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MANIPULAÇÃO NUTRICIONAL NA ADOLESCÊNCIA: DESENVOLVIMENTO 

DE DOENÇAS METABÓLICAS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS NA VIDA ADULTA 

 

 

Raul Sturion  

 

 

RESUMO 

 

A obesidade é caracterizada como uma condição de acúmulo excessivo de gordura corporal, 

advinda de uma alimentação rica em gordura, sedentarismo e fatores genéticos. Insultos 

nutricionais em fases sensíveis do desenvolvimento, como a adolescência, estão relacionados 

com a gênese da síndrome metabólica. Indivíduos obesos apresentam modificações dos 

marcadores pró-inflamatórios, condição associada ao surgimento de patologias como a 

periodontite. Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos de uma dieta 

hiperlipídica na adolescência, em relação à susceptibilidade a doenças metabólicas e outras 

patologias na vida adulta. Desse modo, foram utilizados ratos machos Wistar divididos em 

dois grupos experimentais: NFD, animais que receberam dieta controle (Nuvital®, Curitiba, 

Brasil) durante toda a vida e HFD, animais que receberam dieta hiperlipídica (35% de 

gordura) dos 30 aos 60 dias de vida. Dos 60 aos 90 dias, os animais do grupo HFD receberam 

dieta controle. Observou-se aumento de peso corporal nos animais HFD, bem como aumento 

no acúmulo de gordura retroperitoneal e perigonadal. Os animais obesos não apresentaram 

alterações da homeostase glicêmica e sensibilidade à insulina, porém observou-se 

dislipidemia. A obesidade e má nutrição têm sido associadas ao surgimento de doença 

periodontal espontânea, devido ao estado inflamatório e de estresse oxidativo presente nessas 

condições. Nesse sentido, faz-se necessário estudar o efeito de uma dieta hiperlipídica em 

fases críticas do desenvolvimento sobre a manifestação de periodontite. Conclui-se, então, 

que a dieta hiperlipídica na adolescência programa para aumento de peso corporal e 

disfunções metabólicas na vida adulta. 

 

Palavras-chave: Dieta hiperlipídica; Adolescência; Doença periodontal. 

 

 

NUTRITIONAL MANIPULATION IN ADOLESCENCE: DEVELOPMENT OF 

METABOLIC DISEASES AND ASSOCIATED PATHOLOGIES IN ADULTHOOD 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

Obesity is characterized as a condition of excessive body fat accumulation resulting from a 

high fat diet, physical inactivity and genetic factors. Nutritional insults at sensitive stages of 

development, such as adolescence, are related to the genesis of the metabolic syndrome. 

Obese individuals have changes in the pro-inflammatory markers, a condition associated with 

the emergence of pathologies such as periodontitis. Therefore, the aim of this work was to 

analyze the effects of a high-fat diet in adolescence in relation to susceptibility to metabolic 

diseases and other pathologies at adulthood. For this, male Wistar rats were used, divided into 

two experimental groups: NFD, animals that received a control diet (Nuvital®, Curitiba, 



Brazil) throughout the experimental protocol and HFD, animals that received a high-fat diet 

(35% fat) from 30 to 60 days of life. From 60 to 90 days HFD animals received a control diet. 

An increase in body weight was observed in HFD animals, as well as an increase in the 

accumulation of retroperitoneal and perigonadal fat. Obese animals did not show changes in 

glycemic homeostasis and insulin sensitivity; however, dyslipidemia was observed. Obesity 

and malnutrition have been associated with the appearance of spontaneous periodontal 

disease, due to the inflammatory state and oxidative stress present in these conditions. 

However, it is necessary to study the effect of a high-fat diet at critical stages of development 

on the manifestation of periodontitis. We conclude that the high-fat diet in adolescence 

programs to increased body weight and metabolic disorders at adulthood. 

 

Keywords: High-fat diet; Adolescence; Periodontitis.  

