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Óleo de coco virgem reduz o estresse oxidativo e melhora a sensibilidade do 

barorreflexo quando associado ao treinamento físico em ratos hipertensos. 

ALVES, NFB. Tese de Doutorado apresentado a Rede Nordeste de Biotecnologia, 

Universidade Federal da Paraíba (2015). 

 

RESUMO 

Testamos a hipótese de que a suplementação com óleo de coco virgem (OCV) 

associada ao treinamento físico é capaz de melhorar a sensibilidade do 

barorreflexo (SBR) e de reduzir o estresse oxidativo (EO). Além disso, os efeitos 

promovidos pelo ácido láurico (AL), um dos constituintes majoritários do OCV, 

nos parâmetros cardiovasculares e EO em ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR) também foram testados. Na primeira etapa do estudo utilizamos animais 

SHR e Wistar Kyoto (WKY) adultos, divididos em cinco grupos: WKY + salina (n 

= 8); SHR + salina (n = 8); SHR + óleo de coco (2 mL·dia-1, n = 8); SHR + 

treinamento (n = 8); e SHR + treinamento + óleo de coco (n = 8). O protocolo de 

natação teve duração de 60 minutos e sobrecarga de 4% da massa corporal dos 

animais. A pressão arterial média (PAM) foi registrada e a SBR foi testada 

usando fenilefrina (8 μg.kg-1, i.v) e nitroprussiato de sódio (25 μg·kg-1, i.v). O EO 

foi quantificado utilizando dihidroetídio por microscopia de fluorescência no 

coração e aorta. Os grupos SHR + Óleo de coco, SHR+ treinamento e SHR + 

treinamento + óleo de coco apresentaram menores níveis de PAM, comparado 

ao grupo SHR + salina (148 ± 6, 147 ± 7, 134 ± 8 vs. 175 ± 6 mmHg; p <0,05). O 

OCV associado ao treinamento físico melhorou a SBR em SHR em comparação 

com o grupo SHR + salina (-2,47 ± 0,3 vs. -1,39 ± 0,09 bpm·min-1·mmHg-1; 

p<0,05). O grupo SHR + salina apresentou níveis elevados de superóxido, 

quando comparados com WKY + salina (774 ± 31 vs. 634 ± 19 unidades 

arbitrárias (u.a), respectivamente; p <0,05). O grupo SHR + treinamento + óleo 

de coco apresentou redução do EO em comparação com SHR + salina no 

coração (622 ± 16 vs.  774 ± 31 u.a, p <0,05). Em tecidos de aorta, o óleo de 

coco reduziu o EO em SHR em comparação com SHR + salina (454 ± 33 vs.  

689 ± 29 u.a, p <0,05). Na segunda etapa do trabalho, observamos que o AL 

promoveu hipotensão a partir das doses de 3, 4, 8 e 10 mg/kg, quando 

comparado com o veículo (-41 ± 9,4; -41±6; -51,7 ± 8,1; -61 ± 11 vs. -1,3 ± 0,4 

mmHg; n=6, respectivamente). O AL (10-8 a 3x10-3 M) induziu vasorrelaxamento 

em anéis de artéria mesentérica cranial isolada de SHR, na presença ou na 

ausência do endotélio funcional (Emax = 104,1 ± 2,8% e pD2= 4,1 ± 1,4; n=7 vs. 

Emax =103,5 3,7 pD2=3,3 ± 0,5; n=8, respectivamente). O AL (10-3 M) reduziu a 

produção de ânion superóxido no tecido cardíaco e renal respectivamente, 

quando comparados com tecidos apenas na presença de NADPH oxidase, (18,1 

± 0,7; 9,5 ± 0,3 vs. 25,3 ± 0,4 UML/min/μg proteína, respectivamente) e (81,9 ± 

2,8; 79 ± 1,3; vs. 99 ± 4,3 UML/min/μg proteína, respectivamente). Concluímos 

que a suplementação com OCV associada ao treinamento físico reduziu o EO e 

melhorou a SBR que estava reduzida durante a hipertensão arterial. Além disso, 

os efeitos benéficos do OCV alcançados parecem ser oriundos do AL presente 

no óleo vegetal. 

 

Palavras-chave: óleo de coco virgem, natação, hipertensão arterial, ácido 

láurico, antioxidantes 



Virgin Coconut oil reduces oxidative stress and improves baroreflex sensitivity 

when combined with exercise training in spontaneously hypertensive rats. 

ALVES, NFB. Tese de Doutorado apresentado a Rede Nordeste de Biotecnologia, 

Universidade Federal da Paraíba (2015). 

 

ABSTRACT 

The hypothesis that oral supplementation with virgin coconut oil (Cocos 

nucifera L.) and exercise training would improve impaired baroreflex sensitivity 

(BRS) and reduce oxidative stress in spontaneously hypertensive rats (SHR) was 

tested. Furthermore, the effects caused by lauric acid (LA) on oxidative stress 

and cardiovascular parameters in spontaneously hypertensive rats (SHR) were 

evaluated. In the first stage of the study, SHR and Wistar Kyoto rats (WKY) were 

used and divided in five groups: WKY + saline (n = 8); SHR + saline (n = 8); SHR 

+ coconut oil (2 mL·day -1, n = 8); SHR + training (n = 8); and SHR + training + 

coconut oil (n = 8). The swimming protocol under 4% body weight workload lasted 

60 minutes. Mean arterial pressure (MAP) was recorded and BRS was tested 

using phenylephrine (8 μg.kg-1, iv) and sodium nitroprusside (25 μg·kg-1, iv). 

Oxidative stress was measured using dihydroethidium by microscopy 

fluorescence in tissue sections from heart and aorta samples. SHR + coconut oil, 

SHR + training and SHR + training + coconut oil groups presented lower MAP 

compared to SHR + saline (148 ± 6, 147 ± 7, 134 ± 8 vs. 175 ± 6 mmHg, P < 

0.05). Coconut oil combined with exercise training improved BRS in SHR 

compared with SHR + saline group (-2.47 ± 0.3 vs. -1.39 ± 0.09 ± bpm-1·min-

1·mmHg, p <0.05). SHR + saline group showed higher superoxide levels when 

compared with WKY + saline (774 ± 31 vs. 634 ± 19 arbitrary units (AU), 

respectively; p <0.05). SHR + training + coconut oil group presented a reduction 

in oxidative stress compared with SHR + saline in heart (622 ± 16 vs. 774 ± 31 

AU, p <0.05). Moreover, coconut oil reduced oxidative stress in SHR compared 

with SHR + saline in aorta (454 ± 33 vs. 689 ± 29 AU, p <0.05). In the second 

stage of thestudy, LA reduced blood pressure at 3, 4, 8 and 10 mg/kg doses 

compared with vehicle (-41±9.4;-41±6;-51.7±8.1;-61±11 vs. -1,3±0.4 mmHg, n = 

6). LA (10-8 to 3x10-3M) induced vasorelaxation in isolated cranial mesenteric 

artery rings in the presence or absence of functional endothelium (Emax=104,1 ± 

2,8% e pD2= 4,1 ± 1,4; n=7 vs. Emax= 103,5 3,7 pD2 = 3,3 ± 0,5; n=8, respectively). 

LA (10-3 M) reduced superoxide levels similar to Tempol, a superoxide anion 

scavenger, compared to tissue containing only NADPH oxidase in the heart (18.1 

± 0.7; 9.5 ± 0.3 vs. 25.3 ± 0.4 UML / min / ug protein, respectively) and kidney 

(81.9 ± 2.8, 79 ± 1.3, 99 ± 4.3 vs. UML / min / ug protein, respectively). In 

conclusion, coconut oil combined with exercise training reduced oxidative stress 

and improved BRS in SHR. Those effects seem to be, at least in part, to its major 

component (Lauric acid). 

Keywords: virgin coconut oil, swimming, hypertension, lauric acid, antioxidants
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1  INTRODUÇÃO 

  

Ao longo das últimas décadas, o crescente percentual de indivíduos com 

doenças crônico-degenerativas impulsionou investigações destinadas a identificar a 

gênese de diversas enfermidades. No Brasil, o incentivo de pesquisas na área da 

biotecnologia em saúde vem recebendo destaque mundialmente e destina-se, 

principalmente, a investigar e a desenvolver substâncias capazes de melhorar a 

qualidade de vida de indivíduos acometidos por essas doenças, como por exemplo, 

a hipertensão arterial (FERRER et al., 2004). 

Aproximadamente 30% da população mundial sofrem de hipertensão arterial 

(GOLDSTEIN et al., 2011). No entanto, 12 a 15% desses pacientes hipertensos não 

conseguem controlar os níveis de pressão arterial (PA), conforme recomendado pela 

American Heart Association (CALHOUN et al., 2008; MANCIA et al., 2013; 

PIMENTA; CALHOUN, 2012). Isso ocorre, possivelmente, pelo fato dessa doença se 

caracterizar como poligênica e multifatorial, isto é, sua gênese é reflexo da atividade 

de mais de um gene e seu desenvolvimento e/ou manutenção é ocasionado por 

vários fatores como o estresse, idade, sexo, massa corporal e estilo de vida (DENG, 

2015; GRASSI, 2009). Por essas características, o tratamento da hipertensão arterial 

deve abranger tanto a terapia farmacológica, quanto a não-farmacológica 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

No que concerne ao tratamento farmacológico, existem muitas classes de 

anti-hipertensivos como, por exemplo, os diuréticos, inibidores da enzima conversora 

de angiotensina, antagonistas do receptor AT1, betabloqueadores e agonistas alfa 

centrais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Já a terapia não-

farmacológica contempla a adoção de um estilo de vida saudável, como a prática 

regular de exercícios físicos e a adição de alimentos na dieta com potencial efeito 

hipotensor (BACON et al., 2004). 

O exercício físico (EF) regular é indicado para prevenção e tratamento da 

hipertensão arterial (VENTURELLI et al., 2015; CAVALCANTE et al., 2015), 

possibilitando importantes reduções e controle dos níveis pressóricos, por meio de 

diferentes mecanismos, como melhora da disfunção autonômica (MASSON et al., 

2015) e de sua ação antioxidante (TRAUSTADÓTTIR et al., 2012). Como é sabido,  
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existe uma forte associação entre a hipertensão arterial e a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) (BOTELHO-ONO et al., 2011; BRAGA et al., 2011; MEI 

et al., 2014), configurando uma condição de estresse oxidativo, que se refere a um 

desequilíbrio entre a produção de substâncias antioxidantes e a de EROs 

(RAMACHANDRAN et al., 2002). Essa a formação de EROs promove uma ação 

deletéria sobre órgãos, tecidos e células (PATEL et al., 2011; VAZIRI, 2008; 

RAMACHANDRAN et al., 2002), além de estar envolvida com a disfunção 

autonômica cardiovascular, bem como com a redução da sensibilidade do 

barorreflexo (BOTELHO-ONO et al., 2011; GUIMARÃES; CARVALHO; BRAGA, 

2012; NISHI et al., 2013).  

Assim, o EF é um estímulo externo que altera o equilíbrio entre os sistemas 

oxidantes e antioxidantes. Como efeito agudo, exercícios exaustivos podem 

promover elevação de EROs, ocasionando danos oxidativos nas macromoléculas. 

Já cronicamente, o treinamento físico desenvolve uma resposta adaptativa por meio 

da ativação de vias de transdução de sinal que estimulam aumentos de sistemas 

antioxidantes endógenos, como o superóxido dismutase (SOD), a catalase e a 

glutationa peroxidase (GPx), proporcionando, assim,  benefícios ao sistema 

cardiovascular (TRAUSTADÓTTIR et al., 2012).  

Outros estímulos exógenos que podem desenvolver mecanismos de defesa 

que irão neutralizar essas EROs (VAZIRI, 2008)  são os nutrientes antioxidantes 

adicionados à dieta, sendo uma importante abordagem eficaz no tratamento da 

hipertensão arterial (APPEL et al., 2006; DE QUEIROZ; MONTEIRO; BRAGA, 2013). 

Dentre os alimentos considerados “superalimentos”, como a linhaça, a semente de 

chia e as frutas vermelhas, o óleo de coco virgem (OCV) vem sendo bastante 

utilizado. O OCV possui propriedade antioxidante devido aos seus altos teores de 

vitamina E e polifenóis (NEVIN; RAJAMOHAN, 2006). Além disso, este óleo possui 

ácido láurico (AL) em concentrações mais elevadas que o leite materno (KUMAR, 

2011), apresentando propriedades antimicrobianas e antifúngicas (ENIG, [s.d.]). 

Dentre os possíveis benefícios do  OCV podem-se destacar: o aumento dos 

níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL) (SONI et al., 2010) e a redução do 

peso corporal em indivíduos obesos (ASSUNÇÃO et al., 2009). O OCV, por ser um 

triglicerídeo de cadeia média, é de fácil absorção e pode ser uma excelente fonte 
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energética para o desempenho físico (BUCCI, 2000). Assim, além do OCV 

desenvolver uma ação antioxidante e, com isso, poder, possivelmente, promover 

benefícios para o controle da PA, pode atuar também como um recurso ergogênico 

durante o esforço físico. No entanto, ainda há, na literatura, uma lacuna a respeito 

do efeito da suplementação de OCV associada ao treinamento físico nos parâmetros 

cardiovasculares. 

 Com isso, esse estudo se justifica pelo fato de que o desenvolvimento de 

pesquisas a respeito de novos bioprodutos para incorporar a terapêutica da 

hipertensão pode ser um fator importante para auxiliar no controle dos níveis 

pressóricos dessa população, considerando-se que, normalmente, a utilização de 

monoterapia não é o suficiente (MION et al., 2001). Ademais, o nordeste brasileiro 

concentra uma alta prevalência de hipertensão, o que eleva os gastos dos sistemas 

públicos de saúde nessa região, sendo contabilizado, no ano de 2010, mais de 900 

mortes só no estado da Paraíba em decorrência dessa doença (IBGE, 2010). Além 

disso, o coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta que se adaptou bem ao clima e 

solo nordestino (AGRIANUAL, 2006), sendo assim, o OCV pode ser facilmente 

encontrado ou produzido na região nordeste e passar a ser utilizado como 

coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial. Nesse sentido, objetivamos 

avaliar o efeito da suplementação de OCV associada ao treinamento físico na 

sensibilidade barorreflexa, na pressão arterial e no estresse oxidativo em ratos 

hipertensos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Hipertensão arterial   

 

 

A hipertensão arterial é uma síndrome caracterizada pelos níveis tensionais 

elevados, acima ou igual a 140 e 90 mmHg, para pressão sistólica e diastólica, 

respectivamente (GOMES; ALVES, 2009).  Atualmente a hipertensão arterial é uma 

das doenças cardiovasculares mais prevalentes (SARRI, et al., 2007), atingindo 

cerca de 30% da população mundial (KEARNEY et al, 2004), sendo uma prevalência 

acima de 35% para os homens e de 30% para as mulheres (PEREIRA et al., 2009). 

Quando não controlada, a hipertensão torna-se um fator de risco para acidente 

vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença cardíaca coronariana e 

insuficiência renal (CHOBANIAN et al, 2003; VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO, 2010).   

