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RESUMO 
O  objetivo  desse  trabalho  é  avaliar  os  parâmetros  biométricos  em  ratos  adultos  obesos  programados  por  dieta
hiperlipídica durante a adolescência. Parte dos animais foi exposto a uma dieta hiperlipídica na adolescência. A evolução
ponderal  e  o  consumo  alimentar  de  todos  os  ratos  foram  registrados  a  cada  dois  dias  durante  todo  o  período
experimental [CA(G) = (DF – DI)/ Nº RATOS/Nº DIAS]. Ao final do experimento foram retirados e pesados os estoques
de gordura retroperitoneal e periepididimal. Observou-se que os animais expostos a dieta HF durante a adolescência são
programados  para  apresentar  um maior  peso  corporal  na  vida  adulta,  mesmo diante  de  uma  restrição  nutricional
exacerbada  como  uma  dieta  com  apenas  4%  de  proteína.  Esta  obesidade  programada  durante  a  adolescência
potencialmente é observada em indivíduos humanos adultos com dificuldades para o controle do peso corporal, mesmo
diante do uso de dietas alimentares restritivas visando a perda de peso.

PALAVRAS- CHAVE: Consumo alimentar; Dieta hipoprotéica; Dieta hiperlipídica; Tecido adiposo.

1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença não comunicável (DNC) que atinge os países desenvolvidos e os
em desenvolvimento, afetando fisiologicamente e psicossocialmente os doentes. Os portadores da
doença apresentam algumas comorbidades próprias da obesidade, entre elas o diabetes mellitus
tipo 2, as doenças cardiometabólicas (hipertensão arterial, aterosclerose, entre outras), inflamação
(CODOÑER-FRANCH et  al.,  2011),  subfertilidade,  disfunção hepáticos e alguns tipos de câncer
(KYROU; RANDEVA; WEICKERT, 2014).

A população acometida pela obesidade e suas comorbidades não se restringe à população
adulta, mas também, e de maneira alarmante, tem atingido a população infantil e adolescente. No
Brasil, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da
Saúde, o índice de Massa Corporal (IMC= massa corporal kg/ (altura m)2) de crianças entre 7 e 10
anos de idade corresponde a 4,52% baixo  peso,  30,94% sobrepeso e obesidade e 64,54% de
eutrofia;  os dados correspondem aos meses de janeiro a julho deste ano (Ministério da Saúde,
SISVAN, 2017). O relatório de consumo alimentar realizado pelo SISVAN, mostra que de um total de
24.737 crianças de 5 a 9 anos avaliadas em 2015, 61% delas consomem macarrão instantâneo,
salgadinho de pacote e biscoito salgado, alimentos ricos em gordura saturada e insaturada do tipo
trans (MINISTÉRIO DA SAÚDE, SISVAN, 2017). 

Nesse sentido, nosso trabalho propõe o estudo de um modelo animal que se assemelha a
esse  panorama  epidemiológico  nutricional.  Tendo  como  referencial  teórico  o  conceito  DOHaD,
Developmental Origins of Health and Disease - Origens Desenvolvimentistas da Saúde e Doença, o
qual sugere que insultos em períodos críticos do desenvolvimento são primordiais para as condições
de saúde ou doença no indivíduo adulto. Os insultos podem ser dietéticos, ambientais (poluição do
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ar  e  água),  agroquímicos,  álcool,  tabagismo,  drogas em geral,  entre  outros,  os  quais  afetam o
metabolismo do indivíduo em formação, tanto a nível fetal, como durante a infância e adolescência. 

Por meio desse modelo experimental in vivo, visamos elucidar como pode reagir o organismo
humano frente a esses insultos, dieta rica em gordura na infância e adolescência, e uma dieta podre
em proteínas (nutriente caro para grande parte da nossa população) durante a vida adulta. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ANIMAIS, CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS E DIETA 

Foram  utilizados  ratos  machos  da  linhagem  Wistar,  obtidos  do  biotério  central  da
Universidade Estadual de Maringá aos 25 dias de vida. Os animais foram mantidos em uma sala
com temperatura de 22±2ºC e fotoperíodo de 12 horas (7:00-19:00 horas, período claro), com livre
acesso à água e ração (Nuvital®, Curitiba, Brasil)  no biotério setorial  do Laboratório de Biologia
Celular da Secreção. Os protocolos experimentais foram desenvolvidos de acordo com as normas
do Comitê de Ética para Uso e Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá.

O modelo experimental utilizado consistiu na desnutrição de ratos adultos alimentados com
dieta hiperlipídica durante a adolescência. Dos 25 aos 30 dias de vida todos os animais receberam
dieta normal para adaptação ao biotério setorial do Laboratório de Biologia Celular da Secreção da
Universidade Estadual de Maringá. Aos dos 30 dias de vida os ratos foram divididos em quatro
grupos experimentais. O primeiro grupo recebeu dieta normal ao longo da vida (grupo 1, NF-NP); o
segundo grupo recebeu dieta hiperlipídica da 1 a 4a  semana (adolescência) e dieta normal da 5a  a
12a  semanas (grupo 2,  HF-NP); o terceiro grupo recebeu dieta normal na adolescência (1a a 4a

semanas) e dieta hipoprotéica (9a a 12a semana; grupo 3, NF-LP) e o quarto grupo recebeu a dieta
hiperlipídica na adolescência (1a a 4a semanas) e hipoprotéica na vida adulta (9a a 12a semanas;
grupo 4, HF-LP). Após o período de tratamento com a dieta hiperlipídica os animais dos grupos HF-
NP e HF-LP passaram por um período de recuperação dietética com dieta normal ad libitum entre a
5a e 9a semanas. 