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade consiste em uma 

condição de acúmulo excessivo de gordura corporal em que a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos são prejudicialmente afetados. Além disso, a OMS aponta a obesidade como um 

dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 

bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. No Brasil, 

estatísticas apontam que mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de 

sobrepeso e obesidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

Essa condição alcançou proporções epidêmicas globais, onde 300 milhões de pessoas 

apresentam obesidade clínica em todas as faixas etárias e grupos socioeconômicos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003). Ainda, a obesidade é um importante fator de risco para 

o desenvolvimento de doenças sistêmicas como a diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, resistência à insulina e, até mesmo, alguns tipos de 

cânceres (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

A obesidade e a síndrome metabólica apresentam causas multifatoriais que envolvem 

fatores genéticos, sedentarismo, ingestão de alimentos calóricos (com alto teor de gorduras e 

açucares), dentre outros fatores (IBÁÑEZ et al, 2017). Uma dieta rica em gordura está 

associada a muitas das alterações metabólicas e cardiovasculares que são características do 

quadro de obesidade e relacionadas à síndrome metabólica. Em geral, indivíduos obesos 

apresentam um desequilíbrio da atividade do Sistema Nervoso Autonômico (SNA), com 

elevada atividade parassimpática e diminuído tônus simpático. Essas alterações estão 

relacionadas à desregulação da secreção de insulina (GOMES et al, 2013). Roedores 

submetidos a uma dieta rica em gordura, a curto prazo na vida adulta, acumulam tecido 

adiposo, desenvolvem hipertensão arterial e resistência à insulina (TÓFOLO et al, 2015). 

A obesidade é comumente associada a um estado inflamatório crônico, caracterizado 

por um aumento nos marcadores sistêmicos de inflamação. O gatilho inicial para a inflamação 

não é compreendido totalmente, no entanto, sabe-se que um balanço energético positivo e um 

estado hiper anabólico nos adipócitos contribuem para o aumento dos marcadores pró 

inflamatórios em indivíduos obesos. Esse estado inflamatório crônico e a ativação 

inespecífica do Sistema Imunológico contribuem em grande medida para o desenvolvimento 

de patologias associadas (KARCZEWSKI, 2018). Nesse sentido, além da associação da 

obesidade com outras doenças metabólicas, a literatura apresenta uma relação entre obesidade 

e a doença periodontal, uma das doenças orais com maior prevalência no mundo, afetando 
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cerca de 86% da população brasileira (CHAMBRONE, LEANDRO et al 1993; ARAÚJO, 

SUKEKAVA, 2007). É uma doença caracterizada pela inflamação dos tecidos de sustentação 

dos dentes (tecido gengival, ligamento periodontal, osso alveolar e cemento), decorrentes da 

resposta inflamatória frente a agentes microbianos colonizadores do biofilme, presentes em 

superfícies não descamativas como a superfície dentária. A colonização inicial se dá, 

predominantemente, por bactérias aeróbicas Gram-positivas facultativas, do tipo 

Streptococcus sanguis e Actinomyces spp (LINDHE; KARRING; LANG, 2005). 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado uma alta prevalência da doença periodontal 

na população obesa, que pelo desequilíbrio metabólico decorrente de uma dieta excessiva em 

lipídios, é capaz de modificar a placa bacteriana pelo desencadeamento de outras doenças 

como o Diabetes Mellitus, tornando os indivíduos susceptíveis ao agravo da doença 

(LINDHE; KARRING; LANG, 2005). 

Na mesma proporção em que há um crescimento da prevalência da doença periodontal 

na população, observa-se um alto índice de pessoas com alimentação inadequada e, 

consequentemente, os índices de obesidade e síndrome metabólica também são crescentes. 

Dessa forma, sugere-se que há uma relação entre doença periodontal e alterações no 

metabolismo energético e glicêmico (CARDOSO; REIS; MANZANARES-CÉSPEDES, 

2018; DOMMISCH, 2018).  

Estudos epidemiológicos e experimentais demonstram que determinados fatores 

ambientais ou insultos nutricionais em janelas críticas do desenvolvimento, como uma dieta 

hipoproteica ou hiperlipídica durante a gestação, a lactação ou a adolescência, consistem em 

importantes fatores para a gênese da obesidade, contribuindo para o desenvolvimento de 

alterações genéticas e epigenéticas no indivíduo, programando-o a longo prazo para o 

desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e patologias associadas (BARKER, 2004; 

VENCI et al, 2020; HOFFMAN et al, 2017).  

A adolescência tem início com a puberdade, fase em que ocorre a maturação dos eixos 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e hipotálamo-pituitária-gônadas (HPG), promovendo 

várias alterações estruturais e funcionais. Esses eixos estão envolvidos com o controle de peso 

corporal, ingestão alimentar e distribuição de gordura no corpo, dessa forma, insultos 

nutricionais neste período são capazes de prejudicar o desenvolvimento normal desses eixos, 

podendo programar o organismo para doenças na vida adulta (RUTTERS, et al., 2010). 