O desenvolvimento dessa enfermidade está relacionado aos fatores de risco, 

que podem ser divididos em fatores modificáveis e não-modificáveis. Como fatores 

não-modificáveis pode-se citar: a idade, o sexo, a etnia e os antecedentes familiares. 

Os fatores modificáveis são: o sobrepeso e a obesidade, o estresse mental, o 

alcoolismo, o tabagismo, a alimentação rica em sódio e gordura, a diabetes, e, ainda 

um estilo de vida sedentário (SILVA et al., 2010). 

Nas variadas situações fisiológicas, os níveis de pressão arterial são 

controlados de maneira integrada e complexa entre ações dos sistemas 

cardiovascular, neural, renal e endócrino (CHOPRA; BABY; JACOB, 2011). 

Especificamente, o sistema nervoso autônomo tem uma importante participação no 

controle dos níveis pressóricos, sendo comum a presença de disfunção autonômica 

em pacientes com hipertensão arterial (GRASSI; MARK; ESLER, 2015). 



20 

 

 

 

No controle a curto prazo da pressão arterial, o sistema nervoso autônomo 

atua por meio dos barorreceptores, ou seja, por receptores sensíveis às alterações 

de pressão. Localizados, principalmente, no seio carotídeo e arco ártico, os 

barorreceptores  respondem a elevações agudas da PA sistêmica, causando uma 

bradicardia reflexa, que é mediada pelo sistema nervoso autônomo parassimpático 

e pela inibição do sistema nervoso autônomo simpático (CHOPRA; BABY; JACOB, 

2011).  

 

2.1.1 Hipertensão arterial  e sensibilidade dos barorreceptores 

 

    

Conexões centrais providas do barorreceptores com as regiões do núcleo do 

trato solitário (NTS) e do bulbo ventrolateral caudal (CVLM) regulam as atividades 

neuronais simpatoexcitatórias, oriundas da região do bulbo ventrolateral rostral 

(RVLM). Assim, o súbito aumento da PA proporciona um incremento na atividade 

dos barorreceptores e dos nervos aferentes vagal e glossofaríngeo. Em seguida, o 

aumento da atividade neuronal do CVLM, via projeções do NTS, gera supressão da 

atividade dos neurônios do RVLM e, com isso, ocorre a redução da atividade eferente 

simpática para o coração e para os vasos (KUMAGAI et al., 2012). 

No entanto, os barorreceptores estão sujeitos a se adaptarem a altos níveis 

de PA, podendo  desenvolver um disfunção da sua sensibilidade na hipertensão 

arterial (BOTELHO-ONO et al., 2011; CARTHY, 2013; MENDES-JUNIOR et al., 

2013; MONTEIRO et al., 2012) e em outros eventos cardiovasculares, como o 

acidente vascular cerebral agudo (YPERZEELE et al., 2015).  Na hipertensão arterial 

essencial ou primária, existe uma forte associação entre um aumento na rigidez 

aórtica e uma diminuição na sensibilidade barorreflexa (MATTACE-RASO et al., 

2007; OKADA et al., 2012).  Adicionalmente, estudos prévios tem sugerido que essa 

redução na sensibilidade barorreflexa é causada pelo aumento na produção de 
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EROs, caracterizando a hipótese oxidativa da hipertensão arterial (BOTELHO-ONO 

et al., 2011; DE QUEIROZ; MONTEIRO; BRAGA, 2013; QUEIROZ et al., 2012). 

 

2.1.2 Hipótese oxidativa da hipertensão arterial 

 

 

Sabe-se que os organismos aeróbicos precisam de oxigênio (O2) para o 

desempenho de processos celulares e, com isso, podem ser formadas moléculas de 

O2 parcialmente reduzidas, conhecidas como espécies reativas de oxigênio (EROs) 

e, ainda, espécieis reativas de nitrogênio (ERNs), como o óxido nítrico (NO). No 

entanto, outras EROs podem não ser derivadas do metabolismo do O2, como o 

peróxido de hidrogênio.  Os processos metabólicos para oxidação de ácidos graxos 

polinsaturados, também contribuem para o aumento do estresse oxidativo e é 

denominado de peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica gera uma grande 

diversidade de produtos de oxidação. Os principais produtos primários de 

peroxidação lipídica são hidroperóxidos lipídicos (LOOH). Outros  produtos 

secundários como o malondialdeído (MDA) que vem sendo bastante utilizado para 

quantificar o nível de peroxidação lipídica, o propanal, a hexanal, e o 4-

hidroxinonenal (4-HNE) também podem ser formados (ESTERBAUER; ECKL; 

ORTNER, 1990).  

Este processo ocorre nas membranas celulares produzindo radical alquila 

(L•), alcoxila (LO•) e peroxila (LOO•), promovendo danos à estrutura celular e até 

mesmo apoptose (YIN; XU; PORTER, 2011).  Existem, basicamente, duas vias nas 

quais ocorre a peroxidação lipídica: I) uma via enzimática, envolvendo as 

ciclooxigenases e lipoxigenases na oxigenação dos ácidos graxos polinsaturados e 

II) a via não enzimática, por meio da participação de EROs, ERNs e de metais de 

transição.Todo o processo de peroxidação lipídica consiste em três etapas: iniciação, 

propagação e terminação (GIROTTI, 1998; YIN; XU; PORTER, 2011). Inicialmente, 

o ácido graxo polinsaturado sofre ação de prooxidantes, como radical hidroxila que 

abstrai um átomo de hidrogênio, formando um radical carbono. Na fase de 
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propagação, radical alquila reage rapidamente com o oxigênio, para formar um 

radical peroxila (LOO •) que abstrai um átomo de hidrogênio de outro ácido graxo, 

gerando um novo radical lipídico e LOOH. Na terminação, o sistema antioxidante é 

ativado, e doa um átomo de hidrogênio ao radical peroxila (aniquilação dos radicais 

formados), originando produtos não radicalares (YIN; XU; PORTER, 2011). 

Em situações normais do funcionamento vascular, as EROs desempenham 

um papel importante na sinalização redox.  As sinalizações dependem do local 

celular de produção das EROs, do tipo de espécies geradas, da proximidade com 

antioxidantes, da meia-vida das espécies, da permeabilidade da membrana celular 

e da concentração local de EROs (GO; JONES, 2014).  No entanto, tanto a formação 

exacerbada de EROs quanto ERNs podem promover alterações e/ou danos 

celulares (VALKO et al., 2007). O estresse oxidativo se configura quando ocorre um 

desequilíbrio entre a produção de substâncias antioxidantes e a de EROS, podendo 

provocar uma ação deletéria sobre órgãos, tecidos e células (PATEL et al., 2011; 

VAZIRI, 2008; RAMACHANDRAN et al., 2002).  

Sucintamente, as EROs são moléculas que apresentam um ou mais elétrons 

desemparelhados, sendo altamente reativas, pelo fato de aceitarem facilmente 

elétrons de outras moléculas e de produzirem outras espécies reativas adicionais 

(VALKO et al., 2007). A formação de EROs já está fortemente relacionada ao 

desenvolvimento e à manutenção da hipertensão arterial (BOTELHO-ONO et al., 

2011; BRAGA et al., 2011; MEI et al., 2014), de maneira que quanto maior  é a 

formação de EROs, maiores são os níveis de PA (DIKALOV; UNGVARI, 2013). 

As três mais importantes EROs na transdução de sinal e na biologia vascular 

são o ânion superóxido (O2
•-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila 

(HO•) (RAY; HUANG; TSUJI, 2012). O superóxido é um ânion carregado 

negativamente e com uma meia-vida relativamente longa (BICKERS; ATHAR, 2006). 

A nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH oxidase) faz parte de uma 

família de enzimas que doa um elétron para a redução do oxigênio a superóxido (O2
-

•) , conforme a Equação 1. 

Equação 1: 2 O2  + NAD(P)H →2O2
-• + NAD(P) + H  
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O aumento da atividade da NADPH oxidase promove uma produção crônica 

de EROs exacerbada e impede a capacidade dos antioxidantes endógenos 

contrabalancearem essa situação. A NADPH oxidase é um complexo protéico, que 

consiste, basicamente, em subunidades membranares, a gp91phox subunidade 

catalítica (NOX2) e p22phox, e em subunidades citosólicas (p47phox, p67phox, 

p40phox e Rac1 ou 2) (BABIOR; LAMBETH; NAUSEEF, 2002). Foi constatada a 

presença dessas subunidades em cardiomiócitos, células endoteliais,  músculo liso 

vascular e fibroblastos da adventícias. Além disso, a sinalização das diferentes 

subunidades da NADPH oxidase desempenham um papel importante na modulação 

da PA (SANTILLO et al., 2015) tanto agudamente quanto a longo prazo. O aumento 

da atividade da NADPH oxidase no RVLM promove fosforilação da proteína 

P38MAPK que é dependente do aumento de O2
• e essa cascata de sinalização está 

envolvida no controle agudo da PA, via glutamato. Cronicamente, o aumento de O2
-

• pela NADPH oxidase promove fosforilação da proteína ERK1/2 e subsequente 

ativação do fator de transcrição Creb (Creb/c-fos) que, por conseguinte, ativa o 

receptor tipo I da Angiotensina II (AT1R) que é um dos responsáveis pela modulação 

a longo prazo da PA (CHAN et al., 2007). 

Diante dos efeitos da EROs no aumento da PA, o organismo precisa 

desempenhar um sistema de balanceamento da  produção dessas espécies reativas, 

para isso existem enzimas endógenas responsáveis pela ação antioxidante, como 

por exemplo, a  SOD, que é uma enzima antioxidante responsável pela dismutação 

do ânion superóxido em H2O2 no citosol (SOD1, Cu-Zn-SOD) e nas mitocôndrias 

(SOD2) (DEANFIELD; HALCOX; RABELINK, 2007), conforme Equação 2.  Já o 

peróxido de hidrogênio, que é outro composto reativo que facilmente pode gerar 

radicais livres, tais como o radical hidroxila, sofre a  ação da enzima antioxidante 

catalase (DIKALOV; UNGVARI, 2013), como apresenta a Equação 3. O peróxido de 

hidrogênio é estável, permeável à membrana, e tem uma meia-vida relativamente 

longa dentro da célula. O peróxido de hidrogênio é citotóxico, mas é considerado um 

agente de oxidação relativamente fraco (POWERS; JACKSON, 2008). Outra enzima, 

a GPx, também desempenha papel de proteção, convertendo a glutationa reduzida 

(GSH) à glutationa oxidada (GSSG), removendo o H2O2 e formando água, como 

demonstrado na Equação 4 (FERRARI et al., 1985). 
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Equação 2 : 2O2
-•  + 2H+ 

    𝑆𝑂𝐷   
→     H2O2  + O2  

Equação 3 : 2H2O2 
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑒
→        2H2O + O2 

Equação 4 :2GSH + H2O2 

   𝐺𝑃𝑥   
→      GSSH + H2O 

Outro oxidante é o radical hidroxila (HO•) é altamente reativo e capaz de 

danificar as moléculas próximas ao seu local de produção e, devido à sua elevada 

reatividade, não é permeável à membrana (HALLIWELL, 1995).  Porém, não existe 

na literatura relatos de sistema  enzimático de defesa contra o radical hidroxila.  

Além disso, no músculo liso vascular,  a angiotensina II, um peptídeo que faz 

parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, promove ativação da NADPH 

oxidase e, consequentemente, aumento na concentração de ânion superóxido e uma 

menor expressão da SOD (CHAN et al., 2010; DAVISSON; ZIMMERMAN, 2010; 

DONG et al., 2015). Já é consolidado na literatura a participação da angiotensina II 

na regulação cardiovascular tanto por atuar na célula muscular lisa (ZHANG et al., 

2005) quanto por sua ação direta no sistema nervoso central (CARMICHAEL; 

WAINFORD, 2015). Com a ativação do seu receptor AT1R, a angiotensina II aumenta 

a produção de EROs em diferentes tecidos por meio da ativação NADPH oxidase, 

por conseguinte, ocorre disfunção na sensibilidade dos barorreceptores, 

desenvolvendo e/ou mantendo o estado de hipertensão arterial (BURMEISTER et 

al., 2011; DE QUEIROZ; MONTEIRO; BRAGA, 2013).  

Assim, o combate a esse incremento nas EROs, seja por estímulos internos 

ou externos, poderia reverter a diminuição na sensibilidade barorreflexa e controlar 

os níveis pressóricos. No entanto,  na hipertensão arterial as enzimas antioxidantes 

estão sobre-expressas, dificultando o balanço entre pro e antioxidantes (BRENNAN; 

WEDGWOOD; BLACK, 2002; WIDDER et al., 2009). De Queiroz; Monteiro e Braga, 

(2013) relatam, como demonstrado na Figura 1, esse estresse oxidativo induzido 

pela NADPH oxidase via angiotensina II pode ser revertido com a adoção de dietas 

que contenham substâncias antioxidantes.  Logo, torna-se necessário estimular a 

adoção de estímulos exógenos para agir sobre o estado de estresse oxidativo 

observado nessa hipertensão, seja por meio da dieta, como por exemplo adicionando 
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OCV,  seja pela prática regular de atividade física ou, mesmo, pela associação 

desses dois fatores.  

 

Figura 1: Ação da Angiotensina II (AngII) na produção de espécies reativas de 
oxigênio (EROs). A Angiotensina II se liga aos seus receptores (AT1R) ativadores 
oxidase NADPH oxidase, que por sua vez aumenta espécies reativas de oxigênio 
(EROs) em vários tecidos . No cérebro, EROs promove redução na sensibilidade dos 
barorreceptores, contribuindo para a hipertensão. Produtos naturais, como a 
quercetina, análogos de quercetina e ácido alfa lipóico, devido à sua capacidade 
antioxidante, melhoram a função do barorreflexo e, consequentemente melhoram a 
hipertensão arterial. Fonte: Adaptado de (DE QUEIROZ; MONTEIRO; BRAGA, 
2013).  

 

 

 2.3 Óleo de coco Virgem como um bioproduto e seus efeitos benéficos 

 

 

O uso de produtos naturais para fins terapêuticos e o crescimento de 

pesquisas na área da biotecnologia em saúde aumentaram o número de 

investigações destinadas a buscar novas substâncias capazes de melhorar a 

qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas, como a hipertensão (FERRER 

et al., 2004). A produção de bioprodutos oriundos de óleos vegetais vem crescendo 
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bastante nos últimos tempos, tanto para a produção de biodiesel (SITEPU et al., 

2014), de cosméticos (GAVAZZONI DIAS, 2015), quanto, principalmente, para fins 

terapêuticos (BAYALA et al., 2014; BRITO et al., 2014). O OCV é um óleo vegetal 

que deriva do coco fresco da planta conhecida popularmente de Coqueiro (Cocos 

nucifera L.), da família dos Arecaceae e subfamília da Cocoideae (Figura 2). É 

extraído a partir da prensagem da popa ou do cerne de cocos, em condições sem ou 

com aquecimento suave e na ausência de solvente de extração ou de tratamento 

químico (BRENNA; KOTHAPALLI, 2014).  

