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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade alcançou proporções epidêmicas nos últimos anos. Os métodos 

mais comuns para seu diagnóstico são o cálculo do índice de massa corporal (IMC) e medidas 

de composição corporal. Apesar da praticidade e da consistente associação epidemiológica 

positiva com risco de morbidade e mortalidade em pacientes obesos, o IMC possui importantes 

limitações no diagnóstico da obesidade a nível individual. Tendo em vista as bem estabelecidas 

melhoras metabólicas promovidas pelo exercício físico, o presente estudo busca mostrar, em 

modelo animal, a importância das análises bioquímicas plasmáticas de perfil glicídico e lipídico 

no diagnóstico e acompanhamento da obesidade. OBJETIVO: Mostrar a importância das 

análises bioquímicas no diagnóstico da obesidade e em resposta ao treinamento aeróbio, por 

meio de um comparativo em modelo animal de obesidade induzida por dieta. MATERIAL E 

MÉTODOS: Estudo aprovado pelo CEUA/UFF-2504060718. Camundongos C57BL/6 foram 

alimentados com uma dieta controle (SC, n=10) ou hiperlipídica (HF, n=20) por 16 semanas. 

Na oitava semana, o grupo HF foi aleatoriamente dividido em um grupo sedentário HF (n=10) 

e um grupo que iniciou protocolo de treinamento aeróbio de 300 minutos semanais a 60% da 

capacidade máxima dos animais (HF-T, n=10). A massa corporal (MC) foi mensurada 

semanalmente. Decorridas oito semanas de treinamento, foram realizados o teste oral de 

tolerância a glicose (TOTG) e as análises plasmáticas de perfil glicídico e lipídico. Os dados 

foram analisados por teste t-Student ou one-way ANOVA com pós-teste Holm-Sidak, e 

apresentados como média ± desvio padrão. RESULTADOS: O grupo HF apresentou maior 

MC, glicemia de jejum, insulina de jejum, índice HOMA-IR e área sob a curva do TOTG em 

comparação ao grupo SC, assim como maiores concentrações de colesterol e triglicerídeos 

plasmáticos. O grupo HF-T, quando comparado ao grupo HF, mostrou menores níveis de todos 

os parâmetros avaliados com exceção das concentrações de triglicerídeos plasmáticos. 

Diferente do grupo HF, entretanto, o grupo HF-T não apresentou hipertrigliceridemia em 

comparação ao grupo SC. CONCLUSÃO: O presente trabalho apresenta um modelo que 

ressalta o papel fundamental da caracterização dos perfis lipídico e de sensibilidade insulínica 

de pacientes obesos. 

 

Palavras-chave: Obesidade, treinamento aeróbio, análises plasmáticas, resistência insulínica, 

perfil lipídico  



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Obesity has become epidemic over the last years. The body mass index 

(BMI) and body composition measures are among the most frequent methods used for obesity 

diagnosis. Despite the practical advantages of the BMI and the strong epidemiological 

association between high BMI and increased morbity and mortality, the BMI presents important 

limitations for obesity diagnosis at individual levels. Taking into account the well established 

metabolic improvements promoted by exercise training, we sought to show, through an aminal 

model, the importance of the plasmatic biochemical analyses of lipid and glucose profile over 

diagnosis and follow-up of obese patients. OBJECTIVE: We sought to highlight the 

importance of biochemical analysis over obesity diagnosis and in response to aerobic training, 

through a diet-induced obesity model comparison. MATERIAL AND METHODS: Study 

protocol approved by CEUA/UFF-2504060718. C57BL/6 mice were fed a standard chow (SC, 

n=10) or a high fat chow (n=20) for 16 weeks. At the 8th week, the HF group was randomly 

divided into a sedentary group (HF, n=10) or into a group that engaged an aerobic training 

protocol, 300 min/week at 60% of animal maximum capacity (HF-T, n=10). Body mass (BM) 

was measured weekly. After eight weeks of training, the oral glucose tolerance test (OGTT) 

and plasmatic analyses were performed. Data presented as mean±SD and analyzed by one-way 

ANOVA with Holm–Sidak post-hoc test (p<0,05). RESULTS: HF group presented an increase 

in BM, fasting glucose, fasting insulin, HOMA-IR index and in the area under curve of the 

OGTT in comparison to SC group, as well as increased cholesterol and triglycerides levels. HF-

T group, when compared to HF, showed lower levels of all the mentioned measures in relation 

to HF group, except the triglycerides levels. Nevertheless, HF-T group did not show significant 

increased levels of triglycerides when compared to SC group. CONCLUSION: We present a 

model that reinforces the importance of lipidic and glicidic profiling in the context of obesity. 

 

Key-words: Obesity, aerobic training, plasmatic analysys, insulin resistance, lipid profile          
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Obesidade: epidemiologia e mecanismos fisiopatológicos 

 

A obesidade e o sobrepeso podem ser sucintamente definidos como um acúmulo 

atípico de gordura corporal que represente riscos à saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016). O conceito destas condições, entretanto, tem se mostrado cada vez 

mais complexo, sendo a obesidade considerada uma doença multifacetada com etiologia 

multifatorial e com diversas consequências locais e sistêmicas (KUSMINSKI; BICKEL; 

SCHERER, 2016).  

Cerca de 39% da população mundial adulta apresenta sobrepeso e 11%, obesidade. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). No Brasil, o sistema de vigilância de fatores 

de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) de 2019 revelou 

que a frequência média de excesso de peso da população adulta brasileira é de 55,4%, enquanto 

a prevalência da obesidade é de 20,3%, tendo aumentado 72% desde o início do sistema de 

vigilância em 2006 (VIGITEL, 2019). O inquérito também revelou que as populações com 

menor escolaridade possuem maiores prevalências de sobrepeso e obesidade (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Percentual de indivíduos com sobrepeso e obesidade no conjunto da população adulta (≥ 18 

anos) das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, segundo anos de escolaridade, 2019 

Anos de 

escolaridade 
% Sobrepeso IC 95% % Obesidade IC 95% 

0 a 8 61,0 59,2 - 62,8 24,2 22,8 - 25,7 

9 a 11 53,8 52,3 - 55,3 19,9 18,7 - 21,1 

12 e mais 52,2 50,6 - 53,9 17,2 15,9 - 18,5 

Total 55,4 54,4 - 56,3 20,3 19,5 - 21,0 

 

Adaptado de Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, 2019. 

Indivíduos com sobrepeso considerados aqueles com índice de massa corporal maior que 25 kg/m² e obesos, 30 

kg/m². 

Desta forma, apesar da etiologia da obesidade ser classicamente explicada pelo 

balanço energético positivo resultante do desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto 

energético, diversos outros fatores e mecanismos estão também relacionados com seu 

desenvolvimento (GONZALEZ-MUNIESA et al., 2017). Fatores sociais, comportamentais, 

metabólicos e genéticos desempenham um importante papel etiológico em indivíduos obesos 
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(GHOSH; BOUCHARD, 2017). Portanto, os mecanismos envolvidos na etiologia da obesidade 

são complexos e multifatoriais. 

Os principais problemas relacionados ao desenvolvimento de um quadro de obesidade 

são as complicações metabólicas e comorbidades normalmente resultantes da doença 

(GONZALEZ-MUNIESA et al., 2017). Indivíduos obesos tendem a apresentar hipertensão, 

risco aumentado no desenvolvimento de doenças cardiovasculares (maior causa de mortes no 

mundo), diabetes mellitus do tipo 2 (DMT2) e outros aspectos da síndrome metabólica 

(AFSHIN et al., 2017;  WILLIAMS et al., 2015). Por este motivo, a obesidade gera um grande 

impacto na saúde pública e na economia. No Brasil, os gastos anuais com obesidade e doenças 

relacionadas foi cerca de 3,6 bilhões de reais nos últimos anos (BAHIA; ARAÚJO, 2014).  

A fisiopatologia da obesidade é desencadeada principalmente por conta da hipertrofia 

do tecido adiposo branco visceral resultante do balanço energético positivo (GRAUS-NUNES 

et al., 2017). Os adipócitos hipertrofiados adquirem um perfil de secreção inflamatório por meio 

do aumento na secreção de adipocinas pró-inflamatórias como IL-6, TNF-α, leptina e resistina. 

