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RESUMO  

Este estudo tem como objetivo Avaliar o efeito do microrganismo Lactobacillus 
gasseri sobre o ganho de peso e de gordura visceral em ratos Wistar recebendo 
dieta hipercalórica. Estão sendo utilizados ratos albinos Wistar machos adultos, 
Estes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de 8 e denominados de acordo 
com o tratamento recebido: GC – Grupo controle (n=8): os animais recebem água, 
ração hipercalórica ad libitum associada à administração diária oral por gavagem de 
água, e GT – Grupo tratado (n=8): os animais recebem água, ração hipercalórica ad 
libitum associada à administração diária oral por gavagem de 109 UFC de L. gasseri, 
por 10 semanas. A pesquisa encontra-se na terceira semana de desenvolvimento 
(27 de agosto). Completadas as 10 semanas do período experimental, os animais 
serão anestesiados e sofrerão processo de eutanásia. Em seguida amostras de 
sangue serão coletadas para dosagem de glicemia. Posteriormente será realizada a 
lipectomia a partir de incisão na região abdominal central para a retirada do máximo 
possível de gordura visceral. No inicio do experimento (primeira pesagem) os 
animais dos grupos controle e tratado tinham peso médio semelhantes e o final da 
segunda semana de experimento (terceira pesagem) este dado passou a diferir 
entre os dois grupos (p=0,03). Nesta fase inicial do experimento, os animais do 
grupo controle tiveram percentual médio de ganho de peso (145,1±0,24 g) inferior 
aos animais do grupo tratado (156,98±0,05 g), sem haver diferença significante entre 
ambos. 
Palavras-chave: Ganho de peso. Gordura abdominal. Lactobacillus. Obesidade. 

 
INTRODUÇÃO 

A obesidade se associa a inúmeros riscos e complicações para a saúde, 

agrega inúmeras comorbidades, cujo enfoque principal paira sobre as doenças de 

cunho cardiovascular e o diabetes (ROSSUM et al., 2015). 

Nesse contexto, ressaltamos os efeitos positivos do uso de probióticos para 

desordens metabólicas e regulação do peso corpóreo (KADOOKA et al., 2010).  

Dentre estes há o Lactobacillus gasseri, que é uma bactéria probiótica ácido lática 

que se origina no intestino humano. Acredita-se que o efeito antiobesidade desta 

bacteria seja atribuído ao aumento dos níveis de genes relacionados à oxidação de 

ácidos graxos e redução de genes relacionados à síntese destes, acrescido do 

aumento da expressão do GLUT4 e redução dos níveis de leptina e insulina 

plasmática (JUNG et al., 2013). 

OBJETIVOS 

Avaliar o efeito do microrganismo Lactobacillus gasseri sobre o ganho de 

peso e de gordura visceral em ratos Wistar recebendo dieta hipercalórica. 



 
 

METODOLOGIA 

Estão sendo utilizados ratos albinos Wistar machos adultos, provenientes do 

Centro de Experimentação em Modelos Animais (CEMA) da Universidade de Marília 

(UNIMAR), os quais recebem água e ração ad libitum. A ração oferecida é 

hipercalórica, preparada com a adição de leite condensado na proporção de 395 g 

deste para cada quilo de ração peletizada. 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de 8 e denominados 

de acordo com o tratamento recebido: 

GC – Grupo controle (n=8): os animais recebem água, ração hipercalórica ad libitum 

associada à administração diária oral por gavagem de água. 

GT – Grupo tratado (n=8): os animais recebem água, ração hipercalórica ad libitum 

associada à administração diária oral por gavagem de 109 UFC de L. gasseri, por 10 

semanas. 

Esse modelo experimental seguiu o protocolo utilizado por Kang et al. (2013).  

Para avaliar a diferença estatística na evolução do peso foram utilizados os 

testes t e Anova. A probabilidade de significância considerada será de 5% (p<0,05). 

 

DESEN VOLVIMENTO 

A água e ração são medidas três vezes por semana, e o peso dos animais é 

aferido uma vez por semana.  

A pesquisa encontra-se na terceira semana de desenvolvimento (27 de 

agosto). Completadas as 10 semanas do período experimental, os animais serão 

anestesiados e sofrerão processo de eutanásia com sobredose de tiopental. Em 

seguida amostras de sangue serão coletadas por punção da veia cava inferior para 

dosagem de glicemia. Os animais não serão submetidos a jejum antes da coleta de 

sangue. Posteriormente será realizada a lipectomia a partir de incisão na região 

abdominal central para a retirada do máximo possível de gordura visceral, a qual 

será pesada em balança analítica. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 No inicio do experimento (primeira pesagem) os animais dos grupos controle 

e tratado tinham peso médio de 160,37±19,44 g e 157,25±5,69 g, respectivamente, 

sem diferença significante entre ambos (p=0,6724). Ao final da segunda semana de 



 
 

experimento (terceira pesagem) os animais do grupo controle alcançaram média de 

peso de 229,12±20,85 g e os do grupo tratado média de 246,87±12,96 g, agora com 

diferença significante entre ambos (p=0,03). 

 Nesta fase inicial do experimento, os animais do grupo controle tiveram 

percentual médio de ganho de peso (145,1±0,24 g) inferior aos animais do grupo 

tratado (156,98±0,05 g), sem haver diferença significante entre ambos. 

 A evolução do peso dos animais dos dois grupos experimentais esta 

apresentada na figura 1. 

 
Figura 1 – Evolução do peso dos animais dos grupos controle (GC) e tratado (GT) 
durante as duas primeiras semanas do experimento (2016). 

 

REFERÊNCIAS  

JUNG, S.P.; LEE, K.M.;  , J.H. et al.Effectof   Lactobacillus gasseri BNR17 on 
Overweight and Obese Adults: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial. Korean J 
Fam Med., v. 34, n. 2, p. 80-9, 2013. 

KADOOKA, Y.; SATO, M.; IMAIZUMI, K. et al. Regulation of abdominal adiposity by 
probiotics (lactobacillus gasseri SBT 2055) in adults with obese tendencies in a 
randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, v. 64, p. 636 - 
643., 2010. 

ROSSUM, J.S.V.; NAKAOKA, V.Y.;SILVA, E. et al. Uma abordagem atual da 
obesidade. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research , v.9, n.1, p.54-59, 
2015.  

120

140

160

180

200

220

240

260

280

1 2 3 4 5 6 7 8

P
e

so
 (

gr
am

as
) 

Animais 

Pesagem 1 GC

Pesagem 1 CT

Pesagem 2 GC

Pesagem 2 CT

Pesagem 3 GC

Pesagem 3 CT