O coqueiro, possivelmente nativo do sudeste asiático, adaptou-se bem ao 

clima e solo nordestino (AGRIANUAL, 2006), sendo o Brasil o quarto maior produtor 

do mundo de coco, com uma produção aproximada de 2,8 milhões de toneladas 

(MARTINS, 2011). Com isso, o coco é um produto de fácil acesso aos pequenos 

produtores, já que o manejo é simples e consegue se adaptar em solos de baixa 

fertilidade (ARAÚJO; CARVALHO; SOUSA 2009).  Além disso, essa árvore frutífera 

apresenta uma farta matéria-prima, podendo ser aproveitado para diferentes fins, por 

isso passou a ser chamado de “árvore da vida” (AMARASIRI; DISSANAYAKE, 2006). 

No que concerne à produção de óleo, sua polpa fresca pode render um conteúdo de 

mais de 50%, ou seja, com possibilidade de produção de 500 a 3000 Kg de óleo por 

hectare (MAZZANI, 1963). 

 

Figura 2: Coco nucifera L. (Foto: Naiane Ferraz Bandeira Alves) 

No entanto, se for utilizado o coco seco, ou seja, após o processo completo 

de maturação do fruto, e adicionados produtos químicos e aquecimento prolongado, 

o óleo de coco é produzido de forma refinada. Esse óleo refinado, no entanto, está 

associado a mudanças no perfil lipídico e, consequentemente, a processos 
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aterogênicos.  Nevin e Rajamohan (2004) testaram o efeito do OCV nos níveis de 

colesterol total, das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), HDL e triglicerídeos e, 

para isso, dividiram ratos Sprague–Dawley em dois grupos: um grupo suplementado 

com o OCV e um grupo que recebeu óleo de coco refinado. Os estudiosos 

observaram que após 45 dias o OCV reduziu o colesterol total, triglicerídeos, LDL e 

aumentou os níveis de HDL sérico e nos tecidos. Corroborando com esses 

resultados, Soni et al., 2010 também observaram que OCV pode aumentar os níveis 

de HDL (SONI et al., 2010). 

Esse óleo vegetal possui grandes quantidades de ácidos graxos de cadeia 

média, sendo ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados (menos de 20%) 

como apresenta a Tabela 1 (KUMAR, 2011).  Por apresentar quase 50% da 

composição o AL, o OCV é bastante resistente a oxidação não enzimática e exibem 

uma temperatura de fusão baixa, entre 24,4 - 25,6ºC (CHAVES; ANTONIASSI, 

2006). 

Tabela 1:Principais componentes do óleo de coco virgem 

 Percentual (%100g) Fórmula molecular 

Ácido Láurico 45,7 % C12H24O2 

Ácido Mirístico 18,5% C14H28O2 

Ácido Palmítico  8,8% C16H32O2 

Ácido Araquídico  6% C20H40O2 

Ácido Oléico  5,6% C18H34O2 

Ácido Caprílico 5,5% C8H16O2 

Ácido Cáprico 4,9% C10H20O2 

Ácido Esteárico  3,3% C18H36O2 

Ácido Linoléico 0,9% C18H32O2 

Ácido Capróico 0,38% C6H12O2 

 

 É um óleo facilmente metabolizado, pois, após a ingestão, os lipídios são 

rapidamente oxidados e não são, normalmente, armazenados no tecido adiposo, 
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diminuindo, assim, a taxa metabólica basal, sendo, portanto, um coadjuvante no 

tratamento da obesidade (NURUL-IMAN et al., 2013). Os ácidos graxos de cadeia 

média, como os que compõe o OCV, são metabolizados de maneira diferente das 

outras gorduras. Esses ácidos graxos são facilmente absorvidos, decompostos pelas 

enzimas quase imediatamente na saliva e nos sucos gástricos, de modo que 

enzimas de digestão de gordura pancreáticas não sejam essenciais. Assim, exigem 

menos esforço do pâncreas e do sistema digestivo. Consequentemente, esses 

ácidos graxos melhoram a absorção de vitaminas e minerais e devem ser incluídos 

nas refeições. Por esse metabolismo fácil, o OCV tem sido importante na dieta de 

muitas pessoas desde jovens até idosos, sendo usado medicinalmente em 

preparações alimentares especiais, para aqueles que sofrem de distúrbios digestivos 

e que tem problemas para digerir gorduras (THOMSON et al., 1993). 

 Após serem absorvidos pelo intestino, são enviados diretamente para o 

fígado onde são, na sua maior parte, utilizados como fonte de energia. Sem a 

necessidade de enzimas específicas para penetrar as duas membranas da 

mitocôndria, os ácidos graxos de cadeia média tornam o processo de produção de 

energia muito mais rápido que as gorduras saturadas de cadeia longa (AMARASIRI; 

DISSANAYAKE, 2006). Assim, os ácidos graxos de cadeia média não participam da 

biossíntese e do transporte do colesterol (DEBMANDAL; MANDAL, 2011).  

Um benefício recentemente discutido do OCV é sua  atividade antimicrobiana, 

demonstrando capacidade de  inibição do crescimento do bacilo Clostridium difficile, 

muito comum em hospitais (SHILLING et al., 2013). Em humanos, foi relatado, 

recentemente, possíveis efeitos antidepressivos do OCV (YEAP et al., 2015). Como 

demonstrado por (LAW et al., 2014), o consumo de 10mL de OCV ao dia, durante a 

quimioterapia, ajudou a melhorar o estado funcional e a qualidade de vida global dos 

pacientes com câncer de mama.  Outro estudo com humanos utilizou 30 mL do óleo 

em pacientes com idades entre 20 e 60 anos cujos resultados constataram que 

houve diminuição na circunferência da cintura, nos níveis de creatinina e de alanina 

transferase em ambos os gêneros e o peso corporal diminuiu significativamente 

apenas nos homens (LIAU, et al., 2011). 
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Também é importe relatar que esse óleo possui quantidades consideradas de 

polifenóis, o que lhe confere propriedade antioxidante (ARUNIMA; RAJAMOHAN, 

2013), assim como, tem um alto teor de vitamina E, um potente antioxidante (NEVIN 

e RAJAMOHAN, 2006). Alguns estudos observaram que o OCV foi capaz de 

aumentar a concentração de antioxidantes, como a SOD, e GPx, comparado com 

outros óleos e, ainda, diminuiu a peroxidação lipídica (redução dos níveis de 

malondealdeído) (ARUNIMA; RAJAMOHAN, 2013; NEVIN; RAJAMOHAN, 2006). 

Por essa atividade antioxidante, Abujazia et al. (2012) investigaram o efeito do OCV 

na peroxidação lipídica no osso em um modelo de osteoporose em ratos Sprague-

Dawley, e oito semanas de suplementação com OCV promoveu uma diminuição 

significativa nos níveis de malondealdeído e, também, incremento na concentração 

glutationa peroxidase e superóxido dismutase (SOD). Logo, o uso de OCV pode 

prevenir a perda de massa óssea, mantendo a estrutura óssea (HAYATULLINA et 

al., 2012). 

No que diz respeito ao efeito desse óleo nos níveis de pressão arterial, um 

estudo mais recente demonstrou que o OCV preveniu a elevação da pressão arterial 

em ratos submetidos a dieta com óleo de palma aquecido (76±2 mmHg), comparado 

com o grupo controle que recebeu apenas o óleo de palma aquecido (98 ±4 mmHg) 

e, ainda, melhorou a  função endotelial com aumento nos níveis de NO (NURUL-

IMAN et al., 2013).  

 

2.2.1 Ácido Láurico 

 

Um dos principais componentes do OCV é o AL, um ácido graxo de cadeia 

média. Esse ácido pode ser encontrado em algumas frutas e sementes da flora 

brasileira, principalmente da área do cerrado (SILVA et al., 2015b).  Também é um 

dos componentes do leite materno (SILBERSTEIN et al., 2013). 

O AL apresenta uma estrutura química específica que permite que seja 

absorvido facilmente. Quando chega ao intestino, é quebrado pela enzima lipase 
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pancreática e é transformado em monolaurina (THOMSON et al., 1993). A estrutura 

química do AL está apresentada na Figura 2. Esse ácido apresenta atividade 

antimicrobiana (HUANG et al., 2011; KELSEY et al., 2006; NOBMANN et al., 2010) 

e antinflamatória (HUANG et al., 2014; NAKATSUJI et al., 2009). 

 

Figura 3:Estrutura química do Ácido Láurico (Ácido dodecanóico) 

 

O AL, por se tratar um ácido graxo saturado, provoca o questionamento de 

que  altas concentrações na dieta poderiam ser maléficas, proporcionado maiores 

riscos de desenvolvimento de doença arterial coronariana, mas esse efeito ainda 

continua incerto (MENSINK et al., 2003). Foi demonstrado que dietas ricas em AL e 

mirístico, não alteraram os níveis de homocisteína plasmática em jejum (indicativo 

para fator de risco cardiovascular) ou marcadores inflamatórios em adultos 

saudáveis (VOON et al., 2011). Adicionalmente, o AL aumentou os níveis de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) (MENSINK et al., 2003; TEMME; MENSINK; 

HORNSTRA, 1996).   

A inclusão desses tipos de ácidos graxos na dieta são extremamente 

importante, pois estes ácidos contribuem na composição da membrana celular, na 

peroxidação, na formação das prostaglandinas e leucotrienos, bem como nos 

processos de metabolismo celular (THOMSON et al., 1993). Além disso, o consumo 

moderado de ácidos graxos de cadeia média promoveu redução da massa corporal 

e melhorou a sensibilidade à insulina em pacientes com diabetes tipo 2, comparado 

com dietas adicionadas de ácidos graxos de cadeia longa (HAN et al., 2007). Com 

relação ao seu efeito na PA, ainda não foram encontrados, até o momento, estudos 

que tenham investigado essa vertente. 
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2.3 Treinamento físico vs. estresse oxidativo 

 
 

Além da alimentação, o exercício físico também é um estímulo externo para o 

organismo.  Por demandar em uma quebra do equilíbrio homeostático, o exercício 

físico promove uma série de mudanças fisiológicas no organismo, sendo dependente 

diretamente do tipo, duração/volume e intensidade do esforço praticado (MCARDLE 

et al., 2011). Exercícios classificados como cardiorrespiratórios podem ser 

executados nas seguintes intensidades: I) baixas ou leves, que são praticadas com 

até 30% do consumo máximo de O2;  II) média ou moderada, que estão na faixa de 

30 a 70 % do consumo máximo de O2;  III) alta ou pesada, que são executadas acima 

de 70 % do consumo máximo de O2   

Com uma única sessão de exercício físico ocorre o incremento no consumo 

de oxigênio induzido pelo esforço, aumentando o percentual de redução das 

moléculas de O2 e ainda, em resposta à ação inflamatória decorrida da lesão tecidual 

no músculo, ocorre aumento na atividade da NADPH oxidase e, com isso, há o 

aumento dos níveis de superóxido (VALKO et al., 2007). Esse aumento nas EROs 

decorrente do esforço físico é relevante, pois estas desempenham papéis 

importantes na captação de glicose, transcrição gênica e, principalmente, no 

metabolismo oxidativo mitocondrial (SMITH; REID, 2006). Existe um limiar ideal de 

EROs necessário para a contração muscular, no entanto, em algumas situações que 

ocasionam fadiga muscular, ocorre uma produção de EROs acima desse limiar 

(REID, 2001). 

 Durante o aeróbio (utiliza predominantemente o metabolismo aeróbio) ocorre 

uma maior mobilização de energia por meio da cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial.  Existem centros de oxirredução em que os complexos enzimáticos da 

cadeia de transporte de elétrons podem ser oxidados por moléculas de oxigênio e, 

assim, aumentar  os níveis de superóxido (POWERS; JACKSON, 2008). Quanto 

maior o consumo de oxigênio, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício 
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aeróbio (acima 70%  do consumo de O2 máximo), maior a produção de EROs 

(AGUILÓ et al., 2005; CHILD et al., 1998). 

 Exercícios anaeróbios, como sprints, saltos e exercícios resistidos, resultam 

em aumento agudo de EROs, contribuindo para um aumento no estresse oxidativo 

após esforços supra-máximos, acompanhados de aumento nos níveis de ácido 

lático, acidose, catecolaminas e inflamação (SAHLIN et al., 1992) . Esse tipo de 

exercício tem promovido aumento de EROs (no músculo esquelético e sistêmico) em 

situações que geram isquemia-reperfusão, que sofre hipóxia no tecido muscular 

após sucessivas repetições (COOPER et al., 2002). Esse aumento de EROs pode 

estar relacionado  com a intensidade (carga) e o volume (duração) do  exercício  

realizado, sendo, ainda, muito controverso na literatura (FINAUD; LAC; FILAIRE, 

2006). 

No que diz respeito ao efeito crônico, o treinamento físico, isto é, as atividades 

físicas programadas e sistemáticas por um longo período possibilitam uma resposta 

adaptativa por meio da ativação de vias de transdução de sinal que estimulam 

aumentos de sistemas antioxidantes endógenos, como a enzima SOD, a catalase e 

a GPx. Esse efeito antioxidante do treinamento ocorre em nível muscular, hepático, 

plasmático e cardíaco (FINAUD; LAC; FILAIRE, 2006). Outro efeito do treinamento, 

que tem relação com redução do estresse oxidativo, é a diminuição da atividade do 

sistema renina-angiotensina, por meio do bloqueio do receptor da angiotensina II 

(MOUSA et al. 2008) e, assim, um menor estímulo do complexo da NADPH oxidase 

e formação de ânion superóxido. Aliado a isso, o treinamento físico também regula 

o balanço redox, por meio da razão NAD:NADH e da alteração na função 

mitocondrial (NURUL- IMAN et al. 2013, ARUNIMA e RAJAMOHAN, 2013). 

O treinamento gera importantes repostas adaptativas no organismo, 

promovendo uma cardioproteção induzida pelo exercício físico regular. Bertagnolli et 

al., (2006) observaram que três meses de treinamento físico possibilitavam reduzir o 

estresse oxidativo da artéria aorta de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e, 

consequentemente diminuir os níveis pressóricos. Além disso, outro estudo relatou 

que ocorreu aumento na SOD2 na mitocôndria cardíaca induzido pelo treinamento 

físico (YAMASHITA et al., 1999). Além disso, outras proteínas mitocondriais 
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induzidas pelo exercício também podem desempenhar um papel na cardioproteção. 

Treinamento endurance promove mudanças no fenótipo mitocondrial, como o 

aumento da expressão de canais de potássio sensíveis à ATP, juntamente com 

outras proteínas mitocondriais, como a monoamina-oxidase (MAO-A); sirtuina 3 

(SIRT3), canal de potássio sensível ao ATP mitocondrial (MitoKATP), que podem 

contribuir para a cardioproteção, como apresenta a Figura 4 (POWERS et al., 2014). 

