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INTRODUÇÃO

Dados mais recentes da OMS afirmam que mais de 1,9 bilhão de adultos estão acima

do peso e mais de 650 milhões são obesos. No geral, isso representa cerca de 13% da

população adulta do mundo(¹). A obesidade é uma doença crônica multifatorial(2),

desencadeada por fatores de origem tanto social quanto comportamental(3) e caracteriza-se

pelo acúmulo de gordura corporal, associado ao aumento dos níveis de citocinas e

quimiocinas pró e anti-inflamatórias(4,5), resultante do desequilíbrio prolongado entre o

consumo alimentar e o gasto energético(6). Dessa forma, a obesidade é reconhecida como uma

condição inflamatória crônica de baixo grau(7), e tal fato contribui para o desenvolvimento de

comorbidades secundárias, como diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensão, doenças

cardiovasculares e esteatose hepática(8,9), o que acarreta um impacto negativo na qualidade e

expectativa de vida(10).

O tratamento convencional da obesidade inclui uso de medicamentos

convencionais(11) e dietas hipocalóricas. Entretanto, as estratégias atuais para o tratamento de

distúrbios metabólicos giram em torno do fornecimento de fontes alternativas de energia para

o organismo(12). Nesse sentido, importantes reguladores metabólicos derivados da dieta, como

os ácidos graxos saturados de cadeia média (AGCM) têm sido reconhecidos como potencial

alvo para o tratamento de distúrbios metabólicos(12), isto devido às suas propriedades

metabólicas(13). Quanto a metabolização, os ACGM são absorvidos diretamente no intestino e

são transportados, através do sistema portal, o que facilita o metabolismo hepático e a

oxidação mitocondrial(14). Quanto a oxidação mitocondrial, os AGCM não dependem de

CPT-1, enzima-chave que facilita a entrada do ácido graxo na mitocôndria para sua posterior

oxidação, ao converter o acil-CoA à acilcarnitina(15). Portanto, os AGCM são utilizados como
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substratos energéticos, rapidamente. Consequentemente, são menos suscetíveis às ações da

lipase hormônio-sensível e a deposição de gordura no tecido adiposo(16).

Diante disso, frente a distúrbios metabólicos como obesidade, diabetes e

hipertrigliceridemia, os AGCM são usados principalmente para promover o metabolismo

lipídico e a redução de peso e, assim, restaurar ou melhorar o equilíbrio metabólico(17) através

da regulação negativa de genes adipogênicos(18,19), maior oxidação de gordura e

consequentemente maior gasto energético(18,20,21), bem como redução da ingestão

alimentar(18,22,24). Uma estratégia para obtenção de AGCM é o consumo de óleo de coco (CO).

Já que este óleo vegetal é composto por cerca de 90% de ácidos graxos saturados, dos quais

60 a 63% são AGCM(25,26). Estudos apontam que a gordura saturada de fontes como CO, pode

desempenhar papel benéfico tanto na prevenção quanto no tratamento da síndrome

metabólica(6). Tal efeito pode ser associado aos agentes antioxidantes, antitrombóticos e

anti-inflamatórios(28,31). Todavia, existe controvérsias entre as pesquisas científicas já que

vários estudos associaram o óleo de coco tanto a níveis mais altos de LDL quanto a maiores

riscos para doenças cardiovasculares e prejuízos na memória(34,35).

Com isso, torna-se importante investigar a ação da suplementação do óleo de coco

por 4 semanas frente às alterações metabólicas encontradas decorrentes do consumo da dieta

HFD 45%. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi investigar os efeitos da

suplementação com óleo de coco sobre o gasto energético e a inflamação hipotalâmica e do

tecido adiposo em camundongos Swiss obesos.

MÉTODOS

Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no

Uso de Animais (CEUA) (5911-1/2021), da Universidade Estadual de Campinas

(UNICAMP). Camundongos machos (Mus Musculus), da linhagem Swiss, com 5 semanas de

vida, foram expostos a dieta rica em gordura (HFD 45%) por 4 semanas para indução da

obesidade. Posteriormente, foram randomicamente distribuídos em seis grupos experimentais

e suplementados oralmente por 4 semanas com 300μL de água para o grupo controle (C), com

100 ou 300μL de óleo de coco extravirgem (CO100 e CO300, respectivamente). Durante o

período de suplementação, três grupos de animais continuaram recebendo dieta HFD 45%,

constituindo os seguintes grupos: HFD-C; HFD-CO100; HFD-CO300. Enquanto os outros

três grupos receberam dieta padrão (normolipídica, S), formando os grupos: HDF- C-S; HDF

