coluna 8) 
sobre os parâmetros estudados. Abreviações: NS, Não-significativo 
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Tabela 3. Efeito do sexo, tipo de dieta e tempo de administração da dieta sobre o metabolismo glicídico 

PARÂMETRO SEXO DIETA TEMPO SEXO *DIETA SEXO *TEMPO DIETA*TEMPO SEXO *DIETA*TEMPO 

Glicemia P=0,0007 P=0,03 P=0,01 P=0,02 NS NS P=0,001 

Insulina P=0,0003 P=0,02 P=0,01 NS NS NS NS 

AUC TOTG NS NS P=0,01 NS P=0,005 P=0,004 P=0,0005 

 

Análise de variância three-way, considerando como fatores independentes o sexo, a dieta e o tempo. Foi avaliado o efeito desses fatores 
isoladamente (colunas 2-4) ou o seu efeito em associação 2 a 2 two-way (colunas 5-7) e dos três fatores em conjunto three-way (coluna 8) 
sobre os parâmetros estudados. Abreviações: NS, Não-significativo. AUC, área sob a curva. TOTG, teste oral de tolerância à glicose. 
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Tabela 4. Efeito do sexo, tipo de dieta e tempo de administração da dieta sobre o remodelamento cardíaco 

PARÂMETRO SEXO DIETA TEMPO SEXO *DIETA SEXO *TEMPO DIETA*TEMPO SEXO *DIETA*TEMPO 

PESO        

      Coração NS P=0,00005 NS NS NS NS NS 

      Ventrículo Esquerdo NS P=0,02 NS NS NS NS NS 

VENT ESQUERDO        

      Parede livre P=0,02 NS NS NS NS NS NS 

      Septo Interventricular P=0,001 P=0,004 NS NS P=0,005 NS NS 

      Luz P<000001 P<000001 NS P=0,007 NS NS NS 

      Parede livre VE: Luz P=0,007 P=0,001 NS NS NS NS NS 

      Septo IV: Luz P<000001 P=000001 NS NS NS NS NS 

ARTÉRIAS IM        

      Espessura TM NS P=0,00001 NS NS 0,03 NS 0,04 

      Luz NS P=0,00001 NS NS NS NS NS 

      Razão TM: Luz NS NS NS NS NS NS NS 

 

Análise de variância three-way, considerando como fatores independentes o sexo, a dieta e o tempo. Foi avaliado o efeito desses fatores 
isoladamente (colunas 2-4) ou o seu efeito em associação 2 a 2 two-way (colunas 5-7) e dos três fatores em conjunto three-way (coluna 8) 
sobre os parâmetros estudados. Abreviações: NS, Não-significativo. VENT, ventrículo. VE, ventrículo esquerdo. IV, interventricular. IM, 
intramiocárdicas. TM, túnica média. 

 



             

56 
 

5 – DISCUSSÃO 

Nos tempos modernos, é inegável a crescente e exponencial oferta e 

consumo de alimentos ricos em gordura saturada, carboidratos simples e sódio pela 

população. Como consequência, uma série de alterações metabólicas são 

desencadeadas (He e Macgregor, 2009; Sanders, 2015; Stanhope, 2016).  

Dessa forma, o presente estudo foi desenhado com o intuito de avaliar o 

efeito cardiometabólico decorrente da ingestão de uma dieta que mimetize o padrão 

alimentar da sociedade moderna. Avaliou-se tanto tempos pré-estabelecidos de 

ingestão (6 e 12 semanas), assim como se haveria dimorfismo sexual em resposta à 

dieta. 

Por meio de estudo prévio realizado por (Fernandes-Santos et al., 2009) 

observou-se que por meio de uma dieta rica em sacarose e lipídeos em 

administração por 6 semanas diversas alterações nos parâmetros pressóricos e 

metabólicos foram encontradas.  

Dessa forma, a oferta da dieta nesse período foi eleita para serem 

observados efeitos precoces. Após realização apurada de levantamento 

bibliográfico, o tempo de 12 semanas foi eleito para ser referência do período 

prolongado, onde também foram verificados efeitos adversos metabólicos e 

cardiovasculares em respostas à dieta contento um dos macronutrientes ou sua 

associação aos pares (De Oliveira Sá et al., 2017; Ohn et al., 2017; Ojo et al., 2017). 