Este perfil inflamatório promove o recrutamento de monócitos e subsequente troca fenotípica 

dos macrófagos presentes no tecido, que adquirem o fenótipo M1, pró-inflamatório. (HASSAN; 

LATIF; YACOUB, 2012). Estas células contribuirão com a secreção de citocinas pró-

inflamatórias e estão associadas à desregulação da sinalização local dos adipócitos e prejuízo 

da sensibilidade à insulina de forma sistêmica (Figura 1), considerado um dos principais 

mecanismos fisiopatológicos das comorbidades associadas à obesidade  (KUSMINSKI et al., 

2016;  LACKEY; OLEFSKY, 2016).  

A resistência insulínica sustentada pode levar à ativação de diversas vias inflamatórias, 

contribuindo para a manutenção do grau de inflamação sistêmico (YE, 2013). Além disso, em 

pacientes obesos e diabéticos, a resistência insulínica prolongada promove a proliferação da 

musculatura lisa vascular, a formação aumentada de colágeno e a produção excessiva de fatores 

de crescimento e citocinas pró-inflamatórias e pró-trombóticas, levando a um maior risco de 

desenvolvimento de aterosclerose (YAZICI; SEZER, 2017). A hiperinsulinemia e as elevadas 

concentrações de glicose plasmáticas levam também à ativação de fatores de transcrição 

relacionados a lipogênese e contribuem para o acúmulo de lipídeos em tecidos como fígado e 

músculo, promovendo uma lipotoxicidade tecidual e levando a maiores concentrações de 

lipídios no plasma (WANG, D. Q.; PORTINCASA; NEUSCHWANDER-TETRI, 2013). Estes 

processos de proliferação, síntese e inflamação estão relacionados à ativação de vias anabólicas 

do receptor de insulina que, ao contrário da via de translocação do receptor GLUT-4 para a 
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membrana celular, permanecem ativas mesmo em um quadro de resistência (YAZICI; SEZER, 

2017). 

Figura 1. Hipertrofia do tecido adiposo branco leva a estado pró-inflamatório e resistência insulínica. O 

tecido adiposo branco saudável possui uma maior proporção de macrófagos M2, anti-inflamatórios (células azuis), 

assim como um suprimento vascular (linhas vermelhas) capaz de atender às demandas celulares. Um balanço 

energético positivo que leve a hipertrofia dos adipócitos prejudica a angiogênese e a vasculatura local torna-se 

incapaz de suprir as demandas metabólicas dos adipócitos hipertrofiados. Este processo pode causar hipóxia e 

apoptose dos adipócitos, além de aumento das populações de macrófagos M1, pró-inflamatórios (células 

vermelhas) e de células NK (células roxas), levando a maior secreção de citocinas pró-inflamatórias que resultam 

em um quadro de inflamação sistêmica e, consequentemente, na resistência insulínica.  

Fonte: O autor  

 

1.2. Diagnóstico da obesidade 

 

 Um dos métodos mais conhecidos e empregados no diagnóstico da obesidade é a escala 

do índice de massa corporal (IMC). O IMC é um parâmetro calculado pela razão entre a massa 

corporal, em quilogramas, e o quadrado da altura, em metros, e classifica indivíduos entre 

abaixo do peso, peso normal, acima do peso e obesos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2020, Tabela 2). O índice mostra-se como uma ferramenta diagnóstica simples e prática, que 

relaciona níveis de massa corporal com maiores taxas de morbidade e mortalidade. Entretanto, 

esta ferramenta possui limitações importantes e muitas vezes não reflete com precisão o estado 

fisiológico do indivíduo (NIMPTSCH; KONIGORSKI; PISCHON, 2019). 
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Tabela 2. Escala de índice de massa corporal 

IMC (kg/m²) Classificação 

Menor que 18,5 Abaixo do peso 

De 18,5 a 25 Peso normal 

De 25 a 30 Acima do peso 

Maior que 30 Obeso 

Classificação do índice de massa corporal de acordo com a organização mundial da saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020).  

  

 O IMC não considera as distribuições de gordura e percentual de massa magra, sendo 

essa uma de suas principais limitações (OKORODUDU et al., 2010). O tecido adiposo branco 

(TAB) é classificado, de acordo com sua localização, em subcutâneo e visceral. O TAB 

subcutâneo é localizado abaixo da pele enquanto o visceral, deposita-se no espaço entre órgãos 

(HASSAN et al., 2012). O TAB visceral está mais associado com o aumento da inflamação e a 

resistência insulínica desencadeados pela obesidade e, consequentemente, contribui para 

maiores riscos de doença cardiovascular, DMT2 e outras comorbidades da síndrome metabólica 

(GONZALEZ-MUNIESA et al., 2017). Desta forma, podem existir indivíduos 

metabolicamente saudáveis com um IMC maior que 30 kg/m² por conta de massa muscular, 

por exemplo. Além disso, a literatura mostra que uma proporção considerável de indivíduos 

com IMC menor que 30 kg/m² podem apresentar um percentual elevado de gordura visceral, 

sob risco de complicações metabólicas, mesmo sem serem classificados como obesos 

(OKORODUDU et al., 2010).  

 Por este motivo, existem outras medidas que auxiliam o uso do IMC, como a 

circunferência abdominal, que leva em consideração a distribuição de gordura. Além disso, 

outras técnicas têm sido incorporadas ao diagnóstico da obesidade para aferição de distribuição 

corporal, como a bioimpedância, a ressonância magnética e a absortometria radiológica de 

dupla energia (KARLSSON et al., 2013). Estas técnicas de imagem permitem aferir as 

proporções de diferentes componentes do corpo, como as porcentagem de tecido adiposo 

subcutâneo e visceral, e de tecidos livres de gordura, mas também possuem limitações. Além 

dos elevados custos de equipamentos, ainda não são bem estabelecidos valores de referência 

para distribuição de diferentes componentes corporais por conta de possíveis variações com 

base em diversos fatores como etnia, sexo e idade (NIMPTSCH et al., 2019). 
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 Apesar da consistente evidência epidemiológica que relaciona os efeitos deletérios da 

obesidade com um maior IMC (LINDERMAN et al., 2018;  ZHOU et al., 2018) e dos 

constantes avanços das técnicas de imagem, o real estado fisiopatológico de um indivíduo 

obeso, assim como um direcionamento mais específico para seu tratamento requererem análises 

laboratoriais. Um estudo coorte mostrou que cerca de 45% dos seus participantes obesos 

apresentavam resistência insulínica (OWEI et al., 2017) e Hirsch et al mostraram que 30,6% de 

sua amostra de pacientes com sobrepeso ou obesidade apresentavam concentrações elevadas de 

colesterol total, sendo que 57,8% possuíam colesterol associado à lipoproteína de densidade 

baixa (LDL-c) acima do normal, e 55,6% apresentavam colesterol associado à lipoproteína de 

densidade alta (HDL-c), abaixo (HIRSCH et al., 2016). Concentrações aumentadas de insulina 

e glicose no sangue por conta da resistência insulínica podem levar ao aumento do processo de 

lipogênese, contribuindo com o desenvolvimento da lipotoxicidade e da inflamação 

generalizada (WANG, D. Q. et al., 2013). Além disso, concentrações elevadas de triglicerídeos 

e colesterol plasmáticos estão relacionadas com maiores chances de doenças cardiovasculares 

e outras comorbidades associadas à obesidade, como a doença hepática gordurosa não-alcoólica 

(WILLIAMS et al., 2015).  Portanto, o estado fisiopatológico do indivíduo pode ser melhor 

refletido utilizando as análises plasmáticas de forma complementar à aferição dos parâmetros 

antropométricos. 

