
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DECORRENTES DE UMA DIETA
HIPERPROTEICA EM RATOS WISTAR.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA JÚLIA DA SILVA TRIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAIO TALES ÁLVARES DA COSTAORIENTADOR(ES): 



Dietas ricas em proteínas são freqüentemente utilizadas com o objetivo de se perder 

peso. Há uma preocupação com os efeitos das dietas ricas em proteínas animais e 

pobres em fibras em vista do aumento de risco de doença cardiovascular além de 

danos nos rins. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de 

uma dieta com alto teor de proteínas, em ratos, através de exames bioquímicos. Os 

animais foram divididos em dois grupos (n=10) cada, onde, um grupo recebeu a 

dieta controle e o outro, a experimental hiperproteica, por trinta dias. As coletas de 

sangue foram realizadas sob jejum de quinze horas. Notou-se que o grupo controle 

mesmo ganhando peso no decorrer do experimento não ultrapassou os animais do 

grupo experimental nas médias do mesmo. Em relação ao peso dos órgãos, em 

questão, os rins, a diferença também não foi significativa quando comparados um 

grupo ao outro, corroborando com meu estudo outros autores, onde os requisitos 

mínimos de proteína, sobretudo de caseína, com relação à manutenção dos animais 

adultos apresentaram pouca variação. Para conclusões definitivas espera-se que os 

resultados bioquímicos tenham alguma significância e que novos estudos sejam 

realizados para que maiores informações possam ser divulgadas servindo de 

comparação e conhecimento da população. O presente trabalho se faz necessário, 

pois as informações sobre as conseqüências de uma dieta com alto teor de 

proteínas sobre a saúde de animais experimentais são escassas. 

Dieta rica em proteínas provavelmente provocará um excesso de aminoácidos 

nos tecidos que será fonte de energia e neoglicogênese, mas também ocorrerá um 

aumento da excreção de uréia que é formada no fígado, a partir da amônia 

proveniente do metabolismo dos aminoácidos (BORBA e cols., 2011). 

Segundo Paiva, Alfenas e Bressan (2007), as informações sobre as 

conseqüências de uma dieta com alto teor de proteínas sobre a saúde de animais 

experimentais são escassas havendo divergências se o excesso deste 

macronutriente causa ou não danos em órgãos como o fígado e os rins, alterações 

na glicemia e perda de peso.  

A composição bioquímica do plasma sanguíneo mostra, de forma fidedigna, 

as alterações no funcionamento dos órgãos, sejam provocadas por desequilíbrios 

metabólicos ou nutricionais. Segundo Araújo e Silva (2008), os componentes 

sanguíneos podem sofrer variações importantes nos organismos devido a fatores 

como regime alimentar, idade e estado fisiológico. 



Devido ao grande número de pessoas que utilizam a dieta hiperproteica com 

objetivo de se perder peso, esse trabalho se torna importante uma vez que se 

propõe determinar as possíveis alterações fisiológicas provocadas por esse tipo de 

dieta no organismo. O objetivo foi avaliar a influência de uma dieta com alto teor de 

proteínas, em ratos, através de exames bioquímicos, como Colesterol Total; 

colesterol HDL; Triglicerídeos; Uréia; Creatinina; Glicemia; Além do peso dos rins.  

Foram utilizados 20 ratos machos recém-desmamados (21 dias) da linhagem 

Wistar A dieta controle que foi ofertada aos animais foi composta de 20% de 

caseína, 40% de amido de milho, 0,30% de L-cistina, 5,0% de fibras, 10,0% de 

sacarose, 13% de amido dextrinizado, 3,49% de AIN mineral mix 93G, 0,99% de AIN 

vitamina mix 93, 0,24% de Bitartarato de colina e 7,0% de óleo de soja e a 

experimental foi elaborada com 30% de caseína e 30% de amido de milho sendo 

iguais os valores dos outros ingredientes. Os animais ficaram alojados em estantes 

climatizadas (23 ± 1ºC), tendo livre acesso à água e ao alimento oferecido. Os 

animais foram separados em dois grupos de 10 animais cada: (1) Grupo Controle, 

que receberam a alimentação balanceada e (2) Grupo Experimental, que receberam 

a dieta hiperproteica durante 30 dias de experimento, porém, em dias alternados. 

Antes o período do experimento, os animais foram anestesiados com dose de 

Ketamina Veterinária 0,1 mL/100g de animal e Xilazina 0,05 mL/100 g de animal, 

após, foi realizado um corte transversal no abdômen dos animais, para efetuar a 

coleta do sangue e a retirada dos rins. Os rins então foram limpos e pesados. O 

sangue foi colocado em tubos de ensaio em gelo e levados à centrifugação na 

máquina BE 4004 durante 5 minutos a 2000 rpm, para a separação do soro. A 

análise dos rins do grupo experimental foi através do peso obtido de cada órgão 

comparado com o grupo controle. O sangue retirado foi enviado para análise dos 

referidos parâmetros para o Laboratório de Análises Clínicas (LAC) da Universidade 

de Ribeirão Preto. Os parâmetros obtidos dos animais do grupo experimental serão 

comparados com os parâmetros de referência obtidos dos animais do grupo 

controle, assim como o peso dos mesmos. 

O peso corporal a partir da segunda semana começou a se tornar mais evidente 

no grupo experimental, porém, o grupo controle também apresentou evolução de 

peso. As oscilações de peso durante a primeira semana podem ser devido às 

variáveis de que os animais sofriam o processo de adaptação ao lugar, ao clima, a 

convivência de outros animais no mesmo ambiente, ao estresse da manipulação 



assim como de barulhos e odores, a competição com relação à oferta e ao como a 

dieta em questão estava sendo oferecida durante o experimento.   

Corroborando com este estudo, Borba e cols. (2011) observaram em seu 

trabalho que tendo sido oferecido uma dieta comercial para ratos (controle) e para o 

outro grupo a hiperlipídica-proteica (experimental) o peso médio dos ratos do grupo 

experimental, a partir da segunda semana também foram superiores quando 

comparados com o grupo controle.   

O peso dos rins dos animais do grupo controle obteve em média 

aproximadamente 1,13 g cada não demonstrando diferença significativa do que foi 

encontrado no grupo experimental, onde cada órgão pesava em média 1,14 g, 

corroborando com o presente estudo, Borba e cols. (2011) onde os animais do grupo 

experimental não apresentaram diferenças quanto ao peso dos órgãos (fígado, rins, 

músculo tibial anterior e baço) em relação aos animais do grupo controle. 

Segundo Oliveira e Angelis (2001) os resultados encontrados no estudo dos 

mesmos e relatado por outros autores obtiveram o achado que, com relação aos 

requisitos mínimos de proteína, sobretudo de caseína, com relação à manutenção 

dos animais adultos apresentaram pouca variação, assim como neste presente 

estudo. Portanto, não houve variação significativa mesmo sendo usados 30% da 

proteína. Para conclusões definitivas espera-se que os resultados bioquímicos 

tenham alguma significância e que novos estudos sejam realizados para que 

maiores informações possam ser divulgadas servindo de comparação e 

conhecimento da população.  
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