É válido ressaltar a dificuldade encontrada na realização de estudos como 

estes em seres humanos, devido a diversos fatores, dentre eles, composição e 

quantidade exata de energia ingeridas na dieta, nível de atividade física. Estes 

também podem estar associados a diversas outras variáveis não controláveis, além 

da impossibilidade de realizações de análises diretas, o que pode gerar resultados 

com ampla gama de variabilidade e conduzir a desfechos contraditórios. Dessa 

forma, o uso de modelos animais, em especial roedores, torna-se extremamente útil, 

uma vez que, são capazes de mimetizar a condição típica da fisiopatologia humana 

e diversos parâmetros podem ser facilmente controlados e monitorados (Aydin et al., 

2014).  
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Em geral, os estudos experimentais são realizados em ratos ou camundongos 

machos, negligenciando a fisiopatologia da doença em fêmeas. Esta escolha pode 

ser relacionada a diferença biológica existente entre os gêneros, bem como a 

intervenção dos fatores hormonais, que parecem apresentar maior influência nas 

fêmeas, em especial nas alterações metabólicas, na massa corporal, ingestão de 

alimentos e armazenamento de gorduras (Martin et al., 2002; Fernandes et al., 

2016). Assim, é válido ressaltar a importância de estudos sobre a influência do 

gênero sobre a resposta adaptativa às perturbações dietéticas, com a finalidade de 

delimitar de forma mais clara o papel da dieta como possível fator de risco no 

desencadeamento de DCVs.   

Embora tais postulações não estejam completamente elucidadas, está claro 

que há presença de disparidade em muitos fatores no desenvolvimento e no impacto 

dessas doenças que parecem ser mediadas pelas diferenças do genótipo (World 

Health Organization, 2015; Onat et al., 2016).  

No presente estudo, a análise estatística ANOVA three-way apontou que o 

gênero foi determinante na resposta à ingestão da dieta, em especial na resposta do 

metabolismo lipídico e o remodelamento das dimensões geométricas do ventrículo 

esquerdo. De forma interessante, o remodelamento arterial não foi impactado pelo 

gênero, este parece ser dependente exclusivamente da dieta ingerida. 

Para verificar a resposta encontrada nas fêmeas, um fator limitante foi não 

ter dosado o estradiol ou acompanhado o ciclo estral das fêmeas. Como o estudo 

envolveu muitos animais, metodologicamente seria desafiador acompanhar o ciclo 

estral das fêmeas ao longo do experimento ou na eutanásia. Entretanto, as roedoras 

ovulam de maneira cíclica e espontânea, sendo este fator independente de 

alterações sazonais ou ainda atividade sexual. A literatura demonstra ainda que 

fêmeas alojadas juntas em grande número, sem a presença de machos, entram em 

fase de anestro, diestro ou pseudo prenhez, sendo este efeito conhecido por Lee-

Boot (Ml et al., 2004). Dessa forma, mesmo que os níveis hormonais não tenham 

sido dosados, não afetaria de forma tão pronunciada os resultados obtidos. 

Mediante os resultados encontrados, percebe-se que a dieta experimental 

HFSS quando ofertada por um período mais prolongado (12 semanas) potencializa 

os efeitos deletérios nas fêmeas. Além do aumento da adiposidade e da massa 
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cardíaca, há alterações no metabolismo glicídico, onde de forma curiosa parece 

ocorrer uma adaptação, onde os níveis séricos de glicose e insulina de jejum se 

elevam com seis semanas e depois reduzem após 12 semanas.  

A relação entre a espessura da parede livre do VE e septo interventricular 

com o diâmetro da câmara ajudam a elucidar se o remodelamento do ventrículo 

esquerdo acontece de forma proporcional, ou se há o aumento da dimensão de 

algum destes componentes de forma desproporcional aos demais. No VE das 

fêmeas, as alterações morfológicas adversas são atribuídas ao espessamento do 

septo interventricular e ao aumento do diâmetro da câmara ventricular.  