– S- CO100; HFD – S– CO300. Os volumes da suplementação foram pensados de acordo

com a recomendação de ingestão de gordura saturada, que corresponde a no máximo 10% da

dieta (REEVES et al, 1993), equivalente a 100μL. Enquanto o volume de 300μL é uma

quantidade supra fisiológica para mimetizar o consumo adicional do óleo de coco à dieta.
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Ao final do período de suplementação, os camundongos foram desafiados no

Comprehensive Lab Animal Monitoring System (CLAMS, Columbus Instruments,

Columbus, OH), que monitora a ingestão alimentar, gasto energético (expresso em Heat –

kcal/min/peso corporal), consumo de oxigênio, quociente respiratório (RER - razão VO2 /

O2) por calorimetria indireta. O CLAMS foi instalado sob temperatura ambiente constante

(22°C) e ciclo claro / escuro (12h). Para este ensaio, os camundongos foram previamente

adaptados, durante 24 horas, em gaiolas individuais com acesso livre à ração e água, e as

medições foram realizadas por 24 horas. Ademais, a massa corporal foi medida

semanalmente. Posteriormente a etapa experimental, os animais foram anestesiados via

intraperitoneal com Ketamina (100 mg/kg) e Xilasina (5 mg/kg) e, em seguida decapitados

para a coleta dos tecidos.

No que tange a análise estatística, os efeitos da suplementação do óleo de coco nos

animais, previamente obesos, aliado ou não a troca de dieta, usou-se variância multidirecional

(ANOVA de duas vias) seguida de Bonferroni. GraphPad Prism 8 foi o software aplicado a

todas as análises estatísticas. Os valores de P <0,05 foram considerados estatisticamente

significantes e os resultados estão apresentados em média ± SEM.

RESULTADOS

Os animais suplementados com óleo de coco por 4 semanas, independentemente do

volume, associado ao consumo de dieta HFD 45% por 8 semanas, apresentaram aumento do

ganho de peso corporal ao final do experimento (figura 1A e 1B). Enquanto, os camundongos

que trocaram a dieta, independente da suplementação com óleo de coco, reduziram a massa

corporal (figura 1B).

Quanto a adiposidade, é possível observar que houve uma diminuição nos três tipos de

tecidos adiposos no grupo dos animais suplementados com óleo de coco, especialmente no

volume de 300μL, associado a mudança da dieta HFD por dieta padrão no período de 4

semanas, quando comparado a seus respectivos grupos controle (figura 1D-F).

Já no que concerne a respirometria, nota-se aumento do gasto energético, no ciclo

claro, dos animais que tiveram a mudança da dieta associado ao consumo de óleo de coco no

volume de 300μL, quando comparado ao HFD-S-CO100. Em contrapartida, no ciclo escuro

houve uma tendência no aumento do gasto energético também na comparação entre

HFD-S-CO100. e HFD-S-CO300 (figura 2A). Ainda, no ciclo escuro, apenas a

suplementação com 300μL de óleo de coco foi capaz de aumentar o gasto enerertico em

comparação ao HFD-CO100  (figura 2A).
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Figura 1. Parâmetros zoométricos dos camundongos induzidos à obesidade suplementados com óleo de
coco ou água, aliado ou não à troca de dieta, por 4 semanas. (A) Evolução do peso ao final do período do
experimento; (B) Ganho de peso final dos animais; (C) Peso hepático dos animais no final do experimento; (D)
Porcentagem de adiposidade do tecido epididimal; (E) Porcentagem de adiposidade do tecido retroperitoneal; (F)
Porcentagem de adiposidade do BAT. * versus respectivo grupo HFD do BAT. Dados são mostrados como
média± SEM; *, **, *** vs. respectivo grupo dieta HFD por 8 semanas, indicam diferenças estatísticas para
p<0.05; n +/- 12 animais por grupo.

Figura 2: Respirometria dos camundongos induzidos à obesidade suplementados com óleo de coco ou
água, aliado ou não à troca de dieta, por 4 semanas. (A) Gasto Energético; (B) Consumo de O2; (C)
Coeficiente respiratório. Dados são mostrados como média± SEM; * vs. respectivo grupo dieta HFD por 8
semanas, indicam diferenças estatísticas para p<0.05; n +/- 4 animais por grupo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança da dieta HFD para a dieta padrão associada a suplementação de óleo de

coco, especialmente no volume de 300μL, foi eficaz na redução da perda de peso corporal, da

adiposidade e no aumento do gasto energético. Portanto, o óleo de coco parece auxiliar

positivamente os camundongos Swiss previamente obesos que tiveram mudança de dieta

atuando como um potencializador da perda de peso.
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