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Resumo 

A obesidade é uma patologia que é acometida a humanos e a roedores, 

apresentando assim características semelhantes. Modelos de indução de obesidade em 

ratos criam uma alternativa experimental, visando à compreensão destas interações e 

mecanismos. Foi analisado o ganho de peso semanal dos ratos Wistar, valores 

hematológicos (Glicemia, Colesterol e Triglicerídeos).  Os animais foram divididos em 4 

grupos. Os grupos dessa pesquisa são CN, B (a,b), M (a,b), BM (a,b). Sendo eles, 

respectivamente, controle negativo, alimentação com banha, margarina, 

banha/margarina.  

Introdução 

Obesidade é definida como uma acumulação excessiva de gordura corporal, 

resultado de um desequilíbrio entre a ingestão de calorias digeríveis e o gasto 

energético individual (BARTOLOMUCCI et al., 2009).  

Segundo Almeida et al., (2011), a obesidade é uma patologia que é acometida a 

humanos e a roedores, apresentando assim características semelhantes. 

O objetivo geral deste trabalho é verificar se há um aumento dos níveis de 

colesterol, glicose, e triglicerídeos nos ratos, sendo fornecido a eles uma alimentação 

rica em gordura animal, gordura trans (margarina), e gordura animal e trans juntas.  

Metodologia e Desenvolvimento 

Serão utilizados 40 ratos machos adultos, tendo uma média de peso de 350g, 

para serem distribuídos em grupos homogêneos. 

Esses animais serão divididos em 4 grupos, e em cada grupo haverá uma 

subdivisão ficando um total de cinco animas por caixa. Portanto cada grupo terá 10 

animais, sendo esses divididos em dois grupos com 5 animais cada. Os grupos dessa 

pesquisa são CN, B (a, b), M (a, b), BM (a, b). Sendo eles, respectivamente, controle 

negativo, alimentação com banha, margarina, banha/margarina.  

Cada grupo receberá um tipo de alimentação especifica, são elas: O controle 

negativo receberá ração comercial PRESENCE normocalórica e normoproteica para 

ratos ad libitum. O grupo G1 receberá ração preparada à base de banha animal (18%); 

O grupo G2 receberá ração preparada à base de margarina (18%); E o grupo G3 

receberá ração preparada à base de banha e margarina (185 mistas).  



 

Vale lembrar que para a produção dessas rações será necessário um 

balanceamento de todos os nutrientes para que não haja um fator limitante. O 

experimento transcorrerá por seis semanas, sendo feito pesagens duas vezes na 

semana, até o fim da pesquisa.  

Foram coletadas amostras de sangue em ponta de cauda para mensuração de 

glicemia, triglicerídeos e colesterol sérico. No mesmo período um animal por grupo (a,b) 

passará por um processo de sedação e posteriormente eutanásia.  

Os animais sacrificados de cada grupo foram escolhidos aleatoriamente e 

cumpriram jejum de 12 horas. Terminado de coletar os dados de todos os animais, 

serão feitas análises estatísticas comparativas, utilizando o prisma 6.  

Resultados preliminares 

O ganho de peso semanal dos ratos Wistar durante a administração da 

alimentação hipercalórica e hiperlipídica, as quais foram preparadas com Banha, 

Margarina e Banha-Margarina podem ser vistos na (Fig. 1). A análise estatística indicou 

diferenças significantes entre os grupos (Fig. 2). Nota-se na (Fig. 3), no gráfico de 

ganho de peso real, os animais que consumiram ração a base de margarina tiveram um 

aumento de peso maior em relação a todos os outros grupos.  

 

        
Figura 1- Ganho de peso dos animais.                  Figura 2 – Análise estatística do ganho de peso. 

 
Figura 3 – ganho de peso real dos animais. 



 

Valores Hematológicos  

Glicemia, Colesterol, Triglicerídea. 

O resultado obtido nesta pesquisa foi que o consumo excessivo de banha, causa 

uma baixa nos níveis de glicose no sangue, levando a hipoglicemia.  

Já os outros grupos (Banha, e Banha+ Margarina e Controle Negativo) tiveram 

seus níveis pouco alterados. (Fig.4). O grupo que apresentou um maior aumento nos 

níveis de colesterol foi o grupo Banha + Margarina, (gordura trans e animal associado) 

(Fig. 5). O grupo que apresentou números mais elevados nas dosagens de 

triglicerídeos foi o grupo de consumo de gordura associado, a Banha + Margarina. (Fig. 

6.).  

      
Figura 4 – Dosagem Sérica de Glicose.                               Figura 5 – Colesterol. 

 

Figura 6 – Triglicerídeos. 
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