No que diz respeito às arteríolas intramiocárdicas do VE, há um desequilíbrio 

na relação entre a espessura da túnica média e o diâmetro da luz, havendo uma 

dilatação da luz arterial que se sobrepõe de forma desproporcional ao 

espessamento da parede. Dessa maneira, é possível perceber que tanto a parede 

quanto a luz arterial aumentou, e a relação média:luz diminuiu, mostrando que a 

dilatação da luz ocorreu de forma mais intensa e desproporcional a hipertrofia da 

parede arterial. 

Em contrapartida, os machos parecem não apresentar efeitos metabólicos tão 

pronunciados, ainda que expostos à mesma dieta. Além disso, algumas alterações 

aparecem apenas com um período mais prolongado de ingestão da dieta (12 

semanas), diferente das fêmeas, nas quais a maioria dos parâmetros já se 

encontrava alterado após 6 semanas de ingestão da dieta experimental HFSS. Nos 

machos, nota-se que o remodelamento cardíaco adverso, verificado apenas 12 

semanas após a ingestão da dieta, é caracterizado pela hipertrofia do septo 

interventricular e pela dilatação da câmara ventricular esquerda, o que levou a uma 

redução da relação SIV: Luz. Nas artérias intramiocárdicas, observa-se hipertrofia 

expressiva da túnica média após 12 semanas de ingestão da dieta, porém, a luz já 

se apresenta dilatada após seis semanas. 

É válido ressaltar que a dieta utilizada apresentou a associação da 

sobrecarga de três macronutrientes (sal, sacarose e lipídeos saturados). Entretanto, 

os dados na literatura que demonstrem resultados em relação aos efeitos 

cardiometabólicos são escassos.  E apesar da dieta ofertada no presente estudo ter 

o potencial de induzir a obesidade, alterações na massa corporal não foram 
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observadas, tanto em machos quanto em fêmeas. O tempo necessário para induzir 

alterações na massa corporal ainda é palco de muita controvérsia na literatura. 

Enquanto alguns autores observam esse efeito de maneira precoce, já havendo 

diferenças em 4 semanas de intervenção (Fukuchi et al., 2004; Anunciado-Koza et 

al., 2015), outros só os evidenciam após períodos mais longos.  

Em uma revisão de literatura descrevendo os modelos animais de obesidade 

em roedores, reforçam resultados controversos com relação ao tempo de indução ao 

aumento da massa corporal, onde denotam  que o tempo pode ser superior a 15 

semanas, em camundongos C57Bl/6 por meio de dieta rica em gordura (Fernandes 

et al., 2016). Para Naderali e colaboradores, a mera introdução da dieta ocidental, 

mesmo quando não acompanhada de aumento na massa corporal, como foi 

verificado no presente estudo, é capaz de provocar alterações no metabolismo 

glicídico, lipídico e na função endotelial (Naderali et al., 2001). Fukuchi e 

colaboradores também ampliam essa gama de resultados contraditórios, no que 

concerne ao acréscimo de sacarose à dieta, cujos resultados culminam em massa 

corporal inalterada nesses animais (Fukuchi et al., 2004). 

De acordo com (Forshee et al., 2007) a ingestão em excesso de sacarose 

pode resultar no aumento da deposição da gordura visceral em relação à 

subcutânea. Além disso, a adição de carga de sacarose promove lipogênese 

hepática e peroxidação lipídica, cuja liberação de lipoproteínas de baixa densidade 

(VLDL) na circulação, fornece ácidos graxos para o tecido adiposo para sintetizar 

triglicerídeos. Demonstram também que sua ingestão pode alterar a liberação dos 

hormônios de saciedade insulina e leptina, além de diminuir a liberação do hormônio 

da fome grelina, o que pode explicar alterações tardias na massa corporal. 