    

1.3. Plasma sanguíneo e análises de espectrofotometria  

 

O plasma sanguíneo pode ser definido como o componente não celular do sangue total 

não coagulado, ou seja, toda a parte líquida do sangue após centrifugação com anticoagulantes 

(GAW et al., 2015). O processo de obtenção do plasma deve primeiramente obedecer a todos 

os critérios e normatizações da coleta de sangue na fase pré-clínica, com os procedimentos 

adequados de instrução aos pacientes, coleta, identificação, armazenamento e transporte das 

amostras (ANVISA, 2005). O plasma sanguíneo tem sido cada vez mais utilizado na rotina do 

laboratório de bioquímica clínica por permitir a centrifugação imediata da amostra, sem a 

necessidade de esperar pelo tempo de coagulação como ocorre na obtenção do soro, agilizando 

a fase analítica do laboratório (BURTIS; BRUNS, 2016; Figura 2). Vale destacar, entretanto, 

que algumas dosagens preconizam o uso de soro ou plasma e podem existir variações nas 

concentrações de um mesmo analito no plasma ou no soro, como por exemplo cálcio e proteínas 

totais (GAW et al., 2015). 
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Em relação a composição, o plasma sanguíneo diferencia-se do soro por conter os 

fatores de coagulação e o fibrinogênio. Apesar desta diferença, ambos são soluções aquosas 

que contém todos os elementos do sangue após a separação dos elementos figurados, entre eles 

proteínas plasmáticas, lipoproteínas, sais inorgânicos e compostos orgânicos como glicose, 

vitaminas e hormônios (GARTNER, 2017).  

Figura 2. Diferenças entre soro e plasma sanguíneo. O processo de obtenção do plasma sanguíneo difere-se do 

soro pela presença de um anticoagulante no frasco. Após a coleta, o plasma é imediatamente centrifugado para 

separação dos elementos sanguíneos, enquanto o soro é centrifugado após a formação do coágulo. Na rotina 

laboratorial, normalmente utiliza-se um gel separador na coleta de soro. Este gel funciona como barreira física e 

acelerador do processo de coagulação. 

Fonte: O autor. 

 

 A técnica analítica mais utilizada para a maioria das análises plasmáticas na rotina 

laboratorial de dosagem dos perfis lipídico e glicídico é a espectrofotometria. Esta técnica afere 

a intensidade da luz presente em uma solução, em comprimentos de onda específicos (BURTIS; 

BRUNS, 2016). Quando o feixe de luz incidente do espectrofotômetro, instrumento utilizado 

para as análises, atravessa uma célula contendo uma solução, parte da luz incidente é absorvida. 

Como resultado, obtém-se o valor de transmitância da análise, calculado pela razão entre a 

intensidade inicial do feixe de luz e a intensidade transmitida após atravessar o sistema. A partir 

deste valor, é calculada pelo próprio aparelho a absorbância da amostra, medida que representa 

a quantidade de luz absorvida pelo sistema à medida que a luz incidente passa pela solução 

(FRENZEL; MCKELVIE, 2008). A luz incidente pode também ser absorvida ou desviada pela 

própria parede da célula utilizada, normalmente cubetas ou microplacas, ou pelo veículo da 

solução. Para eliminar esta variação, em todas as leituras por espectrofotometria é também 
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inserida uma célula idêntica à que contém a análise de interesse, mas com ausência do composto 

analisado no solvente. Desta forma, os valores de transmitância e, consequentemente, de 

absorbância calculados têm suas variações de excipiente e solvente corrigidas para a análise 

final (FRENZEL; MCKELVIE, 2008). 

Em pacientes obesos, alguns dos achados mais comuns são o aumento dos níveis de 

glicemia e insulina de jejum, provocado pelo quadro de resistência insulínica, e as alterações 

no lipidograma (FELDMAN et al., 2019). O acompanhamento destes parâmetros possui grande 

importância no tratamento destes pacientes, uma vez que ambas colaboram para o 

desenvolvimento das comorbidades associadas à obesidade como DMT2 e doença hepática 

gordurosa não alcóolica; e colaboram com o aumento do risco de doenças cardiovasculares 

(GONZALEZ-MUNIESA et al., 2017). 

 

1.4. Análises clínicas veterinárias 

 

As análises clínicas veterinárias, assim como no contexto humano, fornecem 

informações sobre o estado clínico e metabólico do paciente (GONZÁLEZ, 2008). Apesar da 

grande variação encontrada nos valores de referências entre diferentes espécies, a metodologia 

utilizada por trás das dosagens bioquímicas são comumente as mesmas das análises humanas 

(GONZÁLEZ, 2008).  

As análises do lipidograma da rotina veterinária são normalmente realizadas através 

de técnicas de espectrofotometria, sendo colesterol total e triglicerídeos os analitos mais 

comuns. Para lipoproteínas, entretanto, as técnicas colorimétricas e de cálculos, como a fórmula 

de Friedewald para determinação do LDL-c, não são padronizadas na medicina veterinária 

(THRALL et al., 2015). 

As análises de glicemia são normalmente realizadas da mesma forma nas análises 

clínicas humanas e veterinárias, por meio de glicosímetros portáteis. Demais análises como a 

insulina de jejum, também de forma similar ao laboratório de bioquímica clínica, são realizadas 

por meio de imunoensaios que podem ser feitos em soro ou plasma (THRALL et al., 2015).  O 

teste oral de tolerância à glicose realizado em roedores também segue a mesma metodologia da 

técnica em humanos, de ingestão de solução contendo glicose com subsequentes mensurações 

da glicemia até 2 horas após o consumo (LOPES; BIONDO; SANTOS, 2007).  

Pode-se perceber, portanto, que existem inúmeras similaridades no processo 

metodológico das análises clínicas humanas e veterinárias. Estudos na literatura lançam mão 

destas técnicas em modelos animais para analisar a variação de diversos parâmetros após 
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determinadas intervenções (MACHADO et al., 2017). Desta forma, técnicas da bioquímica 

clínica, como as análises plasmáticas, são utilizadas para comparar componentes metabólicos 

antes e após diferentes intervenções no intuito de direcionar estudos clínicos. 

 

1.5. Treinamento aeróbio  

 

Entre alternativas não-farmacológicas, a prática de exercício é preconizada para o 

tratamento da obesidade, sendo considerada sua forma mais eficiente de combate (ABESO, 

2012). O exercício mostra-se capaz de atenuar o ganho de massa corporal induzida pela dieta, 

por meio do aumento do gasto energético e consequente comprometimento do balanço 

energético positivo (PARK; MYERS; VIEIRA-POTTER, 2014). Além disso, a literatura 

mostra que o treinamento possibilita a redução da ativação de vias inflamatórias em modelos 

de obesidade (RINGSEIS et al., 2015). 

Com aumento da demanda metabólica, ácidos graxos do tecido adiposo branco são 

mobilizados pela necessidade energética e, como consequência, o tecido adiposo pode reverter 

com o tempo seu processo de hipertrofia, melhorando os níveis de inflamação crônica sistêmica 

(THOMPSON et al., 2012). 

Outro mecanismo pelo qual o exercício auxilia no controle dos efeitos deletérios 

causados pela obesidade é o aumento sistêmico da sensibilidade à insulina (FRANTZ et al., 

2018). Um dos fatores responsáveis por este processo seria uma melhora na sensibilização à 

insulina no músculo esquelético, por meio de mecanismos anti-inflamatórios a longo prazo (DA 

LUZ et al., 2011).  

Portanto, já é bem estabelecida na literatura a capacidade do exercício físico de 

melhorar parâmetros metabólicos de pacientes obesos. Neste contexto, o presente estudo busca 

comparar, por meio das análises clínicas veterinárias, as variações dos perfis lipídico e glicídico 

de camundongos obesos submetidos ao treinamento aeróbio. Pretende-se corroborar as 

variações de estudos clínicos prévios para, desta forma, acentuar a importância do 

acompanhamento de pacientes obesos por técnicas bioquímicas de dosagens plasmáticas.  
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 2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

 

 Mostrar a importância das análises bioquímicas no diagnóstico da obesidade e em 

resposta ao treinamento aeróbio, por meio de um comparativo em modelo animal de obesidade 

induzida por dieta.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Acompanhar a evolução da massa corporal, ingestão alimentar e energética, e o 

condicionamento físico dos animais; 

 Realizar a análise de glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose nos animais 

após as intervenções;  

 Realizar imunoensaio da insulina de jejum dos animais para caracterizar perfil de 

resistência insulínica; e 

 Realizar a análise plasmática de triglicerídeos e colesterol plasmático dos animais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais e protocolo experimental  

 

Todos os cuidados e procedimentos experimentais realizados seguiram as diretrizes 

estabelecidas no guia convencional para a experimentação em animais (Publicação NIH Nº. 85-

23, revisado em 1996) e as recomendações nacionais impostas pela Lei Arouca (11.794/2008). 

