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Resumo 

A obesidade é um quadro patológico cuja incidência e prevalência têm 

aumentado de forma crescente e alarmado as organizações de saúde no mundo todo. As 

comorbidades relacionadas à obesidade como resistência á insulina e diabetes, 

hipertensão e cardiopatias, depressão, câncer e complicações articulares tornam o 

quadro ainda mais complexo e perigoso. Para a prevenção e tratamento da obesidade 

são recomendadas diversas ações profiláticas e terapêuticas de ordem nutricional, 

farmacológica, psicológica, cirugica sendo uma pedra angular em todos os casos a 

prescrição de atividade física. Todavia, os estudos que investigaram as os efeitos da AF 

em inidividuos obesos apresentam resultados contrastantes e foi apontado um fator 

importante que intermedeia esta relação denominado set point. Em teoria, esta resposta 

seria fundamental na manutenção da homeostase energética, alterando a ingestão 

alimentar de forma proporcional ao gasto energético. Ainda nesta teoria, não havendo 

alteração da ingestão calórica, o acúmulo de atividade física seria sempre igual de forma 

que indivíduos submetidos ao treinamento físico reduziriam a atividade física voluntária 

e espontânea. Tal ação seria um ponto importante que prejudicaria o tratamento da 

obesidade, dificultando a redução de massa corporal. O presente estudo tem por objetivo 

investigar os efeitos da ingestão de dieta hiperlipídica (HP) e do treinamento físico na 

ingestão alimentar e massa corporal de ratos wistar. Para isso, 28 ratos foram 

distribuídos em 4 grupos: controle, treinado, dieta HP e treinado dieta HP. O presente 

estudo demonstrou que o treinamento físico aumentou a ingestão calórica sem, contudo, 

alterar a massa corporal. Em partes, isto pode ser justificado pela tendência à redução na 

atividade realizada na roda. Desta forma, estes dados reforçam numa metodologia 

pioneira a teoria do set point. 
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Introdução 

A obesidade é tema de interesse da comunidade científica, tendo em vista o 

grande crescimento da sua prevalência na sociedade contemporânea. Nesse contexto, as 

investigações que levam a descobrir quem controla a disposição para atividade física ou 

para a ingestão calórica no organismo ganham relevância, pois permitem a compreender 

melhor a interação entre fatores ambientais e genéticos na motivação para a AF. 

Acredita-se que haja um set point que limita o gasto energético e ingestão 

alimentar em nosso organismo, objetivando manter a homeostase energética, ou seja, 

manutenção das condições ideais para consumo e armazenamento energéticos (WILKIN 

et  al., 2006; ROWLAND, 1998). Tal set point seria controlado pelo sistema nervoso 

central (grande influência do hipotálamo) para manutenção da homeostase energética, 

mantendo as condições de ingestão e gasto energéticos em equilíbrio, evitando reduções 

bruscas na energia corporal (MULLER et al., 2010).  

Várias substâncias produzidas pelo organismo poderiam contribuir para as trocas 

de informações entre a periferia e o SNC, incluindo hormônios como a leptina, cuja 

produção é aumentada em situação de déficit de energia e a grelina, aumentada em 

situação de ingestão energética (KLOK et al., 2007).   

Nos estudos, normalmente, os animais são mantidos em gaiolas com 

movimentos restritos, sendo normalmente pouco ou nada ativos, podendo ser o 

ambiente enriquecido uma opção para mantê-los ativos durante o experimento. 

 A proposta deste estudo foi, mantendo os animais no ambiente enriquecido, que 

é promotor de atividade física voluntária, investigar a existência de um set point que 

controla a homeostase energética. Para isso, lançou mão de:  

1) Dieta hipercalórica como fator de ingestão aumentada de energia; 

2) Treinamento físico como fator de gasto energético; 

Utilizando estes fatores, esta pesquisa buscou testar a hipótese de um set point 

como controlador da homeostase energética no organismo.  