 
Figura 4 - Alterações mitocondriais induzidas pelo Treinamento Físico  que 
promovem cardioproteção  (POWERS et al., 2014); superóxido dismutase 
mitocondrial (SOD2); monoamina-oxidase – (MAO-A); sirtuin 3 (SIRT3), canal de 
potássio sensível à ATP mitocondrial (MitoKATP) 
 

Treinamento físico moderado pode restaurar os níveis de PA por reduzir o 

estresse oxidativo na região do RVLM, com consequente simpatoinibição, tanto em 

modelo de hipertensão renovascular (SOUSA et al., 2015) quanto em ratos 

espontaneamente hipertensos (KISHI et al., 2012). Além disso, o efeito antioxidante 

do treinamento físico no bulbo reduz disfunção no centro de controle neural da PA, 

na insuficiência cardíaca crônica (KOBA; HISATOME; WATANABE, 2014). Estudos 

que utilizaram o treinamento de natação (60 minutos; 5 dias/semana e carga gradual) 

mostraram que este treinamento promove redução da PA (ENDLICH et al., 2011; 

MA; ZHAO, 2014; SONG et al., 1998) e esse efeito estava associado a uma menor 

atividade simpática em SHR (BARBOSA NETO et al., 2013) e mudanças nas 
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neurotransmissões na região do RVLM (OGIHARA et al., 2014). No entanto, 

considerando esses efeitos benéfícos do treinamento aeróbio e do OCV são 

necessários estudos que mostrem o efeito sinérgico desses dois fatores nos 

parâmetros cardiovasculares em animais hipertensos.
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3 OBJETIVOS  

3. 1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito da suplementação com óleo de coco virgem na pressão 

arterial, na sensibilidade barorreflexa, e no estresse oxidativo em ratos 

hipertensos treinados e não treinados. 

3.2 Objetivos específicos 

Abordagens in vivo 

 Verificar os efeitos da administração crônica do óleo de coco virgem na 

pressão arterial e na frequência cardíaca em ratos hipertensos e 

normotensos submetidos ao treinamento físico ou não 

 Avaliar a sensibilidade barorreflexa em resposta à administração 

crônica do óleo de coco virgem em ratos hipertensos, submetidos ao 

treinamento físico ou não 

 Examinar os efeitos da administração do AL na pressão arterial e na 

FC em ratos hipertensos 

Abordagens in vitro 

 Verificar os níveis de superóxido após a suplementação de óleo de 

coco virgem, submetidos ao treinamento físico ou não 

 Determinar os níveis de peroxidação lipídica sérica após a 

suplementação óleo de coco virgem, submetidos ao treinamento físico 

ou não 

 Analisar os efeitos do AL na artéria mesentérica cranial de ratos 

hipertensos 

 Avaliar os efeitos do AL na produção de superóxido nos tecidos de 

coração, rim e aorta de ratos hipertensos
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

 O presente estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, com o 

intuito de verificar o efeito do OCV (2ml/dia) e do treinamento físico na pressão 

arterial (PA) e na frequência cardíaca (FC), foram utilizados ratos normotensos 

da linhagem Wistar Kyoto (WKY) e ratos SHR. Os animais foram divididos em 

oito grupos diferentes: WKY + salina; WKY + óleo de coco; WLY + Treinado; 

WKY + treinado+ óleo de coco; SHR + salina; SHR + Óleo de Coco, SHR + 

Treinado, SHR + Treinado + Óleo de Coco. Levando em consideração que a 

administração de OCV associado ao treinamento mostraram uma maior 

magnitude na redução da PA apenas nos animais hipertensos, os experimentos 

seguintes foram desenvolvidos apenas com os SHR. Esses protocolos 

experimentais duraram cinco semanas e ao final, foram avaliados a PA, a FC, a 

sensibilidade barorreflexa, a peroxidação lipídica e os níveis de superóxido. Na 

segunda etapa do estudo, os ratos hipertensos foram submetidos à 

administração aguda de AL (1, 3, 4,8 e 10 mg/kg) e de veículo, para avaliação 

da PA e FC.  Artéria mesentérica cranial isolada de ratos SHR foram submetidas 

a doses cumulativas de AL na presença ou na ausência de endotélio funcional. 

Foram extraídos, o coração, o rim e a aorta para que verificassemos os níveis 

de ânion superóxido na presença ou não de AL. 

 

4.2  Animais 

 

 Todos os experimentos foram previamente aprovados pela Comissão de 

Ética em Uso Animal do CBiotec (CEUA/CBiotec) com certidão número 0205/12 

(Anexo I). Utilizamos 16 (dezesseis) ratos WKY e 40 SHR, pesando entre 250 e 

300g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia 
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(CBiotec/UFPB). Antes dos experimentos, os animais foram mantidos sob uma 

dieta à base de ração balanceada (Labina®), com livre acesso à água, com 

ventilação e temperatura (21 ± 1C) controladas e constantes, e eram submetidos 

diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o período claro das 06h00 

às 18h00. Todos os experimentos eram realizados no período de 08h00 às 

17h00.  

 Primeiramente, os animais foram divididos em cinco diferentes grupos: 

WKY + Salina (n= 8), SHR + Salina (n= 8), SHR + Óleo de Coco (n= 8), SHR + 

Treinado (n= 8), SHR + Treinado + Óleo de Coco (n= 8). Todos os animais 

iniciavam o tratamento com oito semanas de idade e, ao final dos trinta dias de 

tratamento, já haviam completado doze semanas. Na segunda etapa do estudo, 

foram utilizados um total de 21 SHR foram utilizados para os testes com AL.  

 

4.3 Substâncias 

  

  Dihidroetídeo (DHE) foi obitido da Invitrogen (Carlsbad, CA, USA). 

NADPH, Tempol, Fenilefrina, Nitropussiato de Sódio e o AL foram obtidos da 

Sigma (St. Louis, MO, USA). Quetamina e xilazina foram adquiridas da Vetnil 

(Curitiba, PR, Brazil). A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi obtida 

da White Martins (Brasil). O OCV foi obtido da Forte Nutrientes Indústria e 

Comércio de Produtos Naturais Ltda (lote 3932;3930). 

 

4.4 Suplementação  e caracterização química com OCV  

 

Os grupos SHR + Óleo de Coco e SHR +Treinado + Óleo de Coco foram 

suplementados diariamente com OCV (2ml/dia). Esta dose foi baseada no 

estudo de (NANDAKUMARAN et al., 2011). O OCV foi administrado via gavage 

e a solução salina foi usada como veículo. O OCV utilizado era composto de um 
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total de 3,7 g de ácidos graxos saturados, sendo 2 g de AL, os demais 

componentes do OCV utilizado no estudo está em anexo (Anexo II) fornecido 

pela empresa da Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais 

Ltda. O controle foi realizado com salina a 0,9%. 

 

 

 4. 5 Treinamento de natação 

 

 

Os animais foram submetidos a um treinamento de natação como descrito 

por (LEE et al., 2009). Inicialmente, os ratos foram adaptados ao meio líquido 

sem carga durante 20 a 60 minutos, cinco dias/semana, durante uma semana. 

Após a semana de adaptação, os ratos foram submetidos ao aumento gradual 

da sobrecarga de trabalho (peso na cauda % da massa corporal) até atingir 4% 

da massa corporal (DEMINICE et al., 2011), conforme demonstrado na Tabela 

1. 

 

Tabela 2: Representação esquemática do protocolo de natação 

 

Semana 

2ª feira 

Volume/ 

Carga 

3ª feira 

Volume / 

Carga  

4ª feira 

Volume / 

Carga  

5ª feira 

Volume / 

Carga  

6ª feira 

Volume / 

Carga  

1º  20 min/ 0% 30 min/ 0% 40 min/ 0% 50 min/ 0% 60 min/ 0% 

2º  60 min/ 1% 60 min/1,5% 60 min/2% 60 min/2,5% 60 min/3% 

3º 60 min/3,5% 60min/ 4% 60 min/ 4% 60 min/4% 60 min/ 4% 

4º 60 min/ 4% 60 min/ 4% 60 min/ 4% 60 min/ 4% 60 min/ 4% 
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O tanque adaptado para o protocolo de natação tinha 50cm de 

profundidade e a água foi mantida a uma temperatura de 31±1º C durante o 

experimento. 

 

 

  

 

Figura 4: Tanque para o protocolo de natação      

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 5:Porca Metálica utilizada para adaptar a sobrecarga de trabalho à 
cauda do animal 

 

4.6 Avaliação dos parâmetros cardiovasculares  

 

O registro da pressão arterial e da frequência cardíaca foi realizado com 

o animal acordado e em livre movimentação, sem efeito de anestésicos. As 

medidas de pressão arterial e frequência foram realizadas após 24 horas de 

implantação do cateter arterial a um transdutor de pressão pré-calibrado 

(Statham P23 ID; Gould, Cleveland, OH, EUA) acoplado a um amplificador 

(Modelo TBM-4M, WPI, Sarasota, FL, EUA) e conectado a um microcomputador 

equipado com placa conversora analógico-digital (CIO-DAS16/JR, Computer 

Boards, Inc., Mansfield, MA, EUA) e com o software CVMS (WPI, Sarasota, FL, 

EUA).  A frequência escolhida para amostragem dos dados foram de, no mínimo, 

500 Hz (BRAGA, 2010). 
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- Implantação dos cateteres arterial e venoso 

 

Primeiramente, os cateteres foram confeccionados por meio de tubos 

de polietileno PE-10 (diâmetro interno e externo de 0,28 - 0,61 mm, 

respectivamente) de 4 cm para cateter arterial e 2,5 cm para cateter venoso, 

soldados por aquecimento a tubos de polietileno PE-50  (diâmetro interno e 

externo de 0,58 - 0,96 mm, respectivamente) de 22 cm. Antes da canulação, os 

cateteres foram preenchidos com solução salina (0,9%) + 500 UI de heparina e 

a extremidade PE-50 de cada cateter obstruída com pino de metal. 

Para a implantação dos cateteres, realizamos o procedimento de 

anestesia dos animais cetamina (75 mg i.p.) + xilazina (20 mg/Kg, i.p.). Os 

animais foram colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica e foi 

realizada uma pequena incisão na região inguinal, separando a musculatura para 

localização do feixe vasculo-nervoso femoral. Artéria e veia femorais foram 

dissecadas e expostas.  Para o registro dos parâmetros cardiovasculares, foi 

introduzida, em direção à aorta abdominal, a extremidade PE-10 do cateter 

arterial.  Para administração das substâncias, foi introduzido um cateter  na veia 

femural, em direção à veia cava caudal. Após a inserção e fixação, os cateteres 

foram tunelizados subcutaneamente e exteriorizados através de uma incisão na 

região cervical dorsal do animal. 

Após a cirurgia, os animais foram alojados em gaiolas individuais que 

foram mantidas sob condições adequadas de temperatura e luminosidade, 

durante 24 horas para recuperação. Durante este período os animais 

continuaram recebendo água e ração ad libidum. 
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4. 7  Avaliação da sensibilidade do barorreflexo  

 

 

  Utilizamos método de Oxford que consiste na ativação do barorreflexo por 

drogas vasoativas para avalição do ganho barorreflexo total, o que permite 

verificar as alterações na frequência cardíaca em resposta às manipulações 

farmacológicas que aumentam ou diminuem a pressão arterial média. Para isso, 

utilizamos felinefrina (FEN, 8 μg/kg) e nitropussiato de sódio (NPS, 25 μg/kg). O 

índice de sensibilidade do barorreflexo é um método bastante utilizado na 

literatura para se avaliar o ganho do barorreflexo, sendo determinado pela 

seguinte fórmula: 

𝐼𝑠 =
∆𝐹𝐶

∆𝑃𝐴𝑀
  em que : Is = Índice de Sensibilidade; FC = Variação da FC 

(batimento/min); PAM = Variação da PAM (mmHg); 

Todos os dados de cada grupo foram analisados por regressão linear, 

usando o programa GraphPad Prism. O slope da regressão linear forneceu o 

ganho do barorreflexo de cada grupo. 

 

 

4. 8  Avaliação da sensibilidade do barorreflexo espontâneo 

 

 

Para sensibilidade do barorreflexo espontâneo, parâmetros 

cardiovasculares basais foram analisados por meio do método de sequências 

como descrito por Braga et al., (2008). A análise de sequência foi realizada 

utilizando Hemolab software Suite, cedido pelo Dr. Harald Stauss, Universidade 

de Iowa, versão 7.5, disponível em: 

www.haraldstauss.com/HemoLab/HemoLab.php. Foram adotados os seguintes 
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parâmetros: coeficiente de correlação de 0,85, limiar de pressão de 15 mmHg, e 

delay de três batimentos). 

 

4.9 Marcadores do estresse oxidativo 

 

 

4.9.1 Avaliação das espécies reativas do ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) 

 

 

 O nível de peroxidação lipídica das amostras foi mensurado pelo nível de 

malondialdeído, que é um dos produtos finais da peroxidação lipídica, e que 

reage com o ácido tiobarbitúrico, como uma espécie reativa do ácido 

tiobarbitúrico para produzir um complexo de cor vermelha que tem pico de 

absorbância em 532 nm (MONTEIRO et al., 2012) O método baseia-se na 

reação que ocorre entre uma molécula de malondialdeído com duas moléculas 

de ácido tiobarbitúrico, formando um complexo que pode ser quantificado 

espectrofotometricamente (GUTTERIDGE, 1981). 

Amostras de sangue intracardíaca foram coletadas em todos os grupos e 

centrifugadas a 14000 g para se obter o soro. Então, 250 μl do soro foram 

estocados a 37 °C por 1 hora, em banho aquecido. Em seguida, 400 μl de ácido 

perclórico foram adicionados, e a mistura foi centrifugada (14000 g/4 °C) por 20 

minutos. 400 μl do sobrenadante foram removidos e misturados com ácido 

tiobarbitúrico a 0,6% e incubado a 60 °C por 1 hora, em banho aquecido. Após 

esfriar, a absorbância das amostras foram mensuradas em 532 nm, em 

espectofotômetro. A curva padrão foi gerada utilizando o 1,1,3,3-

tetrametoxipropano. Os resultados foram expressos como nmol de MDA/ml de 

soro. 
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4.9.2  Determinação dos níveis de superóxido por microscopia de 

fluorescência  

 

A fluorescência do Dihidroetídeo (DHE) foi usada para avaliar a produção 

de superóxido nos tecidos do coração e da aorta em todos os grupos. Os tecidos 

de coração foram coletados e imediatamente embebidos em uma solução 

refrigerada de metanol (80%) e sulfóxido de dimetilo (DMSO, 20%) e estocados 

no freezer a -80ºC, por cinco dias. Em seguida, as amostras foram desidratadas 

e embebidas em um gel de temperatura de corte ótima (OCT, TissueTek, Sakura, 

Japan) e guardadas no freezer a -80ºC.  As amostras foram cortadas a 10 μm 

de espessura em um criostato e colocadas em lâminas de vidro refrigeradas. Em 

cada secção de tecido foi administrado DHE (5 µmol / L) e incubada durante no 

escuro a 4 ° C. 