Os protocolos de manuseio e experimentação foram aceitos pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal Fluminense (CEUA 2504060718; Anexo I). 

Camundongos C57BL/6 machos adultos (3 meses de idade) foram mantidos em caixas 

de polipropileno no biotério do Instituto Biomédico da UFF, em ambiente com temperatura (22 

± 2 ºC) e luz (12h claro-escuro) controladas. Os animais tiveram livre acesso à ração e água 

potável e foram avaliados diariamente quanto às condições de saúde.  

Durante oito semanas consecutivas, os animais foram alimentados com dieta controle 

para camundongos (SC, n=10, total de 15 kJ/g) ou dieta hiperlipídica (HF, high-fat, n=20, 

energia total de 21 kJ/g) de acordo com as recomendações da AIN93 (REEVES; NIELSEN; 

FAHEY, 1993), sendo ambas as dietas produzidas pela PragSoluções (Jaú, SP, Brasil; Tabela 

3).  

Após as oito semanas de dieta, os animais alimentados com dieta hiperlipídica foram 

aleatoriamente divididos, perfazendo os seguintes grupos no protocolo experimental (n=10 em 

cada grupo): SC (standard chow - dieta padrão ao longo de todo o experimento); HF (high-fat 

- dieta hiperlipídica durante todo o experimento; HF-T (dieta hiperlipídica e protocolo de 

treinamento). O protocolo de exercício teve duração de oito semanas (AMERICO et al., 2019), 

totalizando 16 semanas do protocolo de dieta, que foi mantido durante o período de treinamento 

(WANG, J. et al., 2019; Figura 3).  

 

3.2. Protocolo de treinamento aeróbio e teste de esforço máximo 

 

 O treinamento físico aeróbio foi executado em esteira ergométrica adaptada para 

camundongos (Imbramed®, RS, Brasil), como descrito previamente (TOLEDO et al., 2012). 

Uma semana antes do início do treinamento, os animais foram submetidos a três dias de 

adaptação na esteira com 10 minutos de atividade, a uma velocidade de 0,2 km/h.  
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Tabela 3: Composição das dietas experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura de vitaminas* e de minerais** segundo recomendação da AIN-93M (REEVES et al., 1993). Abreviações: 

SC: dieta controle; HF: dieta hiperlipídica. 

 

Figura 3: Representação esquemática dos grupos experimentais. Abreviações: SC: grupo controle, HF: grupo 

com dieta hiperlipídica, HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio, TEM: teste de esforço 

máximo. 

 

 

Ingredientes 
Dieta (g/kg) 

SC HF 

Caseína (> 85% proteína) 140 175 

Amido de milho 466 193 

Amido dextrinizado 155 155 

Sacarose 100 100 

Óleo de soja 40 40 

Banha de porco - 238 

Fibra 50 50 

Mistura de Vitaminas* 10 10 

Mistura de Minerais** 35 35 

Cisteína 1,8 1,8 

Colina 2,5 2,5 

Antioxidante 0,008 0,008 

Energia (kJ/g) 15 21 

Carboidrato (%) 76 36 

Proteína (%) 14 14 

Gordura (%) 10 50 
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 Posteriormente, os animais foram submetidos ao teste de esforço máximo, constituído 

por 5 minutos de aquecimento a 0,2 km/h seguidos por aumento de velocidade em 0,1 km/h a 

cada 2,5 minutos até a exaustão dos animais. A exaustão foi estabelecida quando os animais 

permaneciam em contato com a grade elétrica localizada ao final da esteira por pelo menos 5 

segundos – incapazes de manter o ritmo da corrida.  

 Para o protocolo de treinamento, foi adotada 60% da velocidade máxima atingida no 

teste de esforço máximo, cinco vezes por semana, 60 minutos por sessão, durante oito semanas. 

Na 4ª semana de treinamento foi realizado um novo teste de esforço máximo para reajuste das 

intensidades de exercício e ao final do período, para avaliar o condicionamento físico adquirido 

pelos animais. 

 

3.3. Massa corporal, ingestão alimentar e ingestão energética 

 

Ao longo de todo o período experimental, a massa corporal foi aferida semanalmente 

em balança de precisão (MARK S3102, Bel Equipamentos Analíticos LTDA, São Paulo, 

Brasil). A ingestão alimentar foi monitorada por meio da diferença entre a quantidade de ração 

oferecida diariamente e o remanescente do dia anterior. A ingestão energética foi calculada por 

meio do produto entre o consumo alimentar e o teor energético de cada dieta. 

 

3.4. Teste oral de tolerância à glicose (TOTG)  

 

 O TOTG foi realizado uma semana antes da eutanásia. A glicemia foi mensurada por 

meio de um glicosímetro manual (Accu-Chek, Roche, São Paulo, SP, Brasil). O teste foi feito 

com n de 5 animais por grupo, por administração de uma solução contendo glicose (25% em 

salina estéril – 0,9% NaCl) na dosagem de 1g/kg por gavagem orogástrica, após jejum de 6 

horas. O sangue dos animais foi coletado por ordenha da veia caudal nos tempos zero (glicemia 

de jejum) e 15, 30, 60 e 120 minutos após a sobrecarga de glicose. A área sob a curva (ASC) 

do teste foi calculada em unidades arbitrárias (UA) usando a ferramenta trapezoide do programa 

GraphPad Prism versão 6.05 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 

 

3.5. Eutanásia e coleta do plasma 

 

Os animais foram eutanasiados após 6 horas de jejum, profundamente anestesiados com 

ketamina (40 mg/kg) e xilasina (8 mg/kg), 72h após a última sessão de exercício. O sangue foi 
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coletado através de punção do átrio direito, centrifugado por 15 minutos a 3.500 g (4ºC) para 

obtenção do plasma e armazenado a temperatura de -20ºC para análises bioquímicas. 

 

3.6. Análises bioquímicas 

As concentrações plasmáticas de triglicerídeos e colesterol total foram dosadas por meio 

de kit comercial Bioclin System II (Quibasa, Belo Horizonte, MG, Brasil). Os valores de 

absorbância das amostras foram corrigidos pelo branco de cada teste e os resultados de 

colesterol total e triglicerídeos foram calculados por meio das fórmulas seguintes, fornecidas 

nos respectivos testes: 

 

Colesterol total (mg/dL) = (Absorbância da amostra / Absorbância do Padrão) x 200 

Trgilicerídeos (mg/dL) = (Absorbância da amostra x 100) / Absorbância do Padrão 

 

As concentrações plasmáticas de insulina de jejum foram avaliadas por painel 

metabólico para camundongos, através do equipamento Luminex xMAP (Millipore, Billerica, 

MA, EUA). Foi também calculado o índice de resistência à insulina HOMA-IR por meio da 

fórmula (MATTHEWS et al., 1985): 

 

HOMA-IR = Glicose plasmática de jejum (mmol/L) × insulina plasmática de jejum (μUI/L) / 

22.5 

 

3.7. Análise estatística  

 

 Os dados foram testados para a curva de distribuição normal e homogeneidade de 

variância, sendo expressos como média e desvio padrão (DP). As diferenças entre os grupos 

foram analisadas por teste t-student (SC e HF nas oito semanas inicias de experimento) ou one 

way ANOVA seguida do pós-teste de Holm-Sidak (grupos experimentais a partir das 

intervenções). Foi utilizado o programa GraphPad Prism (v.6.05 para Windows, GraphPad 

Software, La Jolla, CA, EUA) para as análises estatísticas e para a confecção dos gráficos. Em 

todos os casos, p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo.   
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Massa corporal, ingestão alimentar e energética 

 

No início do protocolo, os grupos experimentais apresentaram níveis próximos e sem 

diferenças estatísticas de massa corporal (SC: 25,9 ± 0,4 g; HF: 26,2 ± 0,5 g). Após duas 

semanas de oferta das dietas, o grupo HF apresentou maior massa corporal em comparação ao 

grupo SC (+11,83%, p<0,01). Esta diferença aumentou progressivamente até o final do 

protocolo experimental. Na 16ª semana, a massa corporal do grupo HF encontrou-se 31,28% 

maior que a do grupo SC (p<0,0001). Após as oito semanas de treinamento aeróbio, o grupo 

HF-T apresentou menor massa corporal em relação ao grupo HF (-16,71%, p<0,001; Figura 4). 