Apesar de não ter sido evidenciado um aumento da massa corporal, as 

fêmeas apresentaram aumento expressivo da adiposidade, em especial após 12 

semanas de ingestão da dieta HFSS, enquanto nos machos a adiposidade não foi 

modulada pela dieta. Este fenômeno provavelmente explica a diferença encontrada 

na eficiência energética entre machos e fêmeas.  Embora, seja importante lembrar 

que não foi realizado o acompanhamento do mesmo animal durante todo o 

experimento, pois devido ao excesso de urina diante a elevação da ingestão hídrica 

pela dieta rica em sal, a marcação de identificação feita na cauda do animal se 
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apagava rapidamente. Dessa forma, isto foi um obstáculo para a realização do delta 

da massa corporal e o cálculo da eficiência energética. 

De acordo com Twonsend e colaboradores, o aumento do consumo 

energético é fator de obrigatoriedade para o aumento da adiposidade, uma vez que, 

pode ser resultado da alteração na modulação hipotalâmica da sinalização da leptina 

em função da hiperleptinemia (Townsend et al., 2008; Kim e Bi, 2016). Além disso, a 

adiposidade sofre influência do tipo de gordura adicionada a dieta, sendo a oriunda 

da banha de porco — ácidos graxos saturados associados a insaturados, onde o 

primeiro está em maior quantidade — a mais recomendada para induzir a obesidade 

(Buettner et al., 2006; Crescenzo et al., 2015). 

Estudos antropométricos realizados em homens e mulheres com diabetes 

mellitus tipo II demonstraram que o aumento da adiposidade e do índice de massa 

corporal estava presente apenas nas mulheres. As meta-análises recentes 

demonstraram de forma confiável que as mulheres com diabetes têm um risco 

significativo, e clinicamente importante, de desenvolver doenças cardíacas e 

acidente vascular encefálico (AVE) em comparação com homens afetados de forma 

semelhante (Peters et al., 2014). Infelizmente, os mecanismos por trás destas 

diferenças entre sexos ainda não estão totalmente elucidados. Acredita-se que esta 

diferença seja explicada pela capacidade do organismo de homens e mulheres em 

armazenar ácidos graxos. (Peters et al., 2016). 

Considerando os dados relacionados ao metabolismo glicídico, os resultados 

observados no presente estudo parecem inicialmente contraditórios. Nos machos, a 

glicemia de jejum diminui 6 semanas após a ingestão da dieta experimental HFSS, 

permanecendo assim até o final do experimento. Diferente dos machos, as fêmeas 

apresentaram uma elevação da glicemia de jejum após seis semanas e redução 

significativa após 12 semanas de ingestão da dieta HFSS, sendo importante lembrar 

que a análise dos níveis glicêmicos foi realizada por meio da coleta de sangue pela 

veia caudal 

Há estudos que sugerem que homens adultos sejam mais resistentes à 

insulina do que mulheres (Peters et al., 2016). Contudo, os resultados apresentados 

no presente estudo demonstram não haver variação significativa da insulina sérica 

de jejum em machos. Nas fêmeas, a insulina de jejum apresenta o mesmo padrão 
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dos níveis glicêmicos, com elevação nas primeiras seis semanas e redução 

posterior.  

Evidência literária demonstra que o aumento da adiposidade, fato observado 

no presente estudo no grupo das fêmeas submetidas às dietas experimentais 

(HFSS, por 6 e 12 semanas), conduz à inflamação local e sistêmica, que se 

relacionam à desregularão na produção de citocinas, dentre elas, o TNFα, que está 

atrelado à resistência a insulina (Maury e Brichard, 2010). Entretanto, em estudo 

realizado por (Kawasaki et al., 2013) observou-se que numa fase precoce do 

desenvolvimento da obesidade, a atividade de enzima conversora de TNFα (TACE) 

é elevada apenas no tecido adiposo visceral. É importante ressaltar que esta enzima 

parece desempenhar a modulação dos níveis séricos e teciduais da respectiva 

citocina. Dessa forma, sugere-se que esse precursor desempenhe um papel crucial 

em tecidos sensíveis à insulina num estágio inicial do desenvolvimento da 

obesidade. 