Para a aorta, os tecidos foram cuidadosamente dissecados em solução 

de Krebs-Henseilet e cortados em anéis de 2mm de comprimento. As amostras 

foram incubadas em solução de DHE por 30 minutos a 37 °C, em banho 

aquecido. Em seguida, os anéis de aorta foram lavados em solução de Krebes 

e embebidos OCT (TissueTek, Sakura, Japan) e congelados a -80°C. O 

Dihidroetídio fluorescente, indicador de EROs, foi avaliado por microscopia de 

fluorescência (Zeiss Axiovert 200M) e as imagens foram obtidas utilizando o 

software Axiovision 3.0. Estes métodos são adaptados a partir de estudos 

anteriores (CHENG et al., 2008; KURODA et al., 2010). 
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4.10 Ensaios experimentais com ácido láurico (AL) 

 

 

4.10.1 Substância teste  

 

 

 O AL (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) foi dissolvido em Tween 20 

(Sigma Aldrich/ St. Louis, MO, USA), na proporção de 1:2 e diluído em solução 

salina (0,9%). 

 

4.10.2 Avaliação do efeito da administração aguda do Ácido Láurico 

sobre a PA e a FC em ratos SHR 

 

 

Após 24 horas da implantação dos cateteres, os animais foram mantidos 

em aclimatação por um período de 30 minutos, para estabilização dos parâmetros 

cardiovasculares e, em seguida, doses do AL (1, 3, 4, 8 e 10 mg/kg) foram 

administradas aleatoriamente por via intravenosa. Como véiculo, utilizamos tween 

na dose 10mg/kg  

 

 4.10.2 Avaliação do efeito do ácido laúrico no vasorrelaxamento de 

artéria mesentérica cranial de ratos SHR 

 

 

 Após os animais serem eutanasiados por decapitação, utilizando-se uma 

guilhotina, a artéria mesentérica cranial foi identificada, removida e, 

imediatamente, transferida a uma solução de Tyrode. Após esses 
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procedimentos, o vaso foi dissecado e seccionado em anéis (1-2 mm de 

comprimentro). Alguns anéis tiveram o endotélio removido por meio de atrito 

mecânico entre as paredes internas do vaso e de uma haste de metal.  

Cada anel foi imerso em cubas, contendo solução de Tyrode a 37ºC, 

gaseificada com uma mistura carbogênica de 95% de O2 e 5% de CO2, com o 

intuito de manter o pH relativamente constante entre 7,2 e 7,4. Em seguida, os 

anéis foram suspensos verticalmente por linhas de algodão fixadas a um 

transdutor de força (DATAQ, 2008, Insigth, Brasil) e submetidos à tensão basal 

de aproximadamente 0,70g, durante 60 minutos para estabilização, com trocas 

da solução de Tyrode, para prevenir a interferência de metabólitos.  Os níveis de 

tensão isométrica foram captadas pelo sistema de aquisição (WinDaq/XL DI 148-

U, Insight, Brasil). 

Incialmente, testamos a viabilidade do vaso, bem como a presença de 

endotélio funcional. Para isso, os vasos foram pré-contraídos com fenilefrina 

(FEN, 10 M) e, em seguida, foram adicionados 10 M de Acetilcolina (Ach). Os 

anéis com relaxamento superior a 80% sobre a pré-contração com FEN foram 

considerados com endotélio funcional (E+). Os anéis com relaxamento inferior a 

10%, foram considerados  sem endotélio funcional (E-) (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980). Após testar a presença ou não de endotélio funcional, os 

anéis foram novamente contraídos com FEN (10M) e, após cerca de 30 

minutos, foram administradas as doses cumulativas de AL (10-8 até 3x10-3M), 

para obtenção de uma curva contração-resposta (Figura 5). O relaxamento foi 

expresso como percentagem reversa a contração com FEN. Em seguida, foram 

calculados os valores de pD2 (-log da EC50) e efeito máximo (Emáx) das curvas 

individuais.  
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Figura 6: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
do vasorrelaxamento induzido pelo AL em artéria mesentérica cranial de SHR. 
Lav: lavagem; AL: ácido láurico. 

 

 

4.10.3  Avalição da produção de superóxido  

 

Para avaliar o efeito do AL (10-3 μM) na produção de superóxido no 

coração, rim e aorta de ratos SHR, foi utilizado método por luminescência da 

lucigenina. Quando o supéroxido é produzido pode oxidar sondas como a 

lucigenina, transferindo estas espécies químicas a um estado  de excitação 

eletrônica, que resulta na emissão de luz (ALVES et al., 2003). Assim, após a 

eutanásia dos animais, o ventrículo esquerdo do coração, o rim e a aorta dos 

animais foram rapidamente retirados e, em seguida, homogeneizados em um 

recipiente contendo no mínimo 2ml (amostras de aorta) e 3ml para demais 

tecidos de Tampão Fosfato pH 7,4. Logo após, as amostras homogeneizadas 

foram transferidas para tubo falcon e centrifugadas (1000g, 10 min, 4°C- 

programa 10). O sobrenadante foi transferido para um tubo eppendorf de 1,5 mL.  

Em microplacas foram pipetados 50L de cada amostra (em triplicata), 

nas quais foram adicionadas a solução Tampão Fosfato com Lucigenina 10-2 μM 

(1,25 μL), seguidas de NADPH oxidase (10-3M, Sigma N-7505) e Tempol (10-2 

M) ou AL (10-3M). Para a leitura da microplaca, foram utilizados o instrumento de 

luminômetro (Berthold 960, Alemanha) e o software Microwin 2000. Parte do 
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sobrenadante foi separado e congelada a -80ºC, para posterior dosagem de 

proteína, utilizando-se o método de Bradford. 

 

4.11 Análise estatística 

 

Todos do dados foram expressos como média e erro padrão da média 

(e.p.m) Esses resultados foram analisados estatisticamente empregando-se a 

análise de variância (ANOVA) “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni, e 

as diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando p < 0,05. 

Os valores de pD2 foram calculados por regressão não linear. Os valores de 

efeito máximo (Emax) foram obtidos pela média das percentagens máximas de 

contração ou relaxamento. 

Todos os resultados foram analisados pelo programa Gra  phPadPrism® 

versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, EUA). 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeito do OCV e treinamento físico no ganho de massa corporal  

 
 
 

Observamos um aumento significativo na massa corporal em todos os grupos 

após 30 dias de tratamento em comparação com a massa corporal inicial. Todos os 

grupos iniciaram o experimento com a massa corporal semelhante (p> 0,05), mas no 

final de quatro semanas, os grupos WKY + óleo de coco,  WKY + treinado, WKY + 

treinado + óleo de coco, SHR + óleo de coco, SHR + treinado, e SHR + treinado + 

óleo de coco apresentaram um ganho de massa corporal menor, em comparação 

com WKY + salina (+ 12% ± 4, 15% ± 2, 13% ± 2, + 10% ± 2%, + 12% ± 3%, + 16% 

± 2% vs. 31 +% ± 4%, respectivamente; n = 8 para cada grupo; p <0,05) e SHR + 

salina ((+ 12% ± 4, 15% ± 2, 13% ± 2, + 10% ± 2%, + 12% ± 3%, + 16% ± 2% vs. + 

35% ± 4%, respectivamente; n = 8; <0,05) , conforme descrito na Tabela 3.  

Tabela 3: Efeito da suplementação de OCV, do treinamento físico e do OCV 
associado ao treinamento físico na massa corporal 

 Massa 
Corporal Inicial 

(g) 

Massa Corporal 
Final (g) 

Ganho de 
Massa Corporal 

(%) 

          
n 

WKY + Salina 
187 ± 12 

a
 242 ± 9 

a 
 31 ± 4 

a
  

8 

WKY + Óleo de 
coco 

206 ± 4
 a

 241 ± 4 
a
 

12 ± 4 *† 8 

WKY + Treinado 
203 ± 3

 a
 235 ±4 

a
 

15  ± 2  *† 8 

WKY + Treinado + 
óleo de coco 

205 ±3 
231 ± 1

 a
 

13 ±2 *† 8 

SHR + Salina 202 ± 9 
274 ± 10 

a
 

35 ± 4  8 

SHR Óleo de Coco 206 ± 7 
225 ± 5 

a
† 

10 ± 2* †  8 

SHR + Treinado 189 ± 4 
212 ± 5 

a
*† 

12 ± 3*†  8 

 SHR + Treinado + 
Óleo de coco 

186 ± 6 
216 ± 6 

a 
*† 

16± 2 *†   8 

a 
indica p<0.05 comparados aos dados iniciais; * indica p<0.05 comparados com o 

grupo WKY + salina ; † indica p<0.05 comparados com o grupo SHR + salina. Dados 
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estão expressos como média ±e.p.m.  

 
 

5.2 Efeito do OCV e treinamento físico na pressão arterial em ratos 
normotensos 

 

 

O tratamento com OCV, o treinamento de natação e a associação de ambos 

não foi capaz de promover mudanças significativas na PA de ratos normotensos 

quando comparado com os WKY que receberam apenas salina (116 ± 1,5; 123 ± 3; 

120 ± 3 vs. 113 ± 2 mmHg, respectivamente, n=8, p>0.05). Como podemos observar 

no traçado original de um animal de cada grupo (Figura 7).  A figura 8 apresenta os 

níveis de pressão arterial média (8A) e para frequência cardíaca (8B) dos ratos WKY. 

 

  

Figura 7:Traçado Representativo de um animal de cada grupo, ilustrando os níveis 
de Pressão Arterial Pulsátil (PAP, mmHg), Pressão Arterial Média (PAM, mmHg) e 
Frequência Cardíaca (FC, bpm) nos ratos normotensos. 
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Figura 8: Efeito do óleo de coco e treinamento físico na Pressão Arterial Média (A) 
e Frequência Cardíaca (B) nos ratos normotensos.  

 

 

5.3 Efeito do OCV e treinamento físico na pressão arterial em ratos 
hipertensos 

 

 
 
Quando observamos o efeito da administração de OCV e do treinamento físico 

nos ratos hipertensos, constatamos que os grupos SHR + salina, SHR + óleo de coco 

e SHR + treinado apresentaram PA elevada em comparação com ratos WKY + salina 

(175 ± 6, 148 ± 6,147 ± 7 vs.113 ± 2 mmHg, respectivamente; n = 8; p <0,05). A 

suplementação de OCV associada ao treinamento físico reduziu a PA em SHR. Os 

grupos SHR + óleo de coco, SHR + treinado e SHR + treinado + óleo de coco 

apresentaram PA menor em comparação com SHR + salina (148 ± 6,147 ± 7,134 ± 

8 vs.175 ± 6 mmHg, respectivamente; n = 8; p <0,05). Além disso, não foi observada 
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nenhuma alteração significativa na FC entre os grupos. Estes resultados estão 

apresentados nos traçados originais de um animal de cada grupo (Figura 9) e nos 

dados de grupo para pressão arterial média e para frequência cardíaca, mostrados 

na Fig. 10A e 10B, respectivamente. Diante desses dados os próximos experimentos 

foram realizados apenas nos animais hipertensos.  

 

 

Figura 9:Traçado Representativo de um animal de cada grupo, ilustrando os níveis 
de Pressão Arterial Pulsátil (PAP, mmHg), Pressão Arterial Média (PAM, mmHg) e 
Frequência Cardíaca (FC, bpm). 
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Figura 10: Efeito do óleo de coco e treinamento físico na Pressão Arterial Média (A) 
e Frequência Cardíaca (B) * p < 0.05, quando comparados ao grupo WKY+salina e 
#

 
p < 0.05 quando comparados ao grupo SHR + salina. 

 

 

5.4 Efeito do OCV e treinamento físico na sensibilidade do barorreflexo em 
ratos hipertensos 

 

 

Traçados representativos das mudanças na pressão arterial média e 

frequência cardíaca induzida pela administração de FEN e NPS estão apresentados 

na Figura 11. Observamos uma diminuição de sensibilidade barorreflexa no grupo 

SHR + salina em comparação com ratos WKY + salina (-1,39 ± 0,09 vs. -2,75 ± 0,15 

bpm.mmHg-1, respectivamente; n = 8; p <0,05). Apenas a suplementação com OCV 

aliada ao treinamento melhorou a sensibilidade do barorreflexo em SHR (-2,47 ± 0,3 

vs. -1,39 ± 0,09 bpm.mmHg-1, respectivamente; n = 8; p <0,05), conforme mostrado 

na Figura 12A. 

Os dados de sensibilidade baroreflexa espontânea estão apresentados na 

Figura 12B. O grupo SHR + salina apresentou um ganho barorreflexo espontâneo 

inferior em comparação com ratos do grupo WKY + salina (-0,97 vs. -2,05 ± 0,12 ± 

0,21 bpm.mmHg-1, respectivamente; n = 8; p <0,05). Além disso, os grupos SHR + 

treinado e SHR + treinado + óleo de coco demonstraram uma melhora na 
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sensibilidade do barorreflexo espontâneo, em comparação com SHR + salina (-1,88 

± 0,25 e -1,97 ± 0,20 vs. -0,97 ± 0, bpm.mmHg-1, respectivamente; n = 8; p <0,05). 

 

Figura 11: Traçado representativo de um animal de cada grupo, ilustrando as 
mudanças na Pressão Arterial de Pulso (PAP, mmHg), Pressão Arterial Média (PAM, 
mmHg), e frequência cardíaca (FC, bpm) em resposta da fenilefrina (FEN 8 μg/kg – 
setas vazadas) e nitropussiato de sódio (NPS, 25 μg/kg – setas preenchidas). 

 

 

Figura 12: Sensibilidade barorreflexo. Ganho barorreflexo utilizando drogas 
vasoativas (A). Ganho barorreflexo espontâneo (B). * p<0.05, quando comparados 

com WKY+ salina 
# 

p<0.05, quando comparados com SHR+ salina. 
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5.5 Efeito do OCV e treinamento físico na peroxidação lipídica 

 
 
 
Os níveis de MDA no grupo SHR + salina foram mais elevados em 

comparação com o grupo WKY + salina (27,5 ± 1,8 vs. 10,9 ± 0,6 nmol·L-1, 

respectivamente; n = 8; p <0,05). Além disso, os níveis de MDA diminuíram em SHR 

após a suplementação de OCV, do treinamento e do tratamento combinado com 

OCV e treinamento físico em comparação com SHR + salina (12,1 ± 0,8, 19,12 ± 0,3 

e 18,4 ± 1,2 vs. 27,5 ± 1,8 nmol·L-1, respectivamente; n = 8; p <0,05). A Figura 13 

apresenta os níveis de MDA para todos os grupos estudados. 