A ingestão alimentar dos animais ao longo do período experimental foi constante e sem 

diferenças significativas. O grupo HF, entretanto, obteve uma maior ingestão energética quando 

comparado ao grupo SC (+29,23%, p=0,021; Tabela 4). 

Figura 4. Evolução da massa corporal no período experimental. Primeiras semanas (1-8) correspondem ao 

período de indução da obesidade e semanas posteriores (8-16), ao protocolo de treinamento; n=10 em cada grupo. 

Diferenças significativas: a ≠ SC, b ≠ HF, conforme determinado pelo teste t-student nas 8 primeiras semanas 

(p<0,05) e pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak nas semanas posteriores (p<0,05). Abrevações: SC: 

grupo controle; HF: grupo com dieta hiperlipídica; HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento físico. 
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Tabela 4. Ingestão alimentar e energética apresentadas como média do consumo diário por animal. 

Grupos Ingestão alimentar Ingestão energética 

(g/animal/dia) (kJ/animal/dia) 

SC 
2,60 ± 0,18 39,00 ± 1,70 

HF 
2,35 ± 0,22 50,40 ± 3,70 a 

HF-T 
2,09 ± 0,18 43,89 ± 2,80 

Valores representados como média ± DP, n=10 por grupo. Diferença significativa: a ≠ SC, conforme determinado 

pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Abreviações: SC: grupo controle; HF: grupo com 

dieta hiperlipídica; HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento físico. 

 

4.2. Teste de Esforço Máximo (TEM) 

 

 Durante o TEM, o condicionamento físico dos animais foi avaliado por meio do tempo 

de exaustão, da velocidade máxima alcançada e de distância percorrida. No início do protocolo 

de treinamento, não houve diferença significativa em nenhum dos parâmetros listados entre os 

três grupos experimentais. Ao final das oito semanas, o grupo HF-T apresentou maior tempo 

de exaustão, velocidade máxima e distância percorrida quando comparado aos demais grupos 

e a si próprios no início do protocolo, conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5. Variáveis obtidas no teste de esforço máximo nos momentos inicial (8ª semana) e final (16ª semana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores representados como média ± DP, n=10 por grupo. Diferenças significativas: a ≠ SC, b ≠ HF, conforme 

determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05); c ≠ Momento inicial, conforme 

determinado pelo teste t-student (p<0,05). Abreviações: SC: grupo controle; HF: grupo com dieta hiperlipídica; 

HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento físico. 

 

Dados  SC HF HF-T 

Tempo de 

exaustão 

(min) 

Inicial 7,16 ± 0,46 8,02 ± 0,52 8,12 ± 0,29 

Final 8,24 ± 0,40 7,35 ± 0,41 14,77 ± 0,33 a,b,c 

Velocidade 

máxima 

(m/min) 

Inicial 18,00 ± 0,59 19,45 ± 0,81 19,23 ± 0,41 

Final 19,33 ± 0,84 18,73 ± 0,48 27,82 ± 0,62 a,b,c 

Distância 

percorrida 

(m) 

Inicial 156,0 ± 0,87 152,4 ± 0,55 153,2 ± 0,37 

Final 159,3 ± 0,49 155,7 ± 0,67 176,8 ± 0,53 a,b,c 
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4.3. Perfil glicídico 

Para a avaliação do perfil glicídico, foram calculadas: a área sob a curva (ASC) 

resultante das aferições de glicemia durante o TOTG; a glicemia de jejum, no tempo zero do 

TOTG; a insulina de jejum e; o índice HOMA-IR. Os resultados do TOTG revelaram um perfil 

de intolerância à glicose no grupo HF em comparação ao grupo SC (ASC 32,33% maior, 

p<0,01) e o grupo HF-T, por sua vez, apresentou menor ASC quando comparado ao grupo HF 

(-24,68%, p<0,01; Figura 5).  

 

Figura 5: Curva glicêmica do testes oral de tolerância à glicose (A) e gráfico da área sob a curva (B). Dados 

apresentados como média ± DP, n= 5/grupo. Diferenças significativas: a ≠ SC, b ≠ HF, conforme determinado 

pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Abreviações: SC: grupo controle; HF: grupo com 

dieta hiperlipídica; HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio. 

 

O grupo HF também apresentou maiores níveis de glicemia de jejum e maiores 

concentrações de insulina de jejum em comparação ao grupo SC (+21,69%, p<0,01; +269%, 

p<0,0001, respectivamente), ao passo que o grupo HF-T mostrou menores concentrações de 

glicose e insulina de jejum quando comparado ao grupo HF (-19,93%, p<0,001; -47,12%, 

p<0,05, respectivamente). Por fim, o cálculo do índice HOMA-IR resultou em maiores valores 

no grupo HF em relação ao grupo SC (+400%, p<0,001) e um quociente significativamente 

menor no grupo HF-T em comparação ao grupo HF (-56,81%, p<0,01; Figura 6C). 

 

 

 

 

B 

 

A 
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Figura 6. Concentrações de glicemia (A) e insulina (B) de jejum e índice HOMA-IR (C). Dados apresentados 

como média ± DP, n= 10/grupo. Diferenças significativas: a ≠ SC, b ≠ HF, conforme determinado pelo one-way 

ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Abreviações: SC: grupo controle; HF: grupo com dieta hiperlipídica; 

HF-T: grupo com dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio. 

 

4.4. Colesterol total e triglicerídeos plasmáticos  

 

 Para o perfil lipídico, foram avaliados os níveis plasmáticos de colesterol total e 

triglicerídeos. O grupo HF apresentou maiores concentrações de colesterol plasmático em 

comparação ao grupo SC (+ 95,16%, p<0,0001) e o grupo treinado, apesar de também mostrar-

se aumentado em relação ao grupo controle (+57,81%, p<0,0001), apresentou menores 

concentrações em relação ao grupo HF (-19,13%, p<0,01). O grupo HF também apresentou 

maiores concentrações de triglicerídeos quando comparado ao SC (+11,98%, p<0,05), enquanto 

o grupo treinado não revelou concentrações significativamente maiores (Figura 7).  

A B 

C 
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Figura 7. Concentrações de colesterol e triglicerídeos plasmáticos. Dados apresentados como média ± DP, n= 

5/grupo. Diferenças significativas: a ≠ SC, b ≠ HF, conforme determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de 

Holm-Sidak (p<0,05). Abreviações: SC: grupo controle; HF: grupo com dieta hiperlipídica; HF-T: grupo com 

dieta hiperlipídica e treinamento aeróbio. 
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5. DISCUSSÃO  

 

O presente estudo comparou os efeitos da dieta hiperlipídica e do treinamento aeróbio 

sobre as análises plasmáticas dos perfis lipídico e glicídico de camundongos obesos. O grupo 

HF apresentou em comparação ao grupo SC maior massa corporal final e ingestão energética, 

e perfis de resistência insulínica, hipercolesterolemia e hiperinsulinemia. O grupo treinado foi 

capaz de apresentar menor massa corporal ao final do protocolo, melhorar a sensibilidade 

insulínica e reduzir as concentrações plasmáticas de colesterol, em comparação ao grupo HF.  

Estas análises bioquímicas constituem partes dos exames mais realizados na rotina dos 

laboratórios de bioquímica clínica e são essenciais para diagnóstico e acompanhamento ideais 

de pacientes obesos (CETIN; LESSIG; NASR, 2016). A obesidade alcançou proporções 

epidêmicas no mundo atual (WILLIAMS et al., 2015). As diversas comorbidades associadas a 

esta doença, assim como seu impacto social e econômico (GONZALEZ-MUNIESA et al., 

2017;  TREMMEL et al., 2017), mostram a importância de estudos acerca de seu diagnóstico e 

tratamento. Desta forma, buscou-se ressaltar a importância das análises clínicas frente o 

combate à obesidade por meio de um comparativo em modelo animal.  