A elevação da glicemia e da insulina de jejum nas fêmeas após seis semanas 

de ingestão da dieta experimental HFSS pode ser decorrente de uma resistência à 

insulina precoce. Sabe-se que esta condição está atrelada às concentrações 

fisiológicas de insulina, que acarretam resposta reduzida na captação de glicose 

pelas células. Consequentemente, torna-se necessário o aumento da produção de 

insulina pelo pâncreas, na tentativa de manter os níveis glicêmicos normais. Desta 

forma, os níveis circulantes de insulina aumentam e, por isso, no geral, a resistência 

à insulina é acompanhada por hiperinsulinemia (Correia et al., 2002; Weiss et al., 

2007). 

Por outro lado, o expressivo aumento da adiposidade encontrado no grupo 

HFSS12 poderia ser uma explicação para a redução da glicemia e da insulina de 

jejum nas fêmeas. A proliferação de adipócitos no tecido adiposo branco serve como 

um mecanismo de tampão, permitindo a captação da glicose circulante pelos 

adipócitos, onde ela será convertida em triacilglicerol e estocada. Uma vez que o 

excesso de glicose é removido da corrente sanguínea, o pâncreas não precisa 

secretar tanta insulina, e seus níveis séricos reduzem também (Hogan et al., 2011; 

Shao e Tian, 2015).  
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A literatura mostra que o tempo necessário para se observar intolerância à 

glicose em camundongos C57Bl/6 também varia. Alguns estudos observam 

intolerância à glicose 12 semanas após a ingestão de dieta hiperlipídica com 41% de 

lipídios (Hogan et al., 2011), porém outros encontram apenas após 20 semanas, 

utilizando dieta com composição nutricional similar (Barnea et al., 2006). No 

presente estudo, os machos HFSS12 apresentam redução da intolerância à glicose, 

porém, como esse efeito também foi observado no grupo C12, acredita-se que este 

resultado foi influenciado por algum fator ambiental durante a realização do teste, e 

não pelas condições experimentais em si. Nas fêmeas, os dados também não são 

conclusivos. Há elevação da intolerância à glicose com seis semanas e redução 

após 12 semanas de ingestão da dieta, o que corroboraria com os dados da glicemia 

e insulina de jejum. Entretanto, o grupo C12 apresentou elevação significativa da 

intolerância à glicose, o que também pode ter sido decorrente a algum fator 

ambiental externo ao experimento. 

Estudo anterior de nosso grupo mostrou que a oferta de uma dieta 

semelhante à atual, rica em gordura saturada e sacarose, é capaz de induzir o 

ganho de massa corporal, hiperglicemia, hiperinsulinemia e intolerância à glicose 

após 6 semanas de intervenção com a dieta (Fernandes-Santos et al., 2009). No 

presente estudo, a principal diferença em relação a dieta utilizada por Fernandes-

Santos e colaboradores foi a sobrecarga de sal, através da adição de cloreto de 

sódio à ração. De forma interessante, há estudos que mostram que a restrição de 

sal na dieta estaria associada a redução da sensibilidade à insulina (Egan et al., 

1991; Fliser et al., 1995; Laffer e Elijovich, 2013).  

O oposto também já foi relatado, onde o aumento da ingestão de sal levaria a 

um aumento da sensibilidade à insulina (Donovan et al., 1993). Mediante ao 

exposto, a redução da glicemia nos machos alimentados com a dieta HFSS não 

parece contraditório, visto que existem evidências de que a ingestão de uma dieta 

hipersódica melhore a sensibilidade à insulina. Como consequência, as células 

captariam mais glicose, e seus níveis circulantes reduziriam (Laffer e Elijovich, 

2013).  

A sobrecarga de sal na dieta pôde ser confirmada por meio da elevação 

expressiva da ingestão hídrica nos animais alimentados com a dieta HFSS, 



             

63 
 

comparados aos seus grupos controles alimentados com a dieta AIN93M. O 

aumento da ingestão hídrica é um mecanismo compensatório que tem como objetivo 

remover o excesso de sódio ingerido do organismo, juntamente à agua, através dos 

glomérulos renais. Embora, não tenha sido estudado o impacto da ingestão de sal 

em excesso sobre a pressão arterial, sendo esta uma limitação importante do 

estudo, já está bem estabelecido na literatura que a ingestão em excesso de sal no 

camundongo C57Bl/6 leva ao desenvolvimento da hipertensão arterial (Mills et al., 

1993; Costa et al., 2012). 