A prevalência de síndrome metabólica em adolescentes e adultos jovens aumentou nos 

últimos anos. Isso ocorreu devido as mudanças nos padrões de dieta e estilo de vida, devido à 

pressão social, ambiental e facilidade de acesso a alimentos altamente calóricos e processados 
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(TÓFOLO et al, 2015). No entanto, as consequências a longo prazo do consumo de uma dieta 

hiperlipídica na adolescência, fase sensível do desenvolvimento, não são bem conhecidas no 

meio científico. 

Com isso, hipotetiza-se que o consumo de uma dieta hiperlipídica durante a 

adolescência pode programar a prole macho de ratos para o desenvolvimento de alterações 

metabólicas e obesidade na vida adulta.  

Ademais, objetiva-se realizar uma breve revisão bibliográfica sobre injúrias 

nutricionais na adolescência, parâmetros inflamatórios e o desenvolvimento da doença 

periodontal. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 APROVAÇÃO ÉTICA 

 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com as orientações 

estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de Maringá (CEUA) na 

reunião de 18/02/2019 (protocolo número 3723280918). 

 

 

2.2 ANIMAIS E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

Ratos Wistar machos (n=30) de 25 dias foram obtidos do Biotério Central da 

Universidade Estadual de Maringá e alojados no Biotério Setorial do Laboratório de Biologia 

Celular da Secreção (LBCS) na Universidade Estadual de Maringá. Após um período de 

adaptação de 5 dias, os animais foram divididos em dois grupos experimentais: NFD, animais 

que receberam dieta controle (n= 15 animais; Nuvital®, Curitiba, Brasil) durante toda a vida e 

HFD, animais que receberam dieta hiperlipídica – “high fat diet” (n= 15 animais; 35% de 

gordura, Tabela 1) dos 30 aos 60 dias de vida (adolescência). Dos 60 aos 90 dias, os animais 

do grupo HFD receberam dieta controle. Aos 90 dias de vida, os procedimentos experimentais 

foram realizados em ambos os grupos. 
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Os animais tiveram acesso à água e à ração à vontade durante todos os estágios do 

protocolo e foram mantidos em sala ambientada com fotoperíodo (07h00min – 19h00min) e 

temperatura (22 ± 2ºC) controlados. 

A Tabela 1 demonstra a composição nutricional da dieta hiperlipídica, produzida de 

acordo com os valores já previamente estabelecidos segundo (BARELLA et al., 2012). Os 

valores estão apresentados em g/kg de dieta. As misturas de sais minerais e vitaminas 

utilizadas na confecção das dietas seguem as recomendações do American Institut of 

Nutrition, AIN 93 (REEVES et al., 1993). 

 

Tabela 1 – Composição nutricional das dietas normolipídica e hiperlipídica. 

 

 

2.2.1 Parâmetros biométricos 

 

Durante todo o período experimental foi registrado três vezes por semana a evolução 

ponderal e o consumo alimentar dos animais. Após todos os procedimentos experimentais, os 

ratos foram submetidos a eutanásia por overdose anestésica (Tiopental 120mg/kg de massa 

corpórea, via intraperitoneal) para retirada dos principais estoques de gordura corporal 

(retroperitoneal, periepididimal e mesentérica) e do fígado. O peso das gorduras e do fígado 

foi expresso em relação ao peso corporal do animal (g/100g de peso corporal). 

 

 

 

Componentes   Dieta Normolipídica  

( 4,5 %)   

Dieta Hiperlipídica  

(35% )   

Amido de milho   427,5   115,5   
Caseína   200 ,0   200,0   
Amido de  milho dextrinizado   132 ,0   132,0   
Sacarose   100 ,0   100,0   
Óleo de soja   40 ,0   40,0   
Banha de porco   - --   312,0   
Celulose microfina   50 ,0   50,0   
Mistura de Sais Minerais*   35 ,0   35,0   
Mistura de Vitaminas *   10 ,0   10,0   
L - Cistina   3,0   3,0   
Bitartarato de colina   2,5   2,5   
To tal (g)    1000,0 1000,0   
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2.2.2 Teste de tolerância à insulina intraperitoneal (ipitt) 

 

Aos 90 dias de vida, após jejum de 6 horas, os animais de todos os grupos receberam 

uma injeção intraperitoneal de insulina (1U/kg PC). Amostras de sangue (75 սL) foram 

obtidas via caudal antes da injeção (tempo 0’) e 15, 30, 45 e 60 minutos após a administração 

de insulina, por meio de tubo capilar (75mm de comprimento, 1,5 mm de diâmetro externo) 

heparinizado. Os níveis de glicose sanguínea durante o teste foram avaliados pelo método 

enzimático-colorimétrico (GoldAnalisa®; Belo Horizonte, Brasil). A constante de decaimento 

da glicose plasmática foi calculada (kitt %/min). 