O modelo de obesidade induzida por dieta utilizado no presente trabalho é amplamente 

difundido na literatura (ALEXANDRE-SANTOS et al., 2020;  FRANCA et al., 2020). A dieta 

hiperlipídica dos animais HF é composta por 50% de gordura, em sua maior parte proveniente 

da banha de porco, gordura em que um dos principais ácidos graxos constituintes é o ácido 

palmítico (SEGURA et al., 2015). Além do balanço energético positivo associado à dieta que 

gera hipertrofia dos adipócitos, o ácido palmítico está fortemente associado a perda de 

sensibilidade insulínica (SILVA FIGUEIREDO et al., 2017). Como consequência, a inflamação 

gerada pela hipertrofia do tecido adiposo branco associada a baixa qualidade dos ácidos graxos 

da dieta levam ao estabelecimento do quadro de obesidade. A inflamação crônica é a principal 

responsável pela resistência insulínica gerada, um dos principais mecanismos associados às 

comorbidades da obesidade (YE, 2013).  

O desequilíbrio energético aliado à resistência insulínica estão também associados a 

quadros dislipidêmicos, com aumento das concentrações plasmáticas de triglicerídeos e 

colesterol total, assim como das frações LDL-c e VLDL-c (ORMAZABAL et al., 2018). 

Dislipidemias em pacientes obesos estão relacionadas a maiores riscos de doenças 

cardiovasculares e do comprometimento local de outros tecidos por conta do influxo de lipídios 

e da consequente lipotoxicidade (WANG, D. Q. et al., 2013). No presente trabalho, a dieta 

hiperlipídica foi capaz de: aumentar a massa corporal dos animais HF já a partir da segunda 
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semana de protocolo; gerar um perfil de resistência insulínica mostrado por maior área sob a 

curva do gráfico de TOTG, assim como maiores níveis de insulina de jejum e índice HOMA-

IR e; aumentar as concentrações de colesterol total e triglicerídeos plasmáticos. 

A prática de exercício é considerada a intervenção não-farmacológica de escolha no 

combate às pioras metabólicas desencadeadas pela obesidade (ABESO, 2012). Neste estudo, o 

protocolo de treinamento utilizado é considerado de alto volume (300 minutos semanais) e 

moderada intensidade (60% do TEM) e já foi reportado previamente na literatura (GIORI et al., 

2020). Os resultados do TEM realizados ao final da oitava semana de treinamento mostram que 

os animais treinados apresentaram melhoras nos três parâmetros avaliados – tempo de exaustão, 

velocidade máxima e distância percorrida – em relação aos grupos SC e HF e a si próprios no 

início do protocolo, mostrando a efetividade do treinamento aeróbio no condicionamento físico 

dos animais. O grupo treinado, nos parâmetros avaliados, apresentou menor massa corporal 

final em comparação ao grupo HF, assim como melhora no perfil de sensibilidade à insulina e 

menores concentrações de colesterol total. 

A redução da massa corporal encontrada no grupo HF-T corrobora com resultados 

prévios que utilizaram o mesmo protocolo de treinamento (ALEXANDRE-SANTOS et al., 

2019). A efetividade do treinamento na redução de massa corporal, entretanto, ainda é discutida 

na literatura e altamente variável frente a diferentes modalidades, volumes e intensidades de 

exercício, assim como a diferentes modelos experimentais e linhagens de animais (KELLY et 

al., 2011). Além disso, estudos que abordam o exercício como intervenção para redução de 

massa corporal frequentemente associam outras medidas relacionadas a mudanças do estilo de 

vida, como por exemplo, dietas controladas (BAETGE et al., 2017;  MAI et al., 2018). 

Mesmo com as divergências acerca da efetividade do treinamento na perda de peso, 

são bem estabelecidas na literatura suas diversas melhoras metabólicas, proporcionadas de 

forma independente da redução de massa corporal (JOHNSON et al., 2009;  OK; KO; BAE, 

2018). Estudos em modelo animal mostram que o treinamento aeróbio com intensidade de 60% 

da capacidade máxima dos animais e um volume de 300 minutos semanais – protocolo utilizado 

no presente estudo – foi capaz de melhorar a sensibilidade à insulina e o perfil lipídico de 

animais obesos, em conformidade com nossos resultados. (AMERICO et al., 2019;  FRANTZ; 

GIORI; et al., 2017).  

No contexto clínico, apesar das amplamente descritas melhoras metabólicas 

promovidas pelo exercício, a sua efetividade como intervenção para redução e manutenção da 

perda de massa corporal também é debatida (SWIFT et al., 2014). Uma meta-análise mostrou 

que o treinamento aeróbio de intensidade moderada como intervenção isolada, mesmo 
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apresentando reduções em menor escala de massa corporal e circunferência abdominal, não 

seria uma alternativa efetiva para perda de peso em populações obesas e com sobrepeso 

(THOROGOOD et al., 2011). Desta forma, o uso do IMC e de técnicas de aferição da 

composição corporal no acompanhamento de pacientes obesos podem não ser suficientes para 

abranger a total efetividade das melhoras metabólicas promovidas pelo treinamento. O uso das 

análises plasmáticas bioquímicas, portanto, torna-se fundamental para avaliar o estado 

fisiológico destes pacientes. 

O TOTG, utilizado tanto nas análises clínicas veterinárias quanto na prática clínica 

humana, baseia-se na mensuração em série da glicemia após ingestão de solução contendo 

glicose (GLOBAL DIABETES COMMUNITY, 2019). Na medicina humana, é padronizada 

uma dosagem de 75g de glicose e a glicemia é normalmente aferida decorridas 2 horas da 

ingestão. Valores glicêmicos maiores ou iguais a 200 mg/dL em mais de uma ocasião 

confirmam o diagnóstico de diabetes mellitus (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2016). O teste avalia, portanto, se o paciente possui ou não dificuldades em metabolizar a 

ingestão de glicose, sendo um indicador mais significativo que a glicemia de jejum e com alta 

sensibilidade para o diagnóstico de diabetes mellitus, o que o torna ideal como ferramenta de 

triagem (THEWJITCHAROEN et al., 2019). No presente estudo, foram aferidas glicemia e 

insulina de jejum, seguidas pelo cálculo do índice HOMA-IR – indicador de resistência 

insulínica (SARAFIDIS et al., 2007). Os resultados destes testes revelaram um perfil de 

resistência insulínica no grupo HF e uma consequente melhora no grupo treinado. Em 

concordância, o TOTG mostrou maior ASC no grupo HF em comparação ao SC e menor área 

no grupo HF-T quando comparado ao HF, confirmando a efetividade da técnica em apontar o 

comprometimento da sensibilidade à insulina.      

A avaliação plasmática do perfil lipídico também se mostra altamente relevante no 

acompanhamento de pacientes obesos. A hipertrofia do tecido adiposo branco gerada no quadro 

de obesidade e a consequente inflamação sistêmica que levam à resistência insulínica resultam 

em um desequilíbrio na produção e distribuição de lipídios (KUSMINSKI et al., 2016). A 

sinalização prejudicada da insulina leva ao aumento da lipólise do tecido adiposo branco, à 

hiperglicemia e ao aumento da expressão de fatores de transcrição relacionados à lipogênese 

(WANG, D. Q. et al., 2013). Como resultado, é gerado um influxo de ácidos graxos livres na 

circulação provenientes do tecido adiposo e uma desregulação do metabolismo de lipoproteínas 

(YAZICI; SEZER, 2017). Em humanos, os valores de referência classificados como desejáveis 

conforme avaliação do risco cardiovascular para colesterol e triglicerídeos plasmáticos, são 

aqueles menores que 190 mg/dL e 150 mg/dL, respectivamente. Além disso, é fundamental a 



33 
 

especificação das frações de colesterol (referentes a HDL-c, LDL-c, VLDL-c ou não HDL-c) 

para a classificação da dislipidemia e melhor direcionamento acerca das causas e para 

tratamentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2017). Em animais, devido à 

variação das proporções de lipoproteínas entre espécies e às dificuldades técnicas das dosagens 

de lipídios na rotina veterinária, poucos analitos são normalmente mensurados. Os triglicerídeos 

e o colesterol total, que são mais facilmente adaptados aos processos automatizados, são os 

testes de perfil lipídico mais frequentes da bioquímica veterinária (THRALL et al., 2015).  

