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Estudo morfológico do tecido cardíaco de ratos submetidos ao consumo de 
dieta hipercalórica 
 
Resumo 

As doenças cardiovasculares na atualidade são responsáveis por mais de 

30% dos óbitos no Brasil, sendo a obesidade um dos principais fatores de risco para 

o desenvolvimento das diversas anormalidades morfofuncionais do tecido cardíaco. 

Estudos anteriores sugerem que modelos experimentais apresentam as mesmas 

complicações dos indivíduos que apresentam excesso de gordura, sendo portanto 

de grande utilidade para a avaliação das possíveis alterações cardiovasculares 

passíveis de ocorrer na população obesa. Este estudo visa observar as possíveis 

alterações cardíacas e o desenvolvimento da obesidade ocasionados pelo consumo 

da dieta hipercalórica. Foram utilizados ratos machos adultos da linhagem Wistar, 

divididos em  dieta hipercalórica (DH) e dieta padrão (DP) por 80 dias. Os animais 

foram pesados semanalmente e observou-se que a ingestão da dieta hipercalórica 

não causou diferença significativa de peso entre os grupos. 

 

Introdução 

Obesidade é definida pelo acúmulo de tecido gorduroso causado por doenças 

genéticas, endócrino-metabólicas ou por alterações nutricionais (FISBERG, 2006) e 

configura um grave problema de saúde pública, que vem crescendo constantemente 

nos últimos anos, principalmente nos países em desenvolvimento. Atualmente 

estima-se que cerca de um bilhão de adultos estejam em situação de sobrepeso e 

300 milhões com obesidade propriamente dita em todo o mundo (OMS, 2010). 

A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, que atualmente são as principais causas de mortalidade em todo o 

mundo, sendo responsáveis por mais de 30% dos óbitos no Brasil, estando 

associado a diversas anormalidades como doença arterial coronariana, 

comprometimento da função cardíaca e alterações morfofuncionais (MOTTA, 2011; 

NASCIMENTO, 2011). 

Estudos demonstram que diversas anormalidades cardíacas são causadas 

pelo excesso de gordura na dieta, sendo essas alterações relacionadas com a 

duração e intensidade da obesidade. Modelos experimentais de obesidade induzida 



por dieta hiperlipídica podem apresentar as mesmas complicações dos indivíduos 

obesos, sendo utilizados para a avaliação das possíveis alterações 

cardiovasculares. Entretanto, muitos desses estudos ainda apresentam resultados 

inconsistentes (LEOPOLDO, 2010). 

 

Objetivos 

Analisar as possíveis alterações cardíacas histológicas ocasionadas pelo 

consumo da dieta hipercalórica e avaliar o desenvolvimento da obesidade pela dieta 

hipercalórica através da evolução do peso corporal. 

 

Metodologia 

Parecer CEUA/AESA 2788. Foram utilizados 18 ratos machos adultos Wistar 

(Rattus norvegicus albinus), procedentes do Biotério da Universidade Anhanguera 

Uniderp. Os animais foram acondicionados em gaiolas coletivas de polietileno, 

recebendo ração Nuvital® e água ad libitum, mantidos em ciclo de 12 horas luz e 12 

horas escuro. Os animais foram divididos em 2 grupos: DH (n=9) será alimentado 

com dieta hipercalórica durante 80 dias e o grupo DP (n=9) com dieta padrão (ração 

peletizada Nuvilab®) durante o mesmo período.  

Para as análises histológicas e registro será utilizado o microscópio óptico 

CARL-ZEIZZ®, modelo MC80 DX com câmera acoplada. Na análise estatística foi 

utilizado o teste ANOVA com pós-teste de Tukey, com nível de decisão em p≤0.05. 
 

Desenvolvimento 

Para indução à obesidade, a ração hipercalórica foi confeccionada baseada 

na combinação de 15g de ração peletizada (Nuvilab®), 10g de amendoim torrado, 

10g de chocolate ao leite e 5g de biscoito maisena. Estes ingredientes foram 

triturados, misturados e moldados na forma de péletes, sendo desidratados em 

estufa à 60oC durante um período de 24h.  

Os animais foram pesados semanalmente em balança analítica, e após 80 

dias de experimento foram eutanasiados, utilizando-se dose excessiva de 

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

(30 mg/Kg). O coração foi removido, pesado, mensurado e fixado em formol 

tamponado a 10%. Os mesmos 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 

Após 80 dias sob dieta hipercalórica, as médias e desvios-padrão das 

pesagens, em gramas foram: grupo DH = 458,44 ± 58,34 e grupo DP = 400.46 ± 

36,89. Observou-se através dos resultados que as médias das pesagens não 

obtiveram diferença significativa (p<0.05) entre os grupos. Ao final do experimento 

espera-se que a dieta hipercalórica evidencie alterações morfofuncionais que 

possivelmente comprometam a função cardíaca. 
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