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1. Resumo 

Ratos alimentados durante 8 semanas com ração hiperlipídica desde o desmame, 

mostram, na fase adulta, aumento da adiposidade corporal e doença renal. Foi observado o 

aumento da resistência vascular renal e redução da taxa de filtração glomerular, 

caracterizando um importante modelo experimental que associa hábito alimentar 

inadequado e a idade dos indivíduos. O objetivo deste projeto é estudar, em ratos Wistar, 

se a mudança do consumo de uma dieta hiperlipídica para normolipídica e vice versa irá 

modificar a taxa de filtração glomerular. Foram utilizados ratos Wistar machos recém–

desmamados (21 dias de idade), pesando entre 50-60g que foram divididos em quatro 

grupos experimentais: grupo CH recebe ração comercial durante oito semanas e passou a 

ingerir ração hiperlipídica durante três semanas. O Grupo HC ingeriu a ração hiperlipídica 

durante oito semanas e passou a receber a ração comercial por mais três semanas. O 

grupo CC ingeriu ração comercial durante oito semanas e o grupo HH, recebeu ração 

hiperlipídica durante o mesmo período. Na última semana de protocolo dos respectivos 

grupos, todos os animais foram pesados, avaliou-se o consumo individual de ração e 

posteriormente eutanasiados. Na eutanásia, foi coletada a gordura retroperitoneal e 

amostras de sangue, para a análise quantitativa de creatinina. Nossos resultados 

preliminares mostram que o consumo de ração variou entre os grupos estudados, em 

relação ao grupo CC (26 g), sendo HH (21 g), CH (14 g), HC (19 g). Em relação ao peso 

corporal, os animais dos grupos CC e HH, apresentam peso corporal similar, entretanto, ao 

comparar com os ratos dos grupos CH e HC, observou-se aumento de 24% e 7%, 

respectivamente. Notou-se aumento de três vezes no depósito de gordura retroperitoneal 

observado no grupo HH (26 g), retornou para valores similares ao grupo CC (8 g), nos 

grupos CH (9 g) e HC (5 g). Quanto à quantificação da creatinina sérica, observamos 

aumento no grupo HH (1,73 mg/dL), quando comparado ao grupo CC (0,72 mg/dL), com 

redução similar nos grupos CH (1,29 mg/dL) e HC (1,3 mg/dL). Até o momento, estes 

resultados preliminares sugerem importante associação entre o consumo da ração 

hiperlipidica e a TFG. 

2. Introdução 

Sabe-se que o consumo excessivo de gorduras está relacionado a diversos 

distúrbios metabólicos como obesidade, dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes e o 

desenvolvimento da doença renal crônica (DRC) (ABREU, 2012; PROENÇA; SILVEIRA, 

2012). Além disso, a obesidade na infância e adolescência, com persistência na fase adulta 

é considerada determinante para o aumento da DRC (COSTA et al., 2006; KRIKKEN et al., 

2009).  

 Uma das formas de se avaliar a DRC em animais é a avaliação da taxa de filtração 

glomerular (TFG). Isso se dá através da dosagem de creatinina sérica, pois a esta 



apresenta relação inversa com TFG, ou seja, pequenos aumentos dos valores de creatinina 

acima do normal sugere diminuição da ordem de 50-60% da TFG (SHEMESH, et al.,1985) . 

Resultados de nosso laboratório (Mackpesquisa 2012), com ratos alimentados 

durante 8 semanas com ração hiperlipídica (30%), desde o desmame (21 dias de idade), 

mostram, na fase adulta, aumento da adiposidade corporal e doença renal, observado pelo 

aumento da resistência vascular renal e redução do ritmo de filtração glomerular. Esses 

fatores caracterizam um importante modelo experimental, que associa hábito alimentar 

inadequado e a idade dos indivíduos, o que em conjunto, se aproxima da problemática da 

maior susceptibilidade no desenvolvimento de DRC associada com a obesidade 

(AMÉRICO, 2014; MULLER, 2011).  

Dessa forma, o objetivo deste projeto é estudar, em ratos, se a mudança de no 

consumo de uma dieta hiperlipídica para a dieta normolipídica e vice versa irá modificar a 

taxa de filtração glomerular. 

3. Metodologia 

 Foram utilizados ratos Wistar machos recém–desmamados (21 dias de idade), 

pesando entre 50-60g, provenientes do Biotério Central da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, Campus Higienópolis. Durante o protocolo experimental, estão mantidos no 

mesmo Biotério, em ambiente com temperatura controlada (22°C e 25°C), ciclo de claro-

escuro (12 horas) e com livre acesso à água e alimentação.  

Os procedimentos metodológicos foram realizados conforme aprovado pelo comitê 

de ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CEUA Nº 108/03/2014) e de acordo 

com a prática didático-científica da vivissecção de animais segundo o Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). 

Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais separados de acordo 

com a dieta e tempo de protocolo. O Grupo CH (n = 3) recebe ração comercial (Nuvilab, 

Quimtia) durante oito semanas e passou a ingerir ração hiperlipídica acrescida de 30% de 

lipídios durante mais três semanas. O Grupo HC (n = 5) ingeriu a ração hiperlipídica 

durante oito semanas e passou a receber a ração comercial por mais três semanas. O 

grupo CC (n=5) ingeriu ração durante oito semanas e o grupo HH, recebeu ração 

hiperlipídica durante o mesmo período.  

 Na última semana de protocolo dos respectivos grupos, todos os animais foram 

pesados, avaliou-se o consumo individual de ração e posteriormente eutanasiados, livres 

de dor ou sofrimento através de solução de Ketamina (70mg/kg) e Xylazina (10mg/kg). Na 

eutanásia, foram coletadas a gordura visceral e amostras de sangue para a análise 

quantitativa de creatinina (Labtest, BR).  

4. Desenvolvimento 



Como o projeto está em andamento, a análise bioquímica da urina, creatinina e 

uréia, está em andamento, com perspectiva de término apenas para dezembro do presente 

ano.  

5.  Resultados Preliminares 

O consumo de ração variou entre os grupos estudados, em relação ao grupo CC 

(26 g), sendo HH (21 g), CH (14 g), HC (19 g). Em relação ao peso corporal, os animais 

dos grupos CC e HH, apresentam peso corporal similar, entretanto, ao comparar com os 

ratos dos grupos CH e HC, observou-se aumento de 24% e 7%, respectivamente. De forma 

surpreendente, o aumento de 3 vezes no depósito de gordura retroperitoneal observado no 

grupo HH (26 g), retornou para valores similares ao grupo CC (8 g), nos grupos CH (9 g) e 

HC (5 g). Quanto a quantificação da creatinina sérica, observamos aumento no grupo HH 

(1,73 mg/dL), quando comparado ao grupo CC (0,72 mg/dL), com redução similar nos 

grupos CH (1,29 mg/dL) e HC (1,3 mg/dL).  

Nossos resultados preliminares sugerem importante associação entre o consumo 

da ração hiperlipidica e a TFG, tanto pela diminuição da TFG observada no grupo HH e 

CH, quanto pelo aumento da TFG no grupo HC. 
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