Neste contexto, correlações diretas entre resultados de perfil lipídico em animais com 

a realidade humana podem apresentar divergências e imprecisões e só devem ser feitas com a 

confirmação por resultados em estudos clínicos (ROBINSON et al., 2019). No presente estudo, 

o grupo HF apresentou hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia em comparação ao grupo SC, 

enquanto o grupo treinado apresentou menores concentrações de colesterol em relação ao HF e 

ausência de concentrações significativamente maiores de triglicerídeos quando comparado ao 

grupo SC. Em concordância com as variações citadas, estudos em animais e humanos também 

mostram melhoras do perfil lipídico após o treinamento aeróbio em intensidade moderada 

(ABDELBASSET et al., 2020;  FRANTZ; MEDEIROS; et al., 2017). Os resultados 

encontrados mostram, portanto, a efetividade do modelo proposto em ressaltar a importância 

das análises clínicas plasmáticas no acompanhamento de pacientes obesos. 

Como limitação, não foi possível encaixar em nosso protocolo experimental um grupo 

controle adicional que participasse do protocolo de treinamento. Apesar de nosso estudo ter se 

proposto a comparar a variação das análises bioquímicas em resposta ao exercício no modelo 

de obesidade, um grupo controle treinado permitiria estabelecer também um comparativo das 

variações dos perfis glicídico e lipídico frente ao treinamento, em indivíduos saudáveis.



34 
 

6. CONCLUSÃO  

 

 O presente trabalho buscou mostrar a importância de marcadores bioquímicos no 

diagnóstico e acompanhamento de intervenções em pacientes obesos por meio de um 

comparativo em modelo animal de obesidade induzida por dieta. A literatura traz divergências 

acerca das variações de massa corporal em resposta ao treinamento aeróbio moderado como 

intervenção isolada. Desta forma, o uso do IMC e de medidas de composição corporal, apesar de 

bastante práticos e eficientes em um contexto de rotina clínica, não geram uma análise integral 

do estado metabólico do paciente. Portanto, nossos resultados, em concordância com estudos 

animais e humanos, apresentam um modelo que ressalta o papel fundamental da caracterização 

dos perfis lipídico e de sensibilidade insulínica na obesidade. 

 

  



35 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

ABDELBASSET, W. K.  et al. Effects of high-intensity interval and moderate-intensity 

continuous aerobic exercise on diabetic obese patients with nonalcoholic fatty liver disease: A 

comparative randomized controlled trial. Medicine (Baltimore), v. 99, n. 10, p. e19471, Mar 

2020. 

 

AFSHIN, A.  et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. 

N Engl J Med, v. 377, n. 1, p. 13-27, Jul 6 2017. 

 

ALEXANDRE-SANTOS, B.  et al. Modulation of cardiac renin-angiotensin system, redox 

status and inflammatory profile by different volumes of aerobic exercise training in obese rats. 

Free Radic Biol Med, v. 156, p. 125-136, Jun 21 2020. 

 

ALEXANDRE-SANTOS, B.  et al. Exercise-induced cardiac opioid system activation 

attenuates apoptosis pathway in obese rats. Life Sci, Jun 6 2019. 

 

AMERICO, A. L. V.  et al. Aerobic exercise training prevents obesity and insulin resistance 

independent of the renin angiotensin system modulation in the subcutaneous white adipose 

tissue. PLoS One, v. 14, n. 4, p. e0215896,  2019. 

 

ANVISA. Resolução RDC nº 302.  Dispõe sobre Regulamento Técnico para 

funcionamento de Laboratórios Clínicos. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 2005. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 

METABÓLICA. Falta de Atividade Física Reduz Expectativa de Vida em Até 10 Anos.  2012.    

 

BAETGE, C.  et al. Efficacy of a randomized trial examining commercial weight loss programs 

and exercise on metabolic syndrome in overweight and obese women. Appl Physiol Nutr 

Metab, v. 42, n. 2, p. 216-227, Feb 2017. 

 

BAHIA, L. R.; ARAÚJO, D. V. Economic impact of obesity in Brazil. Revista HUPE, v. 13, 

n. 1, p. 1-17,  2014. 

 

BURTIS, C. A.; BRUNS, D. E. Tietz Fundamentos de Química Clínica e Diagnóstico 

Molecular. 7ª edição.   2016.   

 

CETIN, D.; LESSIG, B. A.; NASR, E. Comprehensive Evaluation for Obesity: Beyond Body 

Mass Index. J Am Osteopath Assoc, v. 116, n. 6, p. 376-82, Jun 1 2016. 

 



36 
 

DA LUZ, G.  et al. Endurance exercise training ameliorates insulin resistance and reticulum 

stress in adipose and hepatic tissue in obese rats. Eur J Appl Physiol, v. 111, n. 9, p. 2015-23, 

Sep 2011. 

 

FELDMAN, A.  et al. Clinical and metabolic characterization of obese subjects without non-

alcoholic fatty liver: A targeted metabolomics approach. Diabetes Metab, v. 45, n. 2, p. 132-

139, Apr 2019. 

 

FRANCA, G. O.  et al. Effects of short-term high-intensity interval and continuous exercise 

training on body composition and cardiac function in obese sarcopenic rats. Life Sci, v. 256, p. 

117920, Jun 6 2020. 

 

FRANTZ, E. D. C.  et al. High, but not low, exercise volume shifts the balance of renin-

angiotensin system toward ACE2/Mas receptor axis in skeletal muscle in obese rats. Am J 

Physiol Endocrinol Metab, v. 313, n. 4, p. E473-E482, Oct 1 2017. 

 

FRANTZ, E. D. C.  et al. Exercise training modulates the hepatic renin-angiotensin system in 

fructose-fed rats. Exp Physiol, v. 102, n. 9, p. 1208-1220, Sep 1 2017. 

 

FRANTZ, E. D. C.  et al. Modulation of the renin-angiotensin system in white adipose tissue 

and skeletal muscle: focus on exercise training. Clin Sci (Lond), v. 132, n. 14, p. 1487-1507, 

Jul 31 2018. 

 

FRENZEL, W.; MCKELVIE, I. D. Chapter 12- Photometry. In: ELSEVIER (Ed.). 

Cromprehensive Analytical Chemistry v.54, 2008.  p.311-342.   

 

GARTNER, L. P. Tratado de Histologia. 4ª.   2017.   

 

GAW, A.  et al. Bioquímica Clínica. 5ª edição.   2015.   

 

GHOSH, S.; BOUCHARD, C. Convergence between biological, behavioural and genetic 

determinants of obesity. Nat Rev Genet, v. 18, n. 12, p. 731-748, Dec 2017. 

 

GIORI, I. G.  et al. Enalapril and treadmill running reduce adiposity, but only the latter causes 

adipose tissue browning in mice. J Cell Physiol, Jul 2 2020. 

 

GLOBAL DIABETES COMMUNITY. Oral Glucose Tolerance Test.  2019.  Disponível em: 

< https://www.diabetes.co.uk/oral-glucose-tolerance-test.html >.  

 

GONZALEZ-MUNIESA, P.  et al. Obesity. Nat Rev Dis Primers, v. 3, p. 17034, Jun 15 2017. 

 

http://www.diabetes.co.uk/oral-glucose-tolerance-test.html


37 
 

GONZÁLEZ, F. H. D. PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA: TEXTO 

INTRODUTÓRIO.  Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária da UFRGS: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008.   

 

GRAUS-NUNES, F.  et al. AT1 receptor antagonist induces thermogenic beige adipocytes in 

the inguinal white adipose tissue of obese mice. Endocrine, v. 55, n. 3, p. 786-798, Mar 2017. 

 

HASSAN, M.; LATIF, N.; YACOUB, M. Adipose tissue: friend or foe? Nat Rev Cardiol, v. 

9, n. 12, p. 689-702, Dec 2012. 