 

 

2.2.3 Teste de tolerância à glicose intravenoso (ivgtt) 

 

Após 48 horas da realização do ipITT, os animais foram anestesiados (Cetamina-

Xilazina; 75mg + 15mg/kg de peso corporal). Em seguida, foram submetidos a uma cirurgia 

para implante de uma cânula de silicone na veia jugular externa direita. Por meio de uma 

incisão na região cervical anterior, houve a dissecção dos tecidos até a visualização da veia. 

Em seguida, uma cânula de silicone foi inserida dentro da veia e fixada ao músculo peitoral 

maior através de uma sutura simples. A cânula foi preenchida com solução de heparina a 10% 

(Liquemine®) diluída em salina (0,9% de NaCl) para evitar a entrada de sangue e a 

consequente formação de coágulos no seu interior. O ivGTT foi realizado 24 horas depois da 

cirurgia e com os ratos submetidos a jejum de 12 horas. 

No momento da realização do teste, amostras sanguíneas (400 µL) foram retiradas 

(tempo 0’) antes da aplicação de uma carga de glicose intravenosa (1g/kg de peso corporal) 

para avaliação dos níveis basais de glicose. Após a administração de glicose, amostras 

sanguíneas foram retiradas nos tempos 5’, 15’, 30’ e 45’ para posterior dosagem de glicose. 

Após cada retirada de sangue, foi aplicado salina 0.9% no mesmo volume. As amostras de 

sangue foram centrifugadas a 13.000 RPM/5min e o plasma recolhido foi armazenado a –

20ºC para dosagens bioquímicas posteriores. 
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2.2.4 Dosagem de glicose  

 

A dosagem de glicose do plasma foi realizada através do método da glicose oxidase 

por espectrofotometria (Analisador bioquímico semiautomático, BIO 200FL, Bio Plus®, São 

Paulo/SP, Brasil), utilizando kit comercial (GoldAnalisa®; Belo Horizonte, Brasil).  

 

 

2.2.5 Análise do perfil lipídico 

 

O plasma obtido no tempo 0’ do ivGTT foi utilizado também para dosagem de 

colesterol total, triglicerídeos e HDL-C por meio de kit comercial para testes laboratoriais 

Linha BIOLiquid® (SIMOES, F C ET AL., 2007). Os valores de colesterol LDL e VLDL 

foram calculados por meio do cálculo de Friedewald:  

LDL (mg/dL) = Colesterol total – (Triglicerídeos/ 5) – HDL VLDL (mg/dL) = 

Triglicerídeos/ 5. 

 

 

2.2.6 Análise estatística 

 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média. A análise 

estatística foi realizada utilizando o teste t de Student. Um valor de P <0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. As análises foram realizadas através do programa GraphPad 

Prism®, versão 7, por Windows (GraphPad Prism® Software, San Diego California USA). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

De acordo com a Figura 1A, o grupo HFD apresentou 10,57% (P<0,0001) de aumento 

de peso corporal quando comparado com o grupo NFD, de acordo com a área sobre a curva 

(ASC). No entanto, o consumo alimentar relativo (g/100g peso corporal) dos 21 aos 90 dias 

foi 23,30% (P<0,05) menor no grupo HFD quando comparado com o grupo NFD, visto na 

Figura 1B. 
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Figura 1 - Ganho de peso corporal (A) e consumo alimentar relativo (B) dos 30 aos 90 dias 

de idade 

 

 

 

Na Figura 1, acima, tem-se Ganho de peso corporal (A) e consumo alimentar 

relativo (B) dos 30 aos 90 dias de idade. Painel lateral de cada figura representa a área sob a 

curva (ASC). Dados apresentados como média±EPM. *P<0,05, ****P<0,0001 representam 

diferenças estatísticas de acordo com o teste t de Student (n= 8-15 animais por grupo). NFD, 

animais tratados com dieta normolipídica. HFD, animais tratados com dieta hiperlipídica. 

