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Resumo 

 Este estudo consiste em verificar, os efeitos de 8 semanas de treinamento aeróbio 

moderado sobre a microbiota intestinal e citosinas pró-inflamatórias em modelo animal 

induzidos por 16 semanas à obesidade por meio de dieta hiperlipídica.   

Introdução 

 A obesidade consiste em uma epidemia mundial, de origem multifatorial e com 

elevada correlação a outras patológicas como as disfunções metabólicas e doenças 

cardiovasculares3. Estima-se que 39% das pessoas ≥ 18 anos no mundo estão acima 

do peso e 2,8 milhões morrem a cada ano em decorrência à obesidade3. Na última 

década, a patogênese da obesidade tem sido associada à composição da microbiota 

intestinal. Estudos apontam que a microbiota associada a obesidade apresenta maior 

habilidade no processo de extração energética do meio, influenciando na estocagem 

de gordura e no metabolismo do hospedeiro2.  

 Por outro lado, o exercício físico é compreendido como um agente não-

farmacológico na prevenção e no tratamento de doenças metabólicas como a 

obesidade4. Estudos, incluindo dados do nosso grupo, indicam que o exercício aeróbio 

promove alterações significativas sobre a composição da microbiota intestinal, 

podendo assim, ser uma nova forma complementar no tratamento da obesidade4. 

Objetivos 

Averiguar, por meio de sequenciamento do rRNA do 16S bacteriano, os efeitos 

de 8 semanas de treinamento aeróbico moderado sobre a microbiota fecal de modelo 

animal induzido a obesidade por meio de dieta hiperlipídica.  

Metodologia 

Para o presente estudo, foram utilizados 41 camundongos isogênicos (C57BL6) 

com 20 semanas de vida, alocados em baias individuais. A temperatura do biotério foi 

mantida em 23 ºC (± 2 ºC) e a luz do ambiente controlada em ciclo de dose horas 

(claro/escuro). O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em uso animal da 

Universidade Católica de Brasília sob o protocolo de número 026/15. 

Os animais foram divididos em dois grupos: o grupo de animais não-obesos 

(GNO, n = 20) e grupo de animais induzidos à obesidade (GO, n = 21), alimentados 

com ração hiperlipídica (60% gordura, 20% carboidrato e 20% de proteína – 



DIO12492). O objetivo deste processo é realizar a indução da obesidade em 

aproximadamente 16 semanas de uso contínuo da ração. 

Previamente ao treinamento físico, os animais foram ambientados na esteira 

rolante, que na sua extremidade fornece impulsos elétricos manipuláveis para 

estímulo ao exercício em movimento. Por três semanas, tempo e velocidade foram 

incrementados até o limite de 14 m.min-1. Posteriormente, os animais foram 

subdivididos em 4 grupos: Hight Fat Exercise (HFE, n= 10), Hight Fat Control (HFC, 

n=10), Low Fat Exercise  (LFE, n=10) e Low Fat Control  (LFC, n= 10). Posteriormente, 

foi realizada a aplicação de teste de velocidade incremental (Velocidade Máxima-

Vmax) em esteira rolante, sem inclinação, com velocidade inicial de 6 m.min-1 e com 

incrementos de 3 m.min-1 a cada 3 minutos até a exaustão do animal5. A intensidade 

moderada de treinamento fora determinada a 60% do teste de Vmax durante 30 min 

por um período de 8 semanas5.  

O teste incremental foi repetido no final da 4 e 8ª semanas de treinamento, 

juntamente com o limiar glicêmico utilizando glicosímetro (Accu-Check). Após a 

eutanásia dos animais, executada por gás-carbônico e deslocamento cervical, os 

dados prévios foram analisados pelo método estatístico Two-Way ANOVA.Foram 

feitas coletas de fezes nos períodos de “Pré-engorda”, “Pré-treino” e “Pós-treino” para 

análise da microbiota intestinal. A extração do DNA bacteriano foi realizada seguindo 

Protocolo do Kit de extração (Power Fecal Isolation Kit MoBio, Carlsbad, CA, USA) 

utilizando cerca de 0,25g de três amostras fecais de cada um dos quatro grupos 

experimentais (Low Fat Control, Low Fat Exercise, Hight Fat Control e Hight Fat 

Exercise). Para verificação da real extração do DNA, foi feita uma solução com 8 µl 

de amostra e 2 µl de buffer de corrida, que posteriormente foram aplicadas em um Gel 

de Agarose a 1% - 30 ml de tampão TBE 1x, 0,3g de Agarose e 0,7 µl de Brometo de 

Etídio.  

Resultados Preliminares 

A dieta hiperlipídica resultou no aumento de peso significativo nos animais do 

grupo HF comparado aos animais dos grupos LF, diferença com média de 8,71g (P < 

0,0001). Pode-se observar o controle do aumento do peso após o início do 

treinamento para o grupo HFE (39,14g. P < 0,05), em relação ao grupo HFC (44,33g). 

Além disso, os animais LFE obtiveram melhoras significativas no Vmax, (26,14m/min-



1, P < 0,05) na 4ª semana, e também, alcançaram distancias maiores (375,4m, P < 

0,01) quando comparados aos outros animais do grupo LFC (240m, P < 0,0001). 

No presente momento as amostras fecais estão sob análise de 

sequenciamento.  
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