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RESUMO

A obesidade é uma doença complexa, multifatorial, na qual ocorre uma sobreposição de fatores genéticos, comportamentais e ambientais. Ela 
pode ser definida como uma doença resultante do acúmulo anormal ou excessivo de gordura sob a forma de tecido adiposo, gerando prejuízos à 
saúde do indivíduo. Dentre as alterações resultantes da obesidade, destaca-se as alterações morfológicas e fisiológicas do coração. O Macaco 
Rhesus (Macaca mulata) é um espécie originária da Ásia amplamente utilizada em pesquisas biomédicas como modelo de primata não-humano, 
dadas características fisiológica, filogenia e adaptabilidade ao cativeiro. Em cativeiro, machos adultos desta espécie medem 48,8 cm e pesam 10,4 
Kg em média, enquanto em seu habitat natural medem 53,2 cm e pesam 7,7 Kg. Desta forma, o sobrepeso/obesidade em indivíduos de cativeiro é 
relativamente comum. Alterações cardíacas podem ser a causa de mortes idiopáticas em indivíduos adultos com sobrepeso/obesos. O objetivo 
desse estudo é realizar comparação morfométrica macroscópica entre os corações de Macacos Rhesus com sobrepeso e normais. Utilizamos 3 
espécimes (1 sobrepeso de morte idiopática e 2 normais de morte por traumatismo) do Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ. 
Pesamos os corpos, medimos o perímetro torácico e fizemos uma avaliação de escore corporal semi quantitativa. Em seguida, a fresco, coletamos 
os corações por técnica de excisão parcial do esterno e costelas. Os corações foram lavados e fixados em solução aquosa de formoldeído 10%. 
Utilizando paquímetro digital (Mitutoyo DC-8”CX-B) e balança analítica (Marte AL500) obtivemos os dados. As amostras foram separadas em 2 
grupos: a) controle (C), b) sobrepeso (S). Os dados médios do perímetro do coração 86,78mm (±6,82mm) para C e 105,37mm para S; peso de 
13,03g (±2,79g) em C e 25,08g em C; altura ventricular 28,65mm (±2,14mm) em C e 34,43mm em S; espessura do ventrículo direito 2,65mm (±
0,77mm) em C e 2,72mm em S; espessura do ventrículo esquerdo 8,47mm (±1,43mm) em C e 10,06mm em S; largura latero-lateral do coração 
21,66mm (±0,06mm) em C e 20,19mm em S; largura dorsoventral do coração 28,97mm (±2,53mm) em C e 42,84mm em S; septo intraventricular 
7,60mm (±0,42mm) em C e 8,1mm em S; peso corpóreo 2975g (±825g) em C e 7200g em S; perímetro torácico 28,50cm (±2,50cm) em C e 39cm 
em S; comprimento animal 48,50cm (±8,50cm) em C e 70cm em S; peso relativo do coração 0,45% em C e 0,35% em S. Os resultados indicam que 
existem diferenças morfométricas entre os corações do grupo C e grupo S em todos os parâmetros analisados. O coração de S apresentou todas 
as medidas maiores que C, exceto a espessura do ventrículo direito. Esse dado paradoxal pode ser explicado pelo pequeno número amostral 
disponível. O peso do coração em relação ao peso corpóreo indica que o coração de S deve suportar uma estrutura proporcionalmente maior que 
C, mesmo que o coração de S seja maior que o de C. Esta diferença pode interferir na eficiência cardíaca e, consequentemente, na saúde do 
indivíduo. Os dados obtidos indicam que o estudo é relevante, uma vez que o espécime com sobrepeso/obeso apresentou alterações na 
morfometria cardíaca que podem ter provocado danos à saúde e até o óbito. A continuação do estudo e ampliação do número amostral é 
fundamental para conclusões mais elucidativas.
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