Objetivos: 

Objetivo geral: 



Este estudo teve por objetivo investigar a existência de um set point para o controle da 

homeostase energética  

Objetivos específicos: 

- Avaliar os efeitos do treinamento físico e da dieta hiperlipídica na ingestão alimentar 

de animais que receberam dieta hiperlipídica; 

 - Avaliar os efeitos do treinamento físico e da dieta hiperlipídica na atividade dos 

animais na roda; 

 

Metodologia:  

Para desenvolver este estudo, ratos da linhagem Wistar (Rattus Norvegicus 

Albinus Wistar) com idade em torno de 3 meses foram mantidos em gaiolas coletivas, a 

temperatura controlada por ar condicionado de 25 ± 1º C e em ciclo claro/escuro de 

12/12 horas, com livre acesso a água e ao alimento.  

O experimento seguiu as recomendações das Resoluções Brasileiras de Bioética 

de Experimentos com Animais (lei federal nº 11.794, de 08 de outubro de 2008, 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal- CONCEA). Este projeto 

foi submetido para apreciação no Comitê de Ética em Experimentação Animal do 

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium- Unisalesiano tendo sido aprovado. 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos: 

Controle (C) - animais mantidos em gaiola enriquecida não submetidos ao 

treinamento físico 

Controle Treinado (T) – animais mantidos em gaiola enriquecida  submetidos ao 

treinamento físico 

Dieta HP (D) – animais alimentados com dieta hiperlipídica não submetidos ao 

treinamento físico 

Dieta HP Treinados (DT) - animais alimentados com dieta hiperlipídica e 

submetidos ao treinamento físico 



Durante o período experimental, os animais tiveram a massa corporal e as 

ingestões hídrica e alimentar controladas e registradas duas vezes por semana. O 

resultado foi expresso em kcal por dia que cada rato ingeriu sendo utilizado como 

referencia os valores de caloria das dietas padrão (3,5 Kcal/g) e hiperlipídica (5,3 

Kcal/g) e calculado o valor individual baseado na massa corporal de cada rato em 

relação a massa total da gaiola pela fórmula:  

Ingestão de cada rato= (massa individual X ingestão da gaiola)/ soma das massas 

dos animais da gaiola) 

 

 Ambiente enriquecido  e a atividade voluntaria  

A gaiola enriquecida (GE) é um ambiente onde  são inseridos objetos para 

estimular os diversos repertórios dos animais. Em nosso laboratório, a gaiola 

enriquecida tem 1,5 m x 50 cm x 35 cm e tem como objetos inanimados túneis, 

brinquedos coloridos e a roda de atividade (figura 1). 

A roda de atividade tem 20 cm de diâmetro e está acoplado em uma base com 

um pilar (figura 2). Foi inserido neste pilar um contador de giros que, conhecendo a 

circunferência da roda, forneceu a distancia acumulada ao longo de um dia de 

permanência dos animais.  

A figura 1 a apresenta os túneis e brinquedos inseridos na gaiola enriquecida. 

Estes brinquedos são trocados semanalmente com o intuito de manter a intensidade dos 

estímulos. A figura 1 também apresenta as vasilhas para ingestão alimentar e hídrica dos 

animais, adaptados para permitir o controle dentro da gaiola. 



 

Figura 1. Vista superior da gaiola 

enriquecida 

 

Figura 2. Roda de atividades 

 

 

 

 

Protocolo de treinamento  

Após os animais serem submetidos à adaptação ao meio líquido, adaptação à 

natação e ao treinamento físico, foi iniciado o protocolo de treinamento que consistiu de 

natação por baseado na carga de treino proposta por Santos e Mello (2011). 

As sessões de natação foram realizadas em tanque de natação contendo água 

numa profundidade de 40cm, de tal forma que os animais não possam apoiar a cauda no 

fundo do tanque e com temperatura da água mantida em 31  1º C.  

