
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: EFEITOS DO USO DA MAÇA EM UMA DIETA HIPERCALÓRICA NA MORFOLOGIA DO
PÂNCREAS E NOS NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL EM RATOS WISTAR.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LARISSA LOBO TREVIZAN, FRANCIELLEN NEVES FLAVIO, RAYSSA DE MOURA
ZANATTA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LEDA MÁRCIA ARAÚJO BENTOORIENTADOR(ES): 



Efeitos do uso da maça em uma dieta hipercalórica na morfologia do pâncreas 
e nos níveis séricos de colesterol em ratos Wistar. 

              Resumo 

             A alimentação compõe um dos principais fatores de risco responsável 
por desencadear a síndrome metabólica a qual engloba doenças crônicas tais 

como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade e as cardiopatias. As dietas 

hipercalóricas estão relacionadas ao aumento dos níveis glicêmicos no sangue, 

obesidade e dislipidemias. Os determinantes dietéticos, principalmente o 

consumo de fibras solúveis, estão evidenciados na literatura como os possíveis 

desencadeadores da redução do colesterol total. Esse trabalho tem como 

objetivo verificar o efeito do tratamento da maçã nos níveis séricos de 

colesterol e analisar a sua diferença entre os grupos tratados com a maçã e os 

controles; fazer uma comparação dos resultados histológicos e morfológicos do 

pâncreas.  
   Introdução 

            A Síndrome Metabólica (SM) representa uma situação clínica 

caracterizada por um agrupamento de fatores de risco para a doença 

cardiovascular e a longo prazo o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 

(PICON et al., 2006). As dietas hipercalóricas estão relacionadas ao aumento 
da resistência à insulina e pela prevalência da SM (OH et al., 2004).  

O consumo de fibras solúveis contribuiria na redução dos níveis séricos 
de colesterol total, triglicerídeos e LDL, o que proporcionaria para a prevenção 

de doenças cardiovasculares (REMESSAR et al., 2000).  

           Nessa pesquisa foi avaliado o efeito da maçã nos níveis séricos do 

colesterol total. A pectina é uma fibra solúvel encontrada na maçã com função 

na absorção dos ácidos biliares no trato gastrointestinal. Dessa forma, essa 

fibra é responsável por uma maior atuação do colesterol na formação de novos 

ácidos biliares indispensáveis no metabolismo das gorduras e do colesterol, 

diminuindo, assim  a taxa de colesterol sérico.  
            Objetivos 

            Verificar o efeito do tratamento com a maçã na redução dos níveis 

séricos de colesterol e a diferença nos níveis séricos de colesterol entre os 



grupos tratados com a maça e os controles. Realizar análise dos resultados 
histológicos e morfológicos do pâncreas. 

Metodologia  

Parecer CEUA/AESA 2796. Foram utilizados ratos machos Wistar, 

divididos em quatro grupos, sendo dois grupos controle e os dois grupos 

recebendo ração hipercalórica. Para a preparação da ração utilizamos 15g de 
ração padrão (Nuvilab®), 10g de amendoim torrado, 10g de chocolate ao leite e 

5g de biscoito maisena. Estes ingredientes foram moídos, misturados e 

moldados na forma de péletes (DUARTE, A.C.G.O.D., 2006 ) oferecidos aos 

animais semanalmente, na quantidade de 600 g em cada caixa coletiva  com 3 

animais. Após o tratamento com a dieta hipercalórica os ratos hiperglicêmicos 
receberam individualmente, pedaço de maçãs in natura, sendo trocada a cada 

2 dias em gaiola metabólica. Estudos mostram a ação hipoglicemiante de um 

produto rico em pectina contido nas frutas cítricas, com base nesse dado foi 
escolhido a Malus Doméstica (maça) para ser oferecido in natura  (MIORELLI, 

T.D, 2011). Na análise estatística foram aplicados o teste de variância 

inteiramente casualizado, utilizado os dados originais. As comparações entre 

as médias,foi realizado por meio do teste de Scheffé, com 5% de probabilidade.  

Desenvolvimento 

Foram utilizados 36 ratos Wistar divididos em quatro grupos:  

Hipercalórico Tratado (HT), Hipercalórico Controle (HC), Normocalórico 

controle (NC), Normocalórico  Tratado (NT). A ração hipercalórica foi preparada 

uma vez por semana, composta por 1500g de ração normocalórica padrão 

Nuvilab® triturada, 1000g de chocolate em pó, 1000g de amendoim torrado e 

500g de maisena. Todos os ingredientes foram misturados num recipiente 

sendo moldados em péletes e posteriormente foram colocados em uma estufa 

durante um período de 24h e temperatura de 60°C. Durante os 40 dias de 

tratamento foram aferidos a glicemia quinzenalmente com aparelho Accu 

Check Active e o peso em balança analítica. Após 60 dias de tratamento, foi 
introduzida na dieta dos animais, maçã in natura. Após 90 dias de tratamento, 

os animais foram submetidos à eutanásia, com dose excessiva de anestésico 

via intraperitoneal com a associação de Xilazina (5 mg/Kg) e Quetamina (30 



mg/Kg). Posteriormente foi realizada a retirada do sangue para as análises 
bioquímicas, através de punção cardíaca. O pâncreas foi removido e fixado em 

formol tamponado a 10%. Os órgãos serão clivados em corte longitudinal, 

processados e incluídos em parafina. Os blocos serão seccionados a 5 μm de 

espessura. As lâminas serão coradas em Hematoxilina-Eosina e analisadas em 
microscópio óptico com aumento total de 400x.  

           Resultados Preliminares 

          Os resultados bioquímicos do colesterol total dos grupos foram de HT 

(247,3 ± 46,4), HC (317,3 ± 52,0), NT (197,8 ± 13,7) e NC (192,8 ± 

15,1) mg/dL. Observamos que durante esse período experimental houve um 

aumento significativo nos níveis séricos do colesterol do grupo HC quando 

comparados aos grupos com dieta normocalórica, com coeficiente de variância 
(p=0,0000899), sugerindo que a ingestão da maçã diminuiu o colesterol nos 

animais tratados (HT). 
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