 

 

Figura 13: Peroxidação lipídica sérica dos grupos estudados. * P <0,05 quando 
comparados com os animais do grupo WKY + salina e # p <0,05, quando comparads, 
ao grupo SHR +salina. σ p <0,05, quando comparados com grupo SHR+ óleo de 
coco.  
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5.6 Efeito do OCV e treinamento físico nos níveis de superóxido 

 
 

 

O grupo SHR + salina apresentou níveis mais elevados de superóxido quando 

comparado com WKY + salina em tecidos do coração (774 ± 31 vs. 634 ± 19 

unidades arbitrárias (u.a), respectivamente; n = 8; p <0,05). Apenas o grupo SHR + 

treinado+ óleo de coco reduziu o estresse oxidativo nos tecidos cardíacos em 

comparação com SHR + salina (622 ± 16 vs. 774 ± 31 u.a, respectivamente; n = 8; 

p <0,05), como mostrado na Figura 14A. O grupo SHR + salina também apresentou 

níveis de superóxido mais elevados quando comparado com ratos WKY + salina nos 

tecidos da aorta (689 ± 29 vs. 493 ± 26 u.a, respectivamente; n = 8; p <0,05), como 

mostrado na Figura 14B. Após o tratamento com o OCV, o treinamento físico e o 

OCV associado ao treinamento físico, o estresse oxidativo na aorta foi reduzido 

quando comparado com o grupo SHR + salina (454 ± 33, 498 ± 37 e 467 ± 38vs.689 

± 29 u.a, respectivamente; n = 8, p <0,05). 
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Figura 14: Acúmulo de ânion superóxido no coração (A) e aorta (B) dos grupos 
estudados. * p<0.05, quando comparados com WKY + salina e # p<0.05, quando 
comparados com SHR + salina. Microfotografia representativas da coloração com 
DHE fluorescente observadas em coração (C) e aorta (D). As imagens são 
representativas de resultados de diferentes animais em cada grupo. 
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5.7 Ácido láurico promove uma reposta hipotensora e bradicárdica em SHR 

  
 
 

 Traçados representativos das mudanças na pressão arterial média e 

frequência cardíaca induzida pela administração aguda de AL em SHR estão 

apresentados na Figura15. O AL (1,3,4,8 e 10 mg/kg, i.v) promoveu hipotensão de 

maneira dose-dependente, sendo essa redução significativa para as doses de 3, 4, 

8 e 10 mg/kg, quando comparadas com o veículo (-41±9,4; -41±6;-51,7±8,1;-61±11 

vs. -1,3±0,4 mmHg; n=6, respectivamente). Além disso, a dose de 10mg/kg 

promoveu redução da pressão arterial de maior magnitude, comparada com a dose 

de 1mg/kg (-61±11,1 vs. -19,8±4,7 mmHg; n=6, respectivamente), como apresenta 

a Figura 16.  

 
Figura 15: Traçado representativo de um animal ilustrando as mudanças na pressão 
arterial pulsátil (PAP, mmHg), pressão arterial média (PAM, mmhg) e frequência 
cardíaca (FC, mmHg) em resposta à administração aguda de véiculo (tween 10mg/kg 
e de ácido láurico (AL) nas doses de 1, 3, 4,8 e 10 mg/kg. 
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Figura 16: Efeito da administração de AL nas doses de 1 (AL 1), 3 (AL 3), 4 (AL 4), 
8 (AL 8) e 10 mg/kg (AL 10) na Pressão Arterial Média (PAM, mmHg). * p<0.05 
comparado com veículo. # p<0.05 comparado com AL1. 

 
 

Na Figura 17 pode-se observar que a administração aguda de AL (1,3,4,8 e 

10 mg/kg, i.v) promoveu bradicardia, sendo essa redução significativa para as doses 

de 3, 4, 8 e 10 mg/kg, quando comparados com o veículo (-113,2 ± 37,1; -158 ± 28,6; 

-141,8 ± 31; -150,3 ± 33,4 vs. 9 ± 2,5 bpm; n=6, respectivamente). A dose de 1mg/kg 

(AL1) promoveu bradicardia, mas não foi observado diferença significativa, quando 

comparada com o veículo (-40 ± 18 vs. 9 ± 2,5 bpm; n=6, respectivamente). 

 
 
 

. 
Figura 17: Efeito da administração de AL nas doses de 1 (AL 1), 3 (AL 3), 4 (AL 4), 
8 (AL 8) e 10 mg/kg (AL 10) na Frequência Cardíaca (FC, pbm). * p<0.05 comparados 
com veículo.  
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5.8  Efeito do Ácido láurico no vasorrelaxamento em artéria mesentérica de 
SHR 

 

A Figura 18 apresenta os traçados representativos do efeito do AL (10-8 a 

3x10-3 M) na presença e na ausência de endotélio funcional.O AL, quando 

adicionado de maneira cumulativa (10-8 a 3x10-3 M), promoveu vasorrelaxamento 

concentração-dependente em anéis de artéria mesentérica cranial isolada de ratos 

SHR, pré-contraídos com FEN, independente  da presença ou não de endotélio 

funcional (Emáx=104,1 ± 2,8% e pD2= 4,1 ± 1,4; n=7 vs. Emáx= 103,5 3,7 pD2 = 3,3 

± 0,5; n=8 respectivamente), como visualizado na Figura 19. 

 
 
Figura 18: Traçado representativo do efeito induzido pelo AL  (AL, 10-8 a 3x10-3 M) 
em anéis de artéria mesentérica cranial isolada de ratos SHR  pré contraídos com 
fenilefrina (FEN, 10μM) na presença de endotélio funcional (A) e endotélio ausente 
(B).  Emáx = efeito máximo; pD2= -log da EC50. 
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Figura 19: Efeito vasorrelaxante do AL (10-8 a 3x10-3 M) em anéis de artéria 
mesentérica cranial isolada de ratos SHR na presença de endotélio funcional 
(quadrados preenchidos) e endotélio ausente (círculos vazados).  Emáx = efeito 
máximo; pD2= -log da CE50. 

 
 
 

5.9 Ácido láurico promove redução na produção de superóxido em tecidos de 

coração e rim de SHR 

 
 
 

Os níveis de produção de superóxido aumentaram nos tecidos do coração, 

após estímulo com NADPH oxidase, NADPH + AL 10-3 e NADPH + Tempol 

comparados com os níveis basais (25,3 ± 0,4; 18,1 ± 0,7; 9,5 ± 0,3 vs. 6,9 ± 0,1 

UML/min/g proteína; n=4, respectivamente). Os tecidos do coração reduziram a 

produção de superóxido quando adicionado AL 10-3 ou Tempol comparados com 

tecidos apenas com NADPH oxidase (18,1 ± 0,7; 9,5 ± 0,3 vs. 25,3 ± 0,4 UML/min/g 

proteína, respectivamente). Esses dados estão apresentados na Figura 20. 
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Figura 20:  Efeito do Ácido Laúrico na produção de superóxido basal, com NADPH 
oxidase, com AL (NADPH + AL 10-3M) e com Tempol (NADPH + TEMPOL) em 
tecidos de coração. * p<0.05 comparados com BASAL; + p<0.05 comparados com 
NADPH oxidase.  

 
 

Os níveis de produção de superóxido aumentaram nos tecidos de rim após 

estímulo com NADPH oxidase, NADPH + AL 10-3 e NADPH + Tempol comparados 

com os níveis basais (99 ± 4,3; 81,9 ± 2,8; 79 ± 1,3; vs. 18 ± 0,9 UML/min/g proteína 

n=4, respectivamente). A produção de superóxido reduziu após a adição AL 10-3 ou 

Tempol, comparados com tecidos apenas com NADPH oxidase (81,9 ± 2,8; 79 ± 1,3; 

vs. 99 ± 4,3 UML/min/g proteína, respectivamente). Esses dados estão 

apresentados na Figura 21. 

 
 
Figura 21:  Efeito do Ácido Laúrico na produção de superóxido basal, com NADPH 
oxidase, com AL (NADPH + AL 10-3M) e com Tempol (NADPH + TEMPOL) em 
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tecidos de rim. * p<0.05 comparados com BASAL; + p<0.05 comparados com 
NADPH oxidase. 

 
Na Figura 22 podemos observar que, na aorta, após estímulo com NADPH 

oxidase, NADPH + AL 10-3 e NADPH + Tempol aumentaram os níveis de produção 

de superóxido comparados com os níveis basais (540 ± 88; 403 ± 46; 336 ± 11,7 vs. 

283 ± 33,2 UML/min/g proteína; n=4, respectivamente). No entanto, o AL 10-3 não 

foi capaz de reduzir a produção de superóxido comparado com NADPH oxidase (403 

± 46 vs. 540 ± 88 UML/min/g proteína, respectivamente).  

 
 

 
 
Figura 22:  Efeito do Ácido Laúrico na produção de superóxido basal, com NADPH 
oxidase, com AL (NADPH + AL 10-3M) e com Tempol (NADPH + TEMPOL) em 
tecidos de aorta. * p<0.05 comparado com BASAL. 
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6  DISCUSSÃO 

 
 
 

Nosso estudo documentou que o OCV associado ao treinamento de natação, 

reduz a PA, o estresse oxidativo e melhora a sensibilidade barorreflexa em ratos 

hipertensos e, que esses efeitos benéficos são, em parte, possivelmente oriundos 

da presença de AL no óleo vegetal. No entanto, a combinação de OCV com 

treinamento físico ainda não tinha sido investigada.  

Conforme as informações nutricionais do fabricante do OCV, este 

apresentava grandes quantidades de AL. De acordo com as informações de Kumar, 

(2011) relata que, diante dos diferentes ácidos graxos que compõem o OCV, o AL é 

um dos mais prevalentes. Teor de ácidos graxos do OCV é semelhanto ao 

encontrado no leite materno, sendo, portanto, de fácil absorção, produzindo energia 

rápida para o metabolismo energético (SHILLING et al., 2013). A quantidade de AL 

também lhe confere um ótimo alimento para efeitos benéficos ao sistema 

imunológico (DEBMANDAL; MANDAL, 2011).  

Ao avaliar o ganho de massa corporal dos animais, os dados mostram que o 

OCV foi capaz de reduzir o ganho de massa corporal dos animais tratados. Esse 

resultado condiz com outro dado observado na literatura, que constatou que 16 

semanas de suplementação de OCV diminuiu a massa corporal em ratos Sprague-

Dawley (BURNEIKO et al., 2006; NURUL-IMAN et al., 2013). Sabe-se que o OCV 

passou a ser usado no tratamento de obesidade (CARDOSO et al., 2015), devido ao 

seu elevado teor de ácidos graxos de cadeia média, uma vez que tais lipídios são 

facilmente oxidados e não são normalmente armazenados no tecido adiposo, 

diminuindo, assim, a taxa metabólica basal. Esse resultado pode ser justificado pela 

fato de que o OCV reduz o acúmulo de lipídios abdominal (ASSUNÇÃO et al., 2009) 

e pode causar sensação de saciedade e, consequentemente, reduzir o consumo 

semanal de ração pelos animais (ST-ONGE, 2005). 

O treinamento físico também promoveu um menor ganho de massa corporal 

nos animais normotensos e hipertensos, em comparação com o grupo não treinado. 

Isto está de acordo com estudos experimentais, cujos resultados relatam que 
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exercício moderado promove a perda de peso (BURNEIKO et al., 2006; 

SCHRAUWEN; WESTERTERP, 2000). Além de ser um estimulo externo para a 

regulação da gordura corporal durante o metabolismo energético e por aumentar 

hormônios que estimulam a mobilização de lipídios, como o cortisol e a adrenalina 

(MAUGHAN, GLEESON, GREENHAFF, 2000), o treinamento físico pode ser um 

importante agente controlador de apetite (MARTINS et al., 2007), por meio de 

estímulos centrais no hipotálamo (LENARD; BERTHOUD, 2008). 

No que diz respeito à PA, o tratamento de 30 dias OCV só foi capaz de reduzir 

os níveis pressóricos nos animais hipertensos, sem alterar a PA dos ratos WKY. 

Inexiste dados semelhantes na literatura com animais SHR, no entanto, dois estudos 

que utilizaram uma dieta com óleo de palma aquecido em ratos normotensos da 

linhagem Sprague-Dawley constataram que esse tipo de dieta eleva 

significativamente os níveis de PA e que, quando se fez a associação com OCV, 

esse aumento do níveis pressóricos desses animais foi prevenido, constatando o 

efeito cardioprotetor desse óleo (KAMISAH et al., 2015; (NURUL-IMAN et al., 2013). 

Fazendo uma analogia com nossos resultados alcançados, os estudos de Kamish et 

al., (2015) e Nurul-Iman et al., (2013) utilizaram uma dose menor e por mais dias de 

tratamento (1,42mL/kg, durante 16 semanas) e observaram uma diferença de cerca 

de 20 mmHg entre os grupos. Apesar de uma dose substancialmente mais elevada 

(2mL/dia, por 30 dias), nosso estudo observou que o OCV promoveu reduções de 

aproximadamente 27 mmHg e, quando associado ao treinamento essa diferença foi 

mais de 40 mmHg comparado com o controle. O principal mecanismo subjacente à 

redução na pressão sanguínea induzida por OCV podem ser atribuídas à sua 

atividade antioxidante (VYSAKH et al., 2014; YEAP et al., 2015) que será discutida 

a seguir . 

Semelhante aos resultados alcançados, outros estudos do nosso laboratório 

demonstraram que antioxidantes adicionados na dieta, como a rutina (MENDES-

JUNIOR et al., 2013), o ácido lipóico (QUEIROZ et al., 2012) e a quercetina 

(MONTEIRO et al., 2012), promoveram redução da PA, associada à diminuição do 

estresse oxidativo e à melhora da sensibilidade do barorreflexo em diferentes 

modelos de hipertensão. Além disso, o treinamento sozinho também foi capaz de 

reduzir a PA, sendo este resultado ratificado por  vários estudos em ratos hipertensos 
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(ABATE et al., 2012; HORTA; DE CARVALHO; MANDARIM-DE-LACERDA, 2005; 

MIZUNO et al., 2014; ROSSI; CHEN; MALISZEWSKA-SCISLO, 2013; SOARES et 

al., 2011). Como mecanismos responsáveis por esse efeito benéfico na PA de SHR, 

podemos citar o incremento na excreção urinária de sódio nesse animais; uma 

diminuição da expressão renal (CIAMPONE et al., 2011) e central (AGARWAL et al., 

2011) do AT1R; a redução da atividade simpática no RVLM (BARBOSA NETO et al., 

2013; OGIHARA et al., 2014). Com relação aos níveis de PA nos ratos WKY, nosso 

dados corroboram com resultados anteriores que demonstraram que o treinamento 

de natação não promove mudanças significativas em ratos normotensos 

(CIAMPONE et al., 2011).  

Vale salientar que, os SHR são um modelo genético ideal para estudos de 

hipertensão essencial, pois estes animais têm características fenotípicas 

semelhantes aos observados na hipertensão essencial humana (PINTO; PAUL; 

GANTEN, 1998). Este modelo está associado a um aumento da resistência vascular 

periférica, a hipertrofia cardíaca, a insuficiência cardíaca, entre outras patologias (R. 

FAZAN JÚNIOR, 2001). Além disso, a atividade do nervo simpático está exarcebada 

significativamente (LUNDIN; RICKSTEN; THORÉN, 1984), bem como, este modelo 

é caracterizado por um aumento dos níveis circulantes de AngII (CAMPOS, 2009; 

CAMPOS et al., 2011; SADJADI et al., 2002). Outro aspecto importante encontrado 

nos SHR é uma diminuição na sensibilidade dos barorreceptores quando comparado 

a animais normotensos, como também foi observado nos nossos dados (Figura 12a). 