Já no que diz respeito as figuras abaixo, tem-se que Figura 2A o peso do fígado 

apresentou-se igual entre os grupos. Em relação aos estoques de gordura corporal, o peso da 

gordura retroperitonial (Figura 2B) está aumentado 16,62% (P<0,01) no grupo HFD em 

relação ao NFD. Do mesmo modo, o peso da gordura perigonadal (Figura 2C) apresentou um 

aumento de 28,21% (P<0,05) no grupo HFD. A gordura mesentérica (Figura 2D) não 

apresentou diferença estatística entre os grupos.  
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Figura 2 - Peso do fígado (A), gordura retroperitoneal (B), gordura perigonadal (C) e gordura 

mesentérica (D) aos 90 dias de idade 

 

Na Figura 2, então, apresenta-se o peso do fígado (A), gordura retroperitoneal (B), 

gordura perigonadal (C) e gordura mesentérica (D) aos 90 dias de idade. Peso fígado e 

dos estoques de gordura (g/100g PC). Dados apresentados como média±EPM. *P<0,05, 

**P<0,01 representam diferenças estatísticas de acordo com o teste t de Student (n= 8-15 

animais por grupo). NFD, animais tratados com dieta normolipídica. HFD, animais tratados 

com dieta hiperlipídica. 

Conforme o teste de tolerância à glicose intravenosa (ivGTT, Figura 3A) e o Teste de 

Intolerância a Insulina intraperitoneal (ipITT, Figura 3B) não houve diferença entre os grupos 

na tolerância à glicose (ASC) e na sensibilidade à insulina (kitt). 
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Figura 3 - Glicose durante o teste de tolerância à glicose (ivGTT) (A) e durante o teste de 

tolerância à insulina (ipITT) (B) 

 

 

Na Figura 3, acima a glicose durante o teste de tolerância à glicose (ivGTT) (A) e 

durante o teste de tolerância à insulina (ipITT) (B) aos 90 dias de idade. O painel lateral 

de cada figura representa a área sob a curva (ASC). Dados apresentados como média±EPM. 

*P<0,05 representa diferenças estatísticas de acordo com o teste t de Student (n=8-15 animais 

por grupo). NFD, animais tratados com dieta normolipídica. HFD, animais tratados com dieta 

hiperlipídica. 

Já a Figura 4A acusou um aumento de 8,95% (P<0,05) nos níveis de Colesterol total 

do grupo HFD, assim como os níveis de LDL (Figura 4C) aumentaram em 23,79% (P<0,05) 

nesse grupo. Porém, os resultados das análises de HDL, VLDL e Triglicerídeos (Figuras 4B, 

D e E), não apresentaram diferença estatística entre os grupos analisados. 
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Figura 4 - Perfil lipídico aos 90 dias de idade 

 

Na Figura 4 sobre o perfil lipídico aos 90 dias de idade tem-se que (A) Colesterol 

total, (B) colesterol HDL, (C) colesterol LDL, (D) colesterol VLDL, (E) triglicerídeos. 

Dados apresentados como média±EPM. *P<0,05 representa diferenças estatísticas de acordo 

com o teste t de Student (n=8-15 animais por grupo). NFD, animais tratados com 

normolipídica. HFD, animais tratados com dieta hiperlipídica. 

 

 

4 DISCUSSÃO 
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O presente estudo mostra que a manipulação nutricional, através da oferta de uma 

dieta hiperlipídica, durante a adolescência, é capaz de programar ratos Wistar machos para 

elevado peso corporal associado a alterações metabólicas na vida adulta. 

A literatura apresenta que animais tratados com dieta rica em gordura na vida adulta 

(HFD) apresentam um desequilíbrio na homeostase energética. Esse desequilíbrio leva a 

mudanças na atividade do sistema nervoso autônomo, fazendo com que aumente a secreção 

de insulina pelo pâncreas e tenha uma redução na sensibilidade central e periférica à insulina 

que, como consequência, promovem aumento do peso corporal, maior acúmulo de gorduras e 

provocam dislipidemia. Dessa forma, o modelo de obesidade induzida por uma dieta 

hiperlipídica na vida adulta em ratos é caracterizado por uma redução na sensibilidade à 

insulina em alguns tecidos, hiperinsulinemia em jejum, intolerância à glicose, hiperatividade 

parassimpática, aumento dos estoques de gordura corporal, dentre outras alterações 

(MARTINS et al, 2018; BARELLA et al, 2012; PEREIRA et al, 2019; DUAN, YEHUI et al., 

2018). 