 

 Dieta hiperlipidica 

A dieta hiperlipídica consistiu de 26,13% de carboidratos, 14,4% de proteínas e 

57,6% de lipídios, tendo vitaminas e minerais adicionados de forma balanceada e 

ajustado pela dieta controle. Esta dieta foi obtida junto à empresa Pragsoluções (Jaú-São 

Paulo) 

 

 



 Análise estatística 

Após o teste de normalidade, os resultados foram analisados estatisticamente 

utilizando o ANOVA two way (duas entradas) e teste post hoc de Bonferroni ou teste de 

Kruskal-Wallis através do software SPSS
®
.  

 

Resultados e discussão 

 

Os resultados estão ilustrados nas figuras abaixo. A figura 1 apresenta os 

resultados de ingestão alimentar, demonstrando que houve aumento da ingestão 

alimentar nos animais pertencentes aos grupos treinados. Todavia, a ingestão da dieta 

hiperlipídica não promoveu alterações nos grupos estudados. 

 

Figura 3. Média da ingestão alimentar (kcal/rato/dia) dos animais dos grupos controle 

(C), treinado (T), dieta hiperlipídica (D) e dieta hiperlipídica treinado (DT) ao final do 

período experimental. ANOVA; P < 0.05; a ≠ C; b ≠ T; c ≠ D. 
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Figura 4. Média da massa corporal (g) dos animais dos grupos controle (C), treinado 

(T), dieta hiperlipídica (D) e dieta hiperlipídica treinado (DT) ao final do período 

experimental.  

 

 

 A figura 2 apresenta resultados da massa corporal e demonstra que não houve 

diferença significativa entre os grupos estudados. Na figura 3 pode ser visto o 

deslocamento acumulado dos animais na roda de atividade durante as 7 semanas do 

estudo. Os animais dos grupos treinados acumularam valores que apresentaram 

tendência a serem menores que os animais não treinados (CxT: p<0.06; DxDT p<0.09).  

Este dado deve ser analisado com cautela pois, o treinamento periodizado pode ter 

influenciado, trazendo resultados inconstantes nos animais treinados, aumentando o 

desvio padrão. 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

C T D DT 

Massa Corporal (g) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

C CT D DT 

Distância percorrida na roda  (km) 



Figura 5. Distância percorrida acumulada na gaiola (km) coleta 1 dia/semana durante as 

7 primeiras semanas do período experimental dos grupos controle (C), treinado (T), 

dieta hiperlipídica (D) e dieta hiperlipídica treinado (DT) ao final do período 

experimental.  

 

 

Considerações Finais 

 

Utilizando de forma pioneira o ambiente enriquecido, o presente estudo revela 

dados que corroboram com a teoria do set point e reforçam a existência deste controle 

central para a homeostase energética.  

O aumento da ingestão alimentar em animais treinados, tendência à diminuição 

em sua atividade na roda e manutenção da massa corporal, demonstram que existe um 

sistema refinado de controle para a manutenção da homeostase energética. 

 

Referências 

Dos-Santos, J. W.; Mello, M. A. R. Endurance swimming periodized training in rats. J 

Exerc Physiol online. 13(5):29-43. 2010. 

KLOK, M. D.; JAKOBSDOTTIR, S.; DRENT, M. L. The role of leptin and ghrelin in 

the regulation of food intake and body weight in humans: a review.Obesity reviews, v. 

8, n. 1, p. 21-34, 2007. 

Rowland TW. The biological basis of physical activity. Med Sci Sports Exerc 

1998;30:392-9.  

Wilkin TJ, Mallam KM, Metcalf BS, Jeffery AN, Voss LD. Variation in physical 

activity lies with the child, not his environment: evidence for an 'activitystat' in young 

children (EarlyBird 16). Int J Obes (Lond) 2006;30:1050-5.  

 

Müller, Manfred J., Anja Bosy-Westphal, and Steven B. Heymsfield. "Is there evidence 

for a set point that regulates human body weight?." F1000 medicine reports 2 (2010). 

 

 