 É importante ressaltar que a simples ingestão de uma dieta rica em ácidos 

graxos saturados (Costa et al., 2012) ou destes combinados à sacarose (Mills et al., 

1993) já é capaz de elevar a pressão arterial após 2-3 meses. A adição de sal a 

estas dietas potencializa o efeito destes macronutrientes sobre a pressão arterial, 

embora seja importante lembrar que estes foram acompanhados por alterações 

metabólicas (Mills et al., 1993; Mahmud e Feely, 2004; Costa et al., 2012).  

A ingestão em excesso de sal exerce efeitos deletérios sobre o coração e 

vasos sanguíneos, sendo estes independentes da elevação dos níveis pressóricos. 

A sobrecarga de sal na dieta pode levar ao aumento da massa ventricular esquerda 

e ao espessamento e enrijecimento da parede arterial. Este remodelamento adverso 

cardiovascular está atrelado ao desencadeamento do acidente vascular encefálico, 

insuficiência cardíaca grave e doença renal (Tobian e Hanlon, 1990; Meneton et al., 

2005; Aaron e Sanders, 2013). A análise quantitativa morfométrica do VE evidenciou 

que, independente do gênero, houve o remodelamento desta câmara. O gênero e a 

dieta ingerida foram fatores preponderantes na indução deste remodelamento, que 

aconteceu através do espessamento da parede ventricular esquerda, em especial do 

septo interventricular, o qual foi acompanhado pela dilatação da câmara ventricular. 

Embora não esteja completamente elucidado o mecanismo pelo qual a 

hipertrofia do VE é desencadeada, já está bem estabelecido o papel do consumo de 

uma dieta com alto teor de sal nesse processo. O excesso de sódio pode levar a 

ativação local (cardíaca) do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), no 

qual a angiotensina estimularia, através de seu receptor AT1, a hipertrofia de 

cardiomiócitos e células musculares lisas da parede arterial (Mahmud e Feely, 2004; 

Paul et al., 2006; Aaron e Sanders, 2013). Por sua vez, o consumo em excesso de 
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ácidos graxos saturados parecem levar ao aumento da volemia e do débito cardíaco, 

o que também levaria a hipertrofia cardíaca (Costa et al., 2012). 

Tanto machos quanto fêmeas apresentaram dilatação da luz arterial e 

hipertrofia da túnica média após 12 semanas. Entretanto, nos machos o aumento 

dessas duas estruturas aconteceu de maneira proporcional, levando a manutenção 

da relação TM: Luz . Nas fêmeas, a luz parece dilatar em maior comparado ao 

espessamento da parede, levando a uma diminuição da relação TM: Luz. 

Diversas DCVs apresentam clara diferença em sua taxa de incidência entre 

homens e mulheres, a qual pode ser atribuída aos hormônios sexuais, assim como 

ao aumento dos níveis de progesterona ou testosterona. Os estudos tendem a 

apontar um papel protetor do estrogênio sobre o sistema cardiovascular em 

mulheres. Contudo, as tentativas em se correlacionar os níveis séricos de estrogênio 

endógeno com fatores de risco cardiovascular, assim como a progressão de índices 

relacionados a aterosclerose, pareçam contraditórias (Manolakou et al., 2015). Em 

estudo realizado com mulheres em fase pós-menopáusicas caracterizadas por 

deficiência de estrogênio, a administração de um modulador seletivo de estrogênio 

demonstra efeitos benéficos em alguns parâmetros cardiovasculares, reforçando seu 

papel cardioprotetor encontrado no sexo feminino (Posa et al., 2017). 

Existem evidências que demonstram o papel vasodilatador desempenhado 

pela infusão de testosterona nas artérias intramiocárdicas em homens com doença 

arterial coronariana. Também já foi observado que a concentração sérica de 

testosterona está reduzida em homens com insuficiência cardíaca de qualquer 

etiologia, dependendo da gravidade da insuficiência cardíaca crônica (Manolakou et 

al., 2015). 