Essa diminuição pode estar associada a um aumento da atividade NADPH oxidase 

e geração de EROs nos animais hipertensos (BOTELHO-ONO et al., 2011; BRAGA 

et al., 2011).  

Adicionalmente, aliado a essa menor sensibilidade barorreflexa, os ratos 

hipertensos também apresentaram maiores níveis de MDA (Figura 13), que 

representam uma maior peroxidação lipídica e, consequentemente, o estado de 

estresse oxidativo nesses animais. Quando os SHR foram tratados com OCV, com 

o treinamento físico e a combinação dos dois tratamentos apresentaram uma 

melhora da sensibilidade do barorreflexo, acompanhado de menores níveis de MDA, 

comparados com os animais tratados com salina.  Assim, sugerimos que, 

provavelmente, o incremento no ganho barorreflexo total tenha sido promovido pela 
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redução do estresse oxidativo. Dando alicerce a essa teoria, Arunima; Rajamohan, 

(2013) constataram que a suplementação com OCV em ratos Sprague-Dawley é 

capaz de impedir a oxidação lipídica, reduzindo os níveis de MDA no fígado, coração 

e rim, sendo esse efeito ocasionado pela presença de um conteúdo de 

aproximadamente 84 mg/100g de polifenóis no óleo. Além disso, outros estudos 

mostraram que o OCV proporciona aumento na disponibilidade de óxido nítrico, 

provavelmente, pelos seus polifenóis (ARUNIMA; RAJAMOHAN, 2013; NURUL-

IMAN et al., 2013). Este efeito, na redução do estresse oxidativo,  poderia se justificar 

pelo aumento nos níveis de óxido nítrico por suplementação de OCV e pelo 

treinamento físico, como anteriormente descrito (MIZUNO et al., 2014; NURUL-IMAN 

et al., 2013). O OCV pode impedir o aumento da peroxidação lipídica no coração de 

ratos que foram submetidos ao dieta com óleo de palma aquecido (refinado) 

(KAMISAH et al., 2015). 

No que concerne aos mecanismos pelo qual  o treinamento físico pode 

diminuir os níveis de EROs e melhorar a sensibilidade barorreflexa, um estudo 

anterior  comprovou que ocorreu um aumento na atividade no componente 

parassimpático e na redução do estresse oxidativo após quatro semanas de 

treinamento em esteira rolante (MASSON et al., 2014). Além do aumento da ação 

vagal, o treinamento  promove um efeito simpatoinibitório via redução do estresse 

oxidativo na região do RVLM (KISHI et al., 2012). Costford et al., (2010) 

demonstraram que o treinamento físico regula o equilíbrio redox pela proporção 

NAD: NADH e pela alteração da função mitocondrial.  

Em destaque, o OCV sozinho teve um melhor efeito sobre a redução da 

peroxidação lipídica em SHR do que quando combinado com o treinamento físico. 

De fato, o treinamento físico isoladamente não foi capaz de reduzir a peroxidação 

lipídica na mesma medida que o OCV sozinho. Curiosamente, OCV ou o treinamento 

físico reduziu a acumulação de superóxido no coração e na aorta. Esses dados estão 

de acordo com Roque et al., (2013), que observaram a normalização da produção 

do ânion superóxido em ratos hipertensos após o exercício aeróbio. 

 Como componente majoritário do OCV, o AL foi alvo dos experimentos, na 

segunda etapa do estudo. Primeiramente, verificamos que a administração 

intravenosa de AL promove redução da PA acompanhada de bradicardia em ratos 
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hipertensos. No entanto, inexiste na literatura estudos que já tenham relatado esse 

efeito até o momento. Sabemos que outro componente do OCV,  o ácido linoléico, 

também tem demonstrado promover redução na PA (YANG et al., 2015).  Seu efeito 

na FC pode ser explicado pelo fato de que algumas substâncias podem promover 

bradicardia por mecanismos que incrementam a atividade vagal, diretamente no 

coração (LIU et al., 2013). Assim, é provável que esse efeito do AL nos parâmetros 

cardiovasculares seja causado pelo estímulo dos receptores muscarínicos no 

coração e pela consequente redução do débito cardíaco e, com isso, diminuindo a 

PA. Porém, são necessários experimentos futuros que constatem esses possíveis 

mecanismos do AL.  

Com o intuito de avaliarmos se a hipotensão induzida pelo AL seria devido a 

um efeito vasodilatador, foram realizados experimentos utilizando artéria 

mesentérica cranial isolada de SHR. Observamos que o AL também promove 

vasorrelaxamento em artéria mesentérica de SHR, sendo independente da presença 

de endotélio funcional. Esse efeito, até o presente momento, ainda não foi relatado 

na literatura. Sabe-se que, no músculo liso, um aumento na concentração de cálcio 

(Ca2+) citoplasmático promove contração mediante a mudança de conformação de 

uma proteína denominada calmodulina (CaM) com subsequente interação com a 

cinase da cadeia leve da miosina (MLCK). Esta agregação resulta em uma alteração 

conformacional no complexo [(Ca2+)4-CaM-MLCK], deslocando a sequência auto 

inibitória da MLCK para expor seu sítio catalítico. Essa cascata de sinalização induz 

à ativação da MLCK e fosforilação da serina 19 (Ser19) da subunidade regulatória 

da cadeia leve da miosina de 20 kDa (MLC20). A fosforilação da MLC20 regula a 

produção de força em músculos lisos e permite o desencadeamento do mecanismo 

de ciclização das pontes cruzadas entre os filamentos de actina e miosina, com 

consequente desenvolvimento da contração (REMBOLD, 1992) . Também sabemos 

que a vasodilatação induzida por ácidos graxos de cadeia média geralmente é mais 

potente que ácidos graxos de cadeia curta, promovendo o aumento da retirada de 

Ca2+ no citosol (HÜLSMANN, 1976) e, consequentemente, interrompendo a ligação 

do cálcio com a CaM e todo a cascata para contração do músculo e, assim, causando 

vasodilatação. 
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Adicionalmente, o AL é bastante discutido na literatura quanto ao seu efeito 

antimicrobiano (SHILLING et al., 2013; SILVA et al., 2015a; ZEITZ et al., 2015) e 

anti-inflamatório (HUANG et al., 2014).  Sua ação no sistema imune se explica pelo 

fato do AL ter afinidade com os receptores do tipo Toll like (TRL2 e TRL4), que 

desempenham papel crucial  na indução das respostas imunes inatas (TAKEDA; 

KAISHO; AKIRA, 2003). A ativação dos TLRs recruta uma molécula adaptadora, 

denominada MyD88, e inicia a ativação de cascatas de sinalização, conduzindo à 

ativação do  fator nuclear kappa B (NFkB) e da proteína cinases ativadas por 

mitógenos e modulando a expressão de genes inflamatórios, incluindo 

ciclooxigenase-2 (COX-2), citocinas e quimiocinas (BARTON; MEDZHITOV, 2003).  

Este efeito do AL sobre a COX-2 pode direcionar aos questionamentos acerca 

do seu efeito antioxidante.  Por conseguinte, conforme descrevemos anteriormente, 

o AL apresentou ação antioxidante em tecidos do coração e rim, semelhante ao 

Tempol, um mimético da enzima SOD. Segundo (HENRY et al., 2002)  a ação 

antioxidante e anti-inflamatória do AL, dá-se pela  inibição das enzimas de 

ciclooxigenase (COX-1 e COX-2). Essas enzimas catalisam a conversão do ácido 

araquidônico em prostaglandinas, hormônio responsável pelo processo de 

inflamação. Sabe-se que a NADPH oxidase é uma fonte enzimática para a produção 

de EROs sob várias condições patológicas (BABIOR; LAMBETH; NAUSEEF, 2002). 

Adicionalmente, a expressão da COX-2 é mediada pela ativação de proteína quinase 

C (PKC), enzima responsável pela estimulação da atividade da NADPH-oxidase e 

geração de EROs (INOGUCHI et al., 2003).  

No entanto, em contradição ao OCV, o AL na aorta não foi capaz de promover 

uma ação antioxidante potente. No entanto,  o efeito do OCV pode ser provavelmente 

por ação de outros ácidos graxos encontrados no óleo vegetal, pois foi relatado que 

AL possui atividade antioxidante moderada (cerca de 60%), comparada a outros 

ácidos graxos encontrados no OCV, como o mirístico que tem cerca de 10% a mais 

de ação antioxidante (HENRY et al., 2002). 

  Apesar de ainda haver questionamentos no que concerne o consumo de 

ácidos graxos saturados e o o aumento no risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e metabólicas (FERNANDEZ; WEST, 2005; GULIGOWSKA et al., 

2015; MENSINK et al., 2003) existem outros estudos na literatura que relatam efeitos 
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benéficos do AL no sistema cardiovascular. Um estudo recente avaliou a influência 

dos tipos de dietas no risco de desenvolvimento de diabetes tipo II e constatou que 

a ingestão de ácidos graxos saturados como  AL (12 carbonos) e ácido mirístico (14 

carbonos) foram associados com uma diminuição do risco de desenvolver essa 

enfermidade (ERICSON et al., 2015). Desse modo, torna-se necessário não só 

desenvolver estudos que aprofundem os possíveis mecanismos que estão 

envolvidos nesse efeito hipotensor do AL e vasorrelaxamento em animais 

hipertensos, mas também investigar se outros componentes do OCV são 

responsáveis por seu efeito antioxidante e pela melhora da sensibilidade 

barorreflexa.  

Tomados em conjunto, esses dados mostram os resultados benéficos da 

suplementação de OCV associado, principalmente, ao treinamento de natação, nos 

parâmetros cardiovasculares de SHR, sendo, em parte, possivelmente oriundos da 

presença de AL, como apresentamos na Figura 23. Com isso, abre-se um caminho 

para um novo campo de investigação, com estudos clínicos, acerca da 

suplementação de OCV no tratamento adjuvante para hipertensão arterial, 

direcionando novos estudos a respeito dos efeitos desse óleo vegetal associado ao 

treinamento físico em humanos hipertensos.  
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Figura 23: Efeito do óleo de coco virgem (OCV) associado ao treinamento de natação 
e do ácido láurico (AL) no estresse oxidativo e na pressão arterial média (PAM) de 
ratos hipertensos. O OCV associado ao treinamento de natação promove redução 
de espécies reativas de oxigênio (EROs), contribuindo para uma melhora da 
sensibilidade dos barorreceptores e, com isso, diminuindo a PAM. O AL, um dos 
componentes do OCV, promove um efeito hipotensor, via relaxamento vascular e 
atividade antioxidante em modelo de animais SHR. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Nosso estudo de avaliação da suplementação do OCV associado ao 

treinamento de natação sobre a pressão arterial, o estresse oxidativo e a 

sensibilidade barorreflexa em animais normotensos e hipertensos, permite-nos 

concluir que:  

 

 A suplementação de OCV acompanhada de treinamento físico por 30 dias 

não promove mudanças nos parâmetros cardiovasculares de ratos 

normotensos; 

 O tratamento foi capaz de diminuir o estresse oxidativo sistêmico e em 

tecidos do coração e da aorta de ratos hipertensos;  

 A suplementação de OCV acompanhada de treinamento físico por 30 dias 

promove redução da pressão arterial média e a melhora da sensibilidade do 

barorreflexo nos animais hipertensos; 

 O ácido láurico, componente do OCV, quando administrado de maneira 

intravenosa de AL promove hipotensão e bradicardia em ratos hipertensos; 

 Em artéria mesentérica cranial isolada de ratos espontaneamente 

hipertensos, o ácido láurico apresenta atividade vasorrelaxante; 

 Em tecidos de coração e rim de animais hipertensos o AL apresentou ação 

antioxidante, semelhante ao mimético da SOD.   

 Logo, conclui-se que boa parte da ação antioxidante e da melhora nos níveis 

pressóricos dos animais hipertensos pode ter sido pela presença de ácido 

láurico no OCV.  
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Apêndice A 

Press Releases  do artigo publicado no periódico” Applied Physiology, Nutrition, 

and Metabolism”  
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Press Releases 

February 9, 2015     Ottawa, ON 

Beating high blood pressure with a combination of coconut oil and physical exercise 

New study in rats shows potential for combining coconut oil and exercise to 

successfully reduce hypertension 
Coconut oil is one of the few foods that can be classified as a “superfood.” Its unique 

combination of fatty acids can have profound positive effects on health, including fat 

loss, better brain function and many other remarkable benefits.  

 

Researchers working at the Biotechnology Center at the Federal University of Paraiba 

in Brazil set out to test the hypothesis that a combination of daily coconut oil intake 

and exercise training would restore baroreflex sensitivity and reduce oxidative stress, 

resulting in reduction in blood pressure. They published their findings today in the 

journal Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.  

 

Their experiments were performed in spontaneously hypertensive rats. They found 

that both coconut oil and exercise training were able to reduce weight gain compared 

to rats that were given saline and were not exposed to the exercise training protocol 

along the 5 weeks of study. 

 

Either coconut oil supplementation or exercise training was shown to reduce blood 

pressure. However, only combined coconut oil and exercise training were able to 

bring the pressure back to normotensive values. The reduction in blood pressure 

caused by the combination of coconut oil supplementation and exercise training might 

be explained by the improvement of the reduced baroreflex sensitivity and by the 

reduction in oxidative stress in the serum, heart and aorta. 

 

“This is an important finding as coconut oil is currently being considered a popular 

“superfood” and it is being consumed by athletes and the general population who 

seek a healthy life style”, explained Dr. Valdir de Andrade Braga, co-author of the 

study. “The possibility of using coconut oil as an adjuvant to treat hypertension adds 

to the long list of benefits associated with its consumption. Our next step is to start 

some clinical trials in order to verify whether we can reproduce those findings in 

hypertensive human patients.” 

 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2014-0351
http://www.cdnsciencepub.com/
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This article “Coconut Oil Supplementation and Physical Exercise Improves 

Baroreflex Sensitivity and Oxidative Stress in Hypertensive Rats” was published 

today in Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 

 

 

Please cite Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism as the source of this 

story and include hyperlink to research study dx.doi.org/10.1139/apnm-2014-0351  

 

Media Contacts: 

Jenny Ryan (Communication, Canadian Science 

Publishing): jenny.ryan@cdnsciencepub.com 

Valdir de Andrade Braga (Author):  valdir@cbiotec.ufpb.br 

 

About the journal 

Applied Physiology, Nutrition and Metabolism  publishes original research articles, 

reviews, and commentaries, focusing on the application of physiology, nutrition, and 

metabolism to the study of human health, physical activity, and fitness. APNM, part 

of the NRC Research Press suite of journals, is published by Canadian Science 

Publishing. The journal is affiliated with Canadian Society for Exercise Physiology 

and the Canadian Nutrition Society.  

 

Disclaimer 

Canadian Science Publishing publishes the NRC Research Press suite of journals 

but is not affiliated with the National Research Council of Canada.  Papers published 

by Canadian Science Publishing are peer-reviewed by experts in their field.  The 

views of the authors in no way reflect the opinions of Canadian Science Publishing. 