Os estudos epidemiológicos e experimentais enfatizam o papel da programação fetal 

no desenvolvimento de doenças na vida adulta. Recentemente, artigos científicos 

evidenciaram outros períodos críticos do desenvolvimento, os quais podem programar 

permanentemente os órgãos e sistemas, assim como ocorre na programação fetal. Trabalhos 

do nosso laboratório mostraram que a adolescência consiste em uma janela de 

susceptibilidade para a programação metabólica. A exposição a dieta com baixo teor de 

proteínas ou hiperlipídica durante este período programam disfunções cardiometabólicas a 

longo prazo (DE OLIVEIRA et al, 2013; GOMES et al, 2013; MALTA et al, 2016). 

No presente trabalho, a dieta hiperlipídica foi oferecida aos animais durante a 

adolescência, fase em que, assim como a gestação e lactação, conexões neuronais estão sendo 

formadas no cérebro dos indivíduos (DE OLIVEIRA et al, 2013; MALTA et al, 2016). Nas 

últimas décadas, muitas foram as mudanças no padrão alimentar que ocorreram no estilo de 

vida dos adolescentes. Os alimentos conhecidos como “junk foods”, com alto teor de energia e 

pobre em nutrientes são de baixo custo e de fácil acesso, o que os torna particularmente 

interessantes para o público jovem (REICHELT; RANK, 2017). O elevado consumo de uma 

dieta rica em gordura e açucares pode ter ocasionado um aumento significativo da obesidade e 

suas comorbidades associadas nos últimos anos, como: diabetes, doenças cardiovasculares, 

transtornos mentais como ansiedade e depressão, distúrbios reprodutivos e doença periodontal 

(IBÁÑEZ, CARLOS et al. 2017; WINTHER et al., 2018). 
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No presente trabalho, observamos aumento do peso corporal nos animais do grupo 

HFD devido à alta ingestão de lipídios presentes na dieta, o que faz com que os animais 

apresentem um maior acúmulo de gordura em forma de triacilglicerol no tecido adiposo. 

Além disso, há perturbação no controle do balanço de energia e aporte calórico elevado, 

embora o consumo alimentar relativo ao peso corporal esteja reduzido, corroborando com a 

literatura (TÓFOLO et al. 2015; BARELLA et al. 2012).  

Em relação a deposição de gordura corporal nos animais que consumiram HFD, houve 

um aumento no acúmulo de tecido adiposo retroperitoneal e perigonadal em comparação aos 

animais que receberam NFD. O peso da gordura mesentérica e do fígado se mantiveram 

iguais entre os grupos. Esse aumento de gordura na região retroperitoneal é considerado um 

importante fator para o desenvolvimento de alterações metabólicas, como intolerância à 

glicose, hipertensão, dislipidemia e resistência à insulina, além de ser um forte indicativo de 

obesidade geral como demonstrado em estudos anteriores (BARELLA et al. 2012). É válido 

ressaltar que a dieta rica em gordura administrada na adolescência causa uma série de 

alterações prejudiciais no metabolismo, alterando o desenvolvimento cerebral, podendo 

causar mudanças metabólicas permanentes durante a vida adulta (GOMES, RODRIGO 

MELLO et al. 2013).  

De acordo com a literatura, animais que ingeriram HFD durante todo o período 

experimental (21 aos 90 dias) apresentam alterações da captação de glicose, resultando em 

intolerância à glicose e hiperinsulinemia durante o ivGTT. Além disso, os animais obtiveram 

diminuição da sensibilidade periférica à insulina devido a alimentação com dieta rica em 

gordura em uma fase precoce (GOMES et al. 2013). Ibanez e colaboradores ofertaram uma 

dieta HF para ratos Wistar machos somente no período da adolescência (30-60 dias) e 

observaram intolerância à glicose na vida adulta, como demonstrado na área sob a curva do 

ivGTT (IBANEZ et al, 2017). No entanto, no presente estudo, quando realizamos as análises 

dos ivGTT e ipITT, os animais do grupo HFD se mantiveram normoglicêmicos durante o 

teste e normosensíveis à insulina. 