Embora os ratos espontaneamente hipertensos (SHRs) tenham sido 

amplamente utilizados como modelo experimental de hipertensão arterial, os efeitos 

do gênero sobre o remodelamento cardíaco e aórtico devido à pressão elevada não 

foi documentado em detalhes. Em estudo realizado por (Al-Gburi et al., 2017), foram 

examinadas as diferenças estruturais e funcionais tanto no coração quanto na aorta 

de ratos SHRs e foram evidenciadas diferenças específicas do sexo na progressão 

temporal da disfunção aórtica e hipertrofia do VE, que foram independentes da 

pressão arterial, demonstrando um atraso para as fêmeas no desencadeamento de 
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seus efeitos deletérios relacionados (possivelmente relacionado ao papel 

cardioprotetor do estrogênio, embora, não tenha sido mensurado) (Al-Gburi et al., 

2017).  

O presente estudo demonstra que a hipertrofia da TM da aorta torácica ocorre 

de maneira expressiva em ambos os sexos, independentemente do tempo de oferta 

da dieta, sendo esta estatisticamente aumentada nas fêmeas que receberam dieta 

experimental por 12 semanas, contudo, os machos apresentam aumento no 

diâmetro da luz em resposta à dieta experimental, enquanto as fêmeas não parecem 

ter esse parâmetro modulado em resposta à dieta. Sabe-se que a hipertensão é um 

fator intimamente ligado às alterações da arquitetura da artéria aorta, tal fato pode 

ser corroborado em um estudo realizado por (De Figueiredo Borges et al., 2008), 

que observou a presença de camadas de elastina interrompidas na TM, sendo 

algumas áreas desprovidas de estrutura de fibra de elastina e isso pode se 

relacionar com o enfraquecimento da parede vascular, predispondo-a à dilatação. 

O remodelamento da aorta proximal pode representar um marcador 

subclínico, descrevendo a influência cumulativa de fatores intrínsecos, tais como 

predisposição genética, responsável por aproximadamente 20% da variabilidade das 

dimensões aórticas; idade e sexo, representando cerca de 45% desse parâmetro; 

bem como a associação de fatores de risco extrínsecos, tais como HA  e obesidade, 

que parecem estar associadas a uma remodelação aórtica externa mais 

rápida. Nesse panorama, a HA representaria 0,60-0,78 mm de aumento no diâmetro 

na aorta ascendente. Além disso, também na presença de HA, a massa ventricular 

esquerda apresentou forte associação com o diâmetro aórtico (Tosello et al., 2016). 

É importante ressaltar que os padrões de remodelamento das artérias 

intramiocárdicas ocorreram de maneira distinta da artéria aorta torácica, uma vez 

que tanto machos quanto fêmeas apresentaram hipertrofia da túnica média e 

dilatação da luz arterial após 12 semanas no remodelamento intramiocárdico, 

entretanto, este último fator não foi observado no grupo das fêmeas em resposta à 

dieta experimental, mantendo os valores do diâmetro da artéria aorta torácica sem 

diferença significativa. 

Por fim, um dos objetivos inicias do presente estudo era avaliar os miRNAs do 

coração, entretanto o equipamento necessário a realização do RT-PCR quebrou e a 

empresa não faz mais o reparo porque não comercializa mais esse equipamento. 
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Além disso, a verba contemplada pela FAPERJ, em edital obtido em dezembro de 

2016 não foi depositada, o que prejudicou a compra dos insumos que ainda eram 

necessários a realização da análise molecular. 
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7 – CONCLUSÃO 

 

A ingestão da dieta rica em ácidos graxos saturados, sacarose e sal foi capaz 

de levar ao remodelamento do ventrículo esquerdo e suas artérias intramiocárdicas 

em camundongos C57Bl/6 machos e fêmeas. Houve dimorfismo sexual no tempo de 

resposta do remodelamento cardíaco, uma vez que as fêmeas apresentaram 

alterações morfológicas após seis semanas, enquanto, nos machos, as alterações 

observadas apareceram apenas após 12 semanas de ingestão da dieta. 
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