Requests for commentary about the contents of any study should be directed to the 

authors. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2014-0351
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2014-0351
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2014-0351
mailto:jenny.ryan@cdnsciencepub.com
mailto:valdir@cbiotec.ufpb.br
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Apêndice B 

Artigo Publicado no Periódico Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism (vol. 40: 393–400 2015)  
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Apêndice C 

Reportagens internacionais e nacionais a respeito do artigo “Coconut oil 
supplementation and physical exercise improves baroreflex sensitivity and oxidative 

stress in hypertensive rats” 
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Beating high blood pressure with a combination of coconut oil and 
physical exercise: Animal study  

Coconut oil is one of the few foods that can be classified as a 
rofound 

 

Researchers working at the Biotechnology Center at the Federal 
University of Paraiba in Brazil set out to test the hypothesis that a 
combination of daily coconut oil intake and exercise training would 

 

Their experiments were performed in spontaneously hypertensive 

to reduce weight gain compared to rats that were given saline and were 
not exposed to the exercise training protocol 

 

Either coconut oil supplementation or exercise training was shown to 

exercise training were able to bring the pressure back to normotensive 
blood pressure caused by the combination of 

coconut oil supplementation and exercise training might be explained 
by the improvement of the reduced baroreflex sensitivity and by the 

 

"This is an important finding as coconut oil is currently being considered 
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a popular "superfood" and it is being consumed by athletes and the 

‐
possibility of using coconut oil as an adjuvant to treat hypertension adds 

step is to start some clinical trials in order to verify whether we can 
reproduce those findings in hypertensive human  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

 

 

 
(http://www.strengthmatters.tv) 
LATESCTaNnEBWreSastCancerbeAvoidedbyaMediterraneanDiet?(http://www.stre
ngthmatters.tv/can-breast-cancer-be-avoided-by-a-mediterranean-diet/) 
(September16,201  

HOME (HTTP://WWW.STRENGTHMATTERS.TV) ARTICLES 
(HTTP://WWW.STRENGTHMATTERS.TV/ARTICLES/) NEWS 

(HTTP://WWW.STRENGTHMATTERS.TV/NEWS/) PODCAST MEDIA GET THE 

MAGAZINE (HTTP://WWW.STRENGTHMATTERS.TV/MAGAZINE/SUBSCRIBE-

NOW/) MEMBERS ONLY (/LOGIN-PAGE/)  

(http://www.strengthmatters.tv/can- (http://www.strengthmatters.tv/smp- 
(http://www.strengthmatters.tv/whats- (http://www.strengthma  

 
()  

      
breast-cancer-be-avoided-by-a- 53-working-for-the-wounded-with- mediterranean-
diet/) dave-wallach/)  

NEWS (HTTP://WWW.STRENGTHMATTERS.TV/NEWS- CATEGORY/)  

the-real-effect-of-junk-food-on-the- beverage-drinkers-more brain/) unhealthily/)  

(http(h:t/t/pw:w//ww.swtre.sntgrethnmgtahtmteartst.etvrs/s.tmv/pg-enetics- 32-

responsible- jamoebs-esity- fitzgperroabldle-m/)  

evolution- crossfit/)  

    

  
(http://www.strengthmatters.tv/wp-content/uploads/2015/02/coconut.jpg)  

(http://www.realstrengthmatters.com/sm- level-1-kettlebell-coach/)  

  
CAN COCONUT OIL & EXERCISE RAjEudAaLLY BEAT HIGH BLOOD 

PRESSURE?   

 
February 14, 2015  



108 

 

 

 

No Comments (Http://Www.Strengthmatters.Tv/Can-Coconut-Oil-Exercise-Really-
Beat-High-Blood- Pressure/#Comments)  

COCONUT OIL – A TRUE SUPERFOOD.  

Researchers at the University of Paraiba in Brazil have been testing the hypothesis 
that a combination of daily coconut oil intake and exercise training would restore 
baroreflex sensitivity and reduce oxidative stress, resulting in reduction in blood 
pressure.  

Their experiments were performed on rats and found that both coconut oil and 
exercise training were able to reduce weight gain compared to rats that were given 
saline and were not exposed to the exercise training protocol along the 5 weeks of 
study.  

Either coconut oil supplementation or exercise training was shown to reduce blood 
pressure. However, only combined coconut oil and exercise training were able to 
bring the pressure back to normotensive values. The reduction in blood pressure 
caused by the combination of coconut oil supplementation and exercise training 
might be explained by the improvement of the reduced baroreflex sensitivity and by 
the reduction in oxidative stress in the serum, heart and aorta.  

“This is an important finding as coconut oil is currently being considered a popular 
“superfood” and it is being consumed by athletes and the general population who 
seek a healthy life style,” explained Dr. Valdir de Andrade Braga, co-author of the 
study. “The possibility of using coconut oil as an adjuvant to treat hypertension adds 
to the long list of benefits associated with its consumption. Our next step is to start 
some clinical trials in order to verify whether we can reproduce those findings in 
hypertensive human patients.”  

Story Source: Provided by Canadian Science Publishing (NRC Research 

Press) (http://www.cdnsciencepub.com/).  

Materials may be edited for content and length.  

Journal Reference:  

1. Naiane F.B. Alves, Suênia K.P. Porpino, Matheus M.O. Monteiro, Enéas R.M. 
Gomes, Valdir A. Braga.  

Coconut oil supplementation and physical exercise improves baroreflex 
sensitivity and oxidative stress in hypertensive rats. Applied Physiology, 
Nutrition, and Metabolism, 2015; 1 DOI: 10.1139/apnm-2014-0351 
(http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2014-0351)  

  



109 

 

 

 

  

  
 
JAMES BREESE 

(http://www.strengthmatters.tv/author/admin/)(HTTP://WWW.STRENGTH  

Founder of Kettlebell Fever Ltd, Strength Matters. Krav Maga Global Instructor and 
Fitness Expert. Oh, and Rugby, Cricket, Snowboarding and Family Guy fanatic! 
Find Me On Google+ (https://plus.google.com/+JamesBreeseKettlebellFever? 
rel=author)  

  
 

16/09/2015 Coconut Oil and Exercise Improves High Blood Pressure  

 

  
 

Coconut Oil Home News Research Peace with God About Us  

 
September 16, 2015  

Coconut Oil and Exercise Improves High Blood Pressure  

Coconut Oil Update  

Sign Up !  

We respect your email pri  

Email address  



110 

 

 

 

  
Brian Shilhavy Health Impact News Editor  

A recent study published in the journal Applied Physiology, Nutrition, and 
Metabolism found that coconut oil supplementation and physical exercise improved 
high blood pressure and oxidative stress in hypertensive rats. The rats were 
supplemented with virgin coconut oil and subject to a swimming protocol for 4 
weeks.  

The researchers found that coconut oil combined with exercise training reduced 
body weight, reduced blood pressure in hypertensive rats, improved baroreflex 
sensitivity, decreased lipid peroxidation, and reduced superoxide levels.  

This is one more study confirming the heart-healthy properties of coconut oil, and 
dispelling the myth that coconut oil is not good for the heart simply because it is 
high in saturated fats. The lipid theory of heart disease that  
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16/09/2015 Coconut oil can fight hypertension: Study - The Times of India  
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Coconut oil can fight hypertension: Study Kounteya Sinha,TNN | Feb 12, 2015, 
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LONDON: The humble coconut oil has now been found to be the giant slayer of 
hypertension.New study in rats shows potential for combining coconut oil and 
exercise to successfully reduce hypertension.  

Coconut oil is one of the few foods that can be classified as a "superfood".  

Its unique combination of fatty acids can have profound positive effects on health, 
including fat loss, better brain function and many other remarkable benefits.  
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Hypertension  

Yamaha VMax é a moto mais cara do Brasil  

Moto que custava R$ 99 mil passou a valer R$ 130 mil, segundo nova 
tabela  

WebMotors  

    
  

RELATED  

Diabetes, hypertension top lifestyle threats in Ahmedabad  

Hypertension spreading tentacles in Rajasthan: Report  

Diabetes and hypertension – A bit too much?  

Have hypertension? Your coffee can kill you  

Hypertension during pregnancy on the rise in Kozhikode  

Researchers working at the Federal University of Paraiba in Brazil set 
out to test the hypothesis that a combination of  

daily coconut oil intake and exercise training would restore baroreflex 
sensitivity and reduce oxidative stress, resulting in reduction in blood 
pressure.  

Their experiments were performed in spontaneously hypertensive rats. 
They found that both coconut oil and exercise training were able to 
reduce weight gain compared to rats that were given saline and were 
not exposed to the exercise training protocol along the five weeks of 
study.  

Either coconut oil supplementation or exercise training was shown to 
reduce blood pressure. However, only combined coconut oil and 
exercise training were able to bring the pressure back to normotensive 
values.  

The reduction in blood pressure caused by the combination of coconut 
oil supplementation and exercise training might be explained by the 
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improvement of the reduced baroreflex sensitivity and by the reduction 
in oxidative stress in the serum, heart and aorta.  

"This is an important finding as coconut oil is currently being considered 
a popular superfood and it is being consumed by athletes and the 
general population who seek a healthy life style," explained Dr Valdir de 
Andrade Braga, co-author of the study.  

"The possibility of using coconut oil as an adjuvant to treat hypertension 
adds to the long list of benefits associated with its consumption. Our 
next step is to start some clinical trials in order to verify whether we can 
reproduce those findings in hypertensive human patients".  

Nearly 139 million Indians were suffering from high blood pressure (BP) at the end 
of 2008 —  
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India A won by 96 runs  

FEATURED TODAY IN SCIENCE  

1.Nasa probe spots global ocean on Saturn's moon  

2.Manipal varsity's role in discovery of 4 new atomic nuclei  

3.Humanoid robot to teach astronauts onboard ISS  

      
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Coconut-oil-can-fight-hypertension-
Study/articleshow/46212270.cms 1/4  

 
16/09/2015 Coconut oil can fight hypertension: Study - The Times of India  

14% of the global burden of uncontrolled hypertension. From 1980-
2008, the number of Indians suffering from high BP rose by 87 million, 
while the percentage of population suffering from the ailment rose from 
21% to 26%.  

The latest data of the Global Burden of Diseases, Injuries and Risk 
Factors study, published in the British medical journal The Lancet 
shows that while the average BP of humans declined globally, it actually 
increased among both men and women in India.  

The average BP went down by 2.7mm mercury among women globally, 
while increasing by 2.4mm mercury in India. In men, it decreased by 2.3 
mm mercury globally in the past three decades whereas in India it went 
up by 2.2 mm mercury. At present, hypertension is directly responsible 
for 57% of deaths due to stroke and 24% of deaths caused by heart 
attack.  

High BP is the leading risk factor for cardiovascular disease mortality, 
causing more than 7 million deaths every year worldwide. The study 
says that though prevalence of uncontrolled hypertension dipped from 
33% in 1980 to 29% in 2008 in men and from 29% to 25% in women, 
the actual number of people with uncontrolled hypertension increased 
from 605 million in 1980 to 978 million in 2008.  

4.Punjab forms panel to look into animal deaths due to toxic fodder  

5.NASA's new spacecraft may hitchhike across galaxy  
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Pesquisadora da UFPB estuda usar óleo de coco no
tratamento de hipertensão

Pesquisa faz parte da tese de Naiane Alves, aluna do doutorado em Biotecnologia pelo programa Renorbil

Saúde | Em 24/02/15 às 08h30, atualizado em 24/02/15 às 17h59 | Por Redação

Uma pesquisa que busca verificar o potencial do óleo de

coco como auxiliar no tratamento de hipertensão está

sendo desenvolvida no Departamento de Biotecnologia,

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Artigo a

respeito já foi publicado em importantes veículos da

comunidade acadêmica de vários países.

Leia mais Notícias no Portal Correio

A informação é do professor Valdir de Andrade Braga,

diretor do Centro de Biotecnologia da UFPB, Campus I,

em João Pessoa. A pesquisa faz parte da tese de Naiane

Alves, aluna do doutorado em Biotecnologia pelo

programa Reborbio (Rede Nordeste de Biotecnologia),

sob a orientação do professor Valdir.

Com base na utilização conhecida do óleo de coco (como agente antiinflamatório, como substituto saudável para

outros tipos de óleo), além da tradição do laboratório em questão em pesquisas cardiovasculares. Com esta pesquisa

se buscou testar os efeitos do produto, rico em gorduras boas, sobre a pressão arterial. A ideia é desenvolver um

produto que possa ser utilizado como um adjuvante no tratamento da hipertensão.

A pesquisa já tem três anos, mas ainda não terminou. Ao detalhar o que já foi feito, o professor Valdir de Andrade,

disse que inicialmente foram utilizados ratos hipertensos, um modelo animal que simula a hipertensão que acontece em

humanos. Os animais são geneticamente modificados e, ao longo da vida, desenvolvem a hipertensão, para que os

testes possam ser feitos.

Durante um mês, os ratos hipertensos foram submetidos a ingestão de óleo de coco, a uma maratona de exercícios

físicos de natação (40 minutos), cinco vezes por semana, e uma dose via oral do óleo. “Como o produto tem sido

associado a um estilo de vida saudável, a nossa ideia foi justamente combinar o produto, enquanto suplemento

alimentar, e uma rotina de exercício”, explicou o professor Valdir Braga.

Ao final desta etapa da pesquisa, se verificou que os ratos hipertensos que recebiam óleo de coco tiveram uma

pequena queda da pressão; os que só faziam exercício, também tiveram a mesma reação. Mas quando se combinou

num grupo diferente de ratos que recebia a dieta de óleo de coco associada a uma rotina de exercícios físicos, a

pressão arterial praticamente normalizouse. “E este foi o principal achado”, comemorou o diretor do Centro de

Biotecnologia da UFPB.

O próximo passo da pesquisa é começar a fazer a experiência com humanos hipertensos que também serão
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PB
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Apêndice D 

Artigo submetido no Periódico Frontiers Physiology 
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Anexo I 

COMITÊ DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS 
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COMITÊ DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS 

  

C E R T I D Ã O 

  

      João Pessoa, 29 de maio de 2012. 

                                   CEUA No 0205/12 

  

Ilmo(a). Prof. Dr. Valdir de Andrade Braga 

Departamento Biotecnologia - CBiotec - Renorbio/UFPB 

  

Orientando(a) : Naiane Ferraz Bandeira Alves 

  

O Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro de Biotecnologia da Universidade 

Federal da Paraíba ANALISOU e APROVOU a execução do 

projeto DESENVOLVIMENTO DE UM BIOPRODUTO A BASE DE RESVERATROL 

E ÓLEO DE COCO NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

  

Com previsão de utilizar 80 Ratos Wistar Kyoto e 80 Ratos SHR  

Para serem utilizados no período de maio/2012 a julho/2015 

  

Atenciosamente, 

  

Prof. Dr. Luis Cezar Rodrigues 

Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa Animal do CBiotec/UFPB
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Anexo II 

Certificado de Informação Nutricionais do OCV – Lote 3990 
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