 

HIRSCH, K. R.  et al. Metabolic characterization of overweight and obese adults. Phys 

Sportsmed, v. 44, n. 4, p. 362-372, Nov 2016. 

 

JOHNSON, N. A.  et al. Aerobic exercise training reduces hepatic and visceral lipids in obese 

individuals without weight loss. Hepatology, v. 50, n. 4, p. 1105-12, Oct 2009. 

 

KARLSSON, A. K.  et al. Measurements of total and regional body composition in preschool 

children: A comparison of MRI, DXA, and anthropometric data. Obesity (Silver Spring), v. 

21, n. 5, p. 1018-24, May 2013. 

 

KELLY, S. A.  et al. Exercise, weight loss, and changes in body composition in mice: 

phenotypic relationships and genetic architecture. Physiol Genomics, v. 43, n. 4, p. 199-212, 

Feb 24 2011. 

 

KUSMINSKI, C. M.; BICKEL, P. E.; SCHERER, P. E. Targeting adipose tissue in the 

treatment of obesity-associated diabetes. Nat Rev Drug Discov, v. 15, n. 9, p. 639-60, Sep 

2016. 

 

LACKEY, D. E.; OLEFSKY, J. M. Regulation of metabolism by the innate immune system. 

Nat Rev Endocrinol, v. 12, n. 1, p. 15-28, Jan 2016. 

 

LINDERMAN, G. C.  et al. Association of Body Mass Index With Blood Pressure Among 1.7 

Million Chinese Adults. JAMA Netw Open, v. 1, n. 4, p. e181271, Aug 3 2018. 

 

LOPES, S. T. A.; BIONDO, A. W.; SANTOS, A. P. Manual de Patologia Clínica 

Veterinária. 3ª edition. Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Rurais: UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA, 2007.   

 

MACHADO, M. V.  et al. Exercise training dose differentially alters muscle and heart capillary 

density and metabolic functions in an obese rat with metabolic syndrome. Exp Physiol, v. 102, 

n. 12, p. 1716-1728, Dec 1 2017. 

 



38 
 

MAI, K.  et al. Effects of a combined dietary, exercise and behavioral intervention and 

sympathetic system on body weight maintenance after intended weight loss: Results of a 

randomized controlled trial. Metabolism, v. 83, p. 60-67, Jun 2018. 

 

MATTHEWS, D. R.  et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell 

function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia, v. 28, 

n. 7, p. 412-9, Jul 1985. 

 

NIMPTSCH, K.; KONIGORSKI, S.; PISCHON, T. Diagnosis of obesity and use of obesity 

biomarkers in science and clinical medicine. Metabolism, v. 92, p. 61-70, Mar 2019. 

 

OK, D. P.; KO, K.; BAE, J. Y. Exercise without dietary changes alleviates nonalcoholic fatty 

liver disease without weight loss benefits. Lipids Health Dis, v. 17, n. 1, p. 207, Sep 1 2018. 

 

OKORODUDU, D. O.  et al. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as 

defined by body adiposity: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond), v. 34, 

n. 5, p. 791-9, May 2010. 

 

ORMAZABAL, V.  et al. Association between insulin resistance and the development of 

cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol, v. 17, n. 1, p. 122, Aug 31 2018. 

 

OWEI, I.  et al. Insulin-sensitive and insulin-resistant obese and non-obese phenotypes: role in 

prediction of incident pre-diabetes in a longitudinal biracial cohort. BMJ Open Diabetes Res 

Care, v. 5, n. 1, p. e000415,  2017. 

 

PARK, Y. M.; MYERS, M.; VIEIRA-POTTER, V. J. Adipose tissue inflammation and 

metabolic dysfunction: role of exercise. Mo Med, v. 111, n. 1, p. 65-72, Jan-Feb 2014. 

 

REEVES, P. G.; NIELSEN, F. H.; FAHEY, G. C., JR. AIN-93 purified diets for laboratory 

rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing committee on the 

reformulation of the AIN-76A rodent diet. J Nutr, v. 123, n. 11, p. 1939-51, Nov 1993. 

 

RINGSEIS, R.  et al. Metabolic signals and innate immune activation in obesity and exercise. 

Exerc Immunol Rev, v. 21, p. 58-68,  2015. 

 

ROBINSON, N. B.  et al. The current state of animal models in research: A review. Int J Surg, 

v. 72, p. 9-13, Dec 2019. 

 

SARAFIDIS, P. A.  et al. Validity and reproducibility of HOMA-IR, 1/HOMA-IR, QUICKI 

and McAuley's indices in patients with hypertension and type II diabetes. J Hum Hypertens, 

v. 21, n. 9, p. 709-16, Sep 2007. 

 



39 
 

SEGURA, J.  et al. Effect of sex, dietary glycerol or dietary fat during late fattening, on fatty 

acid composition and positional distribution of fatty acids within the triglyceride in pigs. 

Animal, v. 9, n. 11, p. 1904-11, Nov 2015. 

 

SILVA FIGUEIREDO, P.  et al. Fatty Acids Consumption: The Role Metabolic Aspects 

Involved in Obesity and Its Associated Disorders. Nutrients, v. 9, n. 10, Oct 22 2017. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Atualização da diretriz brasileira de 

dislipidemias e prevenção da aterosclerose. Arquivos Brasileiros de Cardiologia,  2017. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

A.C. FARMACÊUTICA,  2016. 

 

SWIFT, D. L.  et al. The role of exercise and physical activity in weight loss and maintenance. 

Prog Cardiovasc Dis, v. 56, n. 4, p. 441-7, Jan-Feb 2014. 

 

THEWJITCHAROEN, Y.  et al. Performance of HbA1c versus oral glucose tolerance test 

(OGTT) as a screening tool to diagnose dysglycemic status in high-risk Thai patients. BMC 

Endocr Disord, v. 19, n. 1, p. 23, Feb 15 2019. 

 

THOMPSON, D.  et al. Physical activity and exercise in the regulation of human adipose tissue 

physiology. Physiol Rev, v. 92, n. 1, p. 157-91, Jan 2012. 

 

THOROGOOD, A.  et al. Isolated aerobic exercise and weight loss: a systematic review and 

meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med, v. 124, n. 8, p. 747-55, Aug 2011. 

 

THRALL, M. A.  et al. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2ª edição.   2015.   

 

TOLEDO, A. C.  et al. Aerobic exercise attenuates pulmonary injury induced by exposure to 

cigarette smoke. The European respiratory journal, v. 39, n. 2, p. 254-64, Feb 2012. 

 

TREMMEL, M.  et al. Economic Burden of Obesity: A Systematic Literature Review. Int J 

Environ Res Public Health, v. 14, n. 4, Apr 19 2017. 

 

VIGITEL. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico: Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde 2019. 

 

WANG, D. Q.; PORTINCASA, P.; NEUSCHWANDER-TETRI, B. A. Steatosis in the liver. 

Compr Physiol, v. 3, n. 4, p. 1493-532, Oct 2013. 

 



40 
 

WANG, J.  et al. Ginger prevents obesity through regulation of energy metabolism and 

activation of browning in high-fat diet-induced obese mice. J Nutr Biochem, v. 70, p. 105-

115, Aug 2019. 

 

WILLIAMS, E. P.  et al. Overweight and Obesity: Prevalence, Consequences, and Causes of a 

Growing Public Health Problem. Curr Obes Rep, v. 4, n. 3, p. 363-70, Sep 2015. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Prevalence of overweight among adults, ages 18+, 

1975-2016 (age standardized estimate): Both sexes 2016. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Body Mass Index - BMI. Regional Office for Europe,  

2020.  Disponível em: < https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi >.  

 

YAZICI, D.; SEZER, H. Insulin Resistance, Obesity and Lipotoxicity. Adv Exp Med Biol, v. 

960, p. 277-304,  2017. 

 

YE, J. Mechanisms of insulin resistance in obesity. Front Med, v. 7, n. 1, p. 14-24, Mar 2013. 

 

ZHOU, W.  et al. Body mass index, abdominal fatness, and hypertension incidence: a dose-

response meta-analysis of prospective studies. J Hum Hypertens, v. 32, n. 5, p. 321-333, May 

2018. 

 

 

  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


41 
 

8. ANEXO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE 
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