As análises experimentais foram realizadas a partir dos 120 dias de vida, perfazendo um total
de 40 animais. Após realização dos procedimentos experimentais, os animais foram eutanasiados
com dose elevada de tiopental+lidocaína (150mg/kg+10mg/ml).

2.2 PARÂMETROS BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO DA OBESIDADE 

A cada dois dias durante todo o período experimental  a evolução ponderal  e o consumo
alimentar de todos os ratos [CA(g) = (Df – Di)/nº ratos/nº dias] foram avaliados e apresentados em
média por semana.

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados deste estudo serão apresentados como média ± erro padrão da média (SEM).
O nível aceitável de erro tipo II será 5%, portanto os dados serão considerados significativos quando
P<0,05. Os dados serão analisados com o Programa Graph Pad Prism 6 (GraphPad softwares, La
Jolla, CA, USA) por ANOVA Ttwo-way e pós-teste de Tukey.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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3.1 CONSUMO ALIMENTAR

Figura 1: Consumo alimentar dos grupos.

Os animais  expostos  a  dieta  HF da  primeira  a  quarta  semana  apresentaram um menor
consumo alimentar (pHF<0,05; Fig.1). Durante o período de recuperação dietética todos os grupos
apresentaram um consumo alimentar similar. Durante o período de exposição a dieta LP (da 9ª a 12ª
semana), os animais expostos a essa dieta apresentaram um consumo alimentar menor (pLP<0,05;
Fig.1). 

A  menor  ingestão  alimentar  observada  nos  animais  que  ingeriam  a  dieta  HF  pode  ser
consequência de uma maior saciedade promovida pela alta ingestão de lipídios. Contudo a baixa
palatabilidade da dieta HF, composta por grande quantidade de banha de porco, também poderia
estar afetando o consumo alimentar,  visto que o produto tem consistência mole, o que é pouco
aceito por roedores.

Alguns estudos apontam que a dieta pobre em proteínas consumida na vida adulta,  não
aumenta o consumo alimentar, pois nessa fase o animal requer proteína para manter seus estoques,
diferentemente dos animais em fase de crescimento como na infância e na adolescência, fases em
que o aumento do consumo alimentar pode ocorrer na tentativa de suprir as necessidades protéicas
do animal favorecendo o crescimento de tecidos (WHITE; PORTER; MARTIN, 2000). A necessidade
proteica  na  vida  adulta  dos  animais  é  responsável  pela  manutenção  da  proteína  corporal,  não
havendo, portanto, a necessidade de o animal consumir mais dieta para obter proteína, além disso,
acreditamos que houve uma menor ingestão da dieta LP em virtude da menor palatabilidade dessa
dieta. 

3.2 GANHO DE PESO
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Figura 2: Evolução ponderal dos grupos.

Durante o período de exposição a dieta HF os animais apresentaram um ganho de peso
similar. A partir do período de recuperação os animais expostos a dieta HF começaram a apresentar
um ganho  de  peso maior  comparado aos  animais  expostos  a  dieta  NF.  Durante  o  período de
exposição a dieta LP os animais tratados com esta dieta pararam de ganhar peso, ou mantiveram o
peso corporal (pLP<0,05; Figura 2). 

A  partir  desses  resultados,  observamos  que  a  dieta  HF  programa  os  animais  para  a
obesidade na vida adulta, pois os animais HF apresentam maior peso corporal quando comparados
aos seus controles (NF-NP e NF-LP). No entanto, quando a dieta LP é introduzida os animais que
consumiram a dieta HF na adolescência deixam de ganhar peso, ao passo que os animais que
comeram a HF, mas consumiram a dieta NP na vida adulta continuam a aumentar o peso corporal,
ou seja, como foram programados para a obesidade, eles continuam a estocar, aumentando assim o
peso  corporal  desses  animais  (grupo  HF-NP).  Os  grupos  que  consumiram  a  dieta  NF  na
adolescência deixaram de ganhar peso isso pode ter ocorrido em virtude da escassez de proteína
dietética. O baixo consumo de proteína na dieta resulta em uma redução do ganho de proteína
corporal  e  água,  o  que  pode  ter  atenuado  o  ganho  de  peso  dos  animais  (WHITE;  PORTER;
MARTIN,  2000).  Outra  hipótese  seria  a  degradação  de  proteínas  endógenas  para  fornecer
aminoácidos para a síntese de proteínas mais vitais (DU, HIGGINBOTHAM; WHITE, 1999). 

4 CONCLUSÃO

Neste  estudo observou-se que  animais  expostos  a  dieta  HF durante  a  adolescência  são
programados  para  apresentar  um  maior  peso  corporal  na  vida  adulta,  mesmo  diante  de  uma
restrição  nutricional  exacerbada  como uma dieta  com apenas  4% de  proteína.  Esta  obesidade
programada durante a adolescência potencialmente é observada em indivíduos humanos adultos
com dificuldades para o controle do peso corporal,  mesmo diante do uso de dietas alimentares
restritivas visando a perda de peso.
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