As análises bioquímicas do perfil lipídico mostraram que os animais alimentados com 

a dieta HF tiveram aumentos no colesterol total e colesterol LDL, o que está associado ao 

aumento da massa corporal ou obesidade, causada pela má alimentação em um período 

crítico. Essas alterações podem ser indicativos de desordem metabólica, dislipidemia e até 

mesmo a um quadro de esteatose hepática, como descrito por (GOMES et al. 2013).  No 

presente estudo, os níveis de colesterol HDL, VLDL e Triglicerídeos se mantiveram iguais 

entre os grupos. Os autores (THOMPSON et al., 2016) analisaram o fígado de animais que 
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ingeriram dieta hiperlipídica e encontraram um quadro de esteatose hepática. Em nosso 

trabalho, o fígado não foi analisado, no entanto, sugere-se um estudo posterior com o objetivo 

de desvendar as alterações hepáticas decorrentes da programação na adolescência com a dieta 

HF. 

Além das desordens metabólicas e biométricas geradas pelo consumo de dieta 

hiperlipídica, há uma associação entre a manipulação nutricional e o desenvolvimento de 

doença periodontal. As doenças periodontais compreendem um grupo de patologias 

caracterizadas por inflamação periodontal causada por infecção por microrganismos, os quais 

ativam o sistema imunológico para combater a infecção. Inicialmente, a inflamação atinge os 

tecidos gengivais, se os fatores etiológicos não forem eliminados, a reposta imune será mais 

complexa e o metabolismo dos tecidos periodontais será prejudicado, resultando na perda do 

suporte periodontal (SAITO et al., 1998; NISHIMURA, 2001).  

A obesidade vem sendo apresentada como um fator de risco para doenças 

periodontais, no entanto, os mecanismos envolvidos nessa associação ainda não são bem 

conhecidos. Sabe-se que o tecido adiposo libera citocinas pró-inflamatórias e hormônios 

globalmente chamados de adipocitocinas, que induzem processos inflamatórios e distúrbios 

do estresse oxidativo, gerando uma fisiopatologia semelhante entre obesidade e doenças 

periodontais. Essa associação foi relatada pela primeira vez em 1977 por Perlstein e Bissada, 

e em humanos em 1998 por Saito et al (1998). Desde então, a hipótese de que a obesidade é 

um fator de risco para periodontite tem sido evidenciada por diversos estudos 

epidemiológicos (HERRERA et al, 2017). 

O estado inflamatório modificado e a hiperoxidação, quadros característicos da 

obesidade, levam a uma maior susceptibilidade à infecção bacteriana, o que pode facilitar o 

início ou progressão da periodontite. Portanto, sugere-se que o estresse oxidativo seja um 

ponto de encontro entre obesidade e doença periodontal (DURSUN et al, 2016). Além disso, 

recentemente tem sido observado que a dieta tem um papel essencial na manutenção da saúde 

periodontal. A baixa ingestão de alguns nutrientes como vitaminas, ácidos graxos 

poliinsaturados, ômega 3 e fibras alimentares está associada a más condições periodontais. 

Semelhantemente, a alta ingestão de gorduras saturadas e açucares está relacionada ao 

surgimento de distúrbios periodontais (JAUHIAINEN et al, 2019). 

Wagner e colaboradores (2012) mostraram que ratos Wistar alimentados por 110 dias 

com dieta hiperlipídica apresentaram maior ocorrência de doença periodontal espontânea em 

comparação ao grupo que ingeriu dieta controle. Shirakashi e colaboradores (2013) realizaram 

um estudo experimental e observaram que mães com doença periodontal programam sua 
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prole para resistência à insulina e reduzida sinalização da insulina. No entanto, a literatura não 

apresenta os efeitos do consumo de uma dieta hiperlipídica, especificamente, na janela da 

adolescência sobre a ocorrência de doença periodontal espontânea. 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A ingestão de uma dieta hiperlipídica durante a adolescência, fase sensível do 

desenvolvimento, promove disfunções metabólicas e aumento de peso corporal em ratos 

Wistar machos na vida adulta. Ademais, a literatura sugere que há uma associação da má 

nutrição e obesidade com o desenvolvimento de doença periodontal. Dessa forma, sugere-se 

que seja investigado, posteriormente, se há uma relação entre dieta hiperlipídica na 

adolescência e o surgimento de doença periodontal na vida adulta em ratos Wistar machos. 
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