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RESUMO 

 
 Durante a ingestão de alimentos receptores bucofaríngeos, como glicorreceptores e 
osmorreceptores, captam a informação da presença de alimentos, então, o estômago já 
começa a se preparar para recebê-los. Isso faz com que todo o processo de digestão seja 
iniciado e a saciedade seja desencadeada. Quando há diminuição de nutrientes no 
organismo, ativa a sensação de fome no indivíduo, tendo assim, a quantidade de ingestão 
de nutrientes, uma função importante para manter a sensação de saciedade. O objetivo 
deste estudo foi de analisar as alterações no consumo alimentar e os efeitos sobre a massa 
corporal, taxa de glicemia e de colesterol em ratos submetidos a tratamentos com dieta 
sólida e líquida. Foram utilizados 18 ratos da linhagem wistar do sexo masculino divididos 
em 6 gaiolas com 3 animais cada, devidamente identificados com marcações na cauda. Em 
um período de 29 dias foi realizado o controle do peso corporal, consumo de ração e água. 
Após esse período iniciou-se a fase de modificação da dieta onde as gaiolas 1, 2 e 3 
receberam a ração diluída em água e as gaiolas 4, 5 e 6 receberam a mesma mistura porém 
foi adicionado 5g de suplemento protéico (Whey Protein) à ração líquida. Os valores 
aferidos de glicemia e colesterol podem ter sido alterados pela disponibilidade de fibras 
ofertada na dieta líquida. Estudos mostraram que as fibras podem interferir de maneira 
positiva em valores de glicose e lipídios no organismo dos ratos. Uma dieta líquida possui 
valores reduzidos de fibras, porém na dieta modificada oferecida nesse projeto não foi 
descartada nenhuma parte da ração sólida usada previamente na fase controle. Os 
resultados obtidos neste estudo experimental indicam que são necessários estudos 
complementares para a consolidação das verificações realizadas nos parâmetros 
analisados nos animais submetidos ao consumo de dieta líquida.  
 
Palavras-chave: dieta modificada, suplementação, massa corpórea. 
 

ABSTRACT 
 
 During the ingestion of oropharyngeal receptor foods, such as glycoreeceptors and 
osmoreceptors, they pick up information on the presence of food, so the stomach is 
already beginning to prepare to receive them. This causes the entire digestion process 
to begin and satiety is triggered. When there is a decrease in nutrients in the body, it 
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activates the sensation of hunger in the individual, thus having the amount of nutrient 
intake, an important function to maintain the sensation of satiety. The objective of this 
study was to analyze changes in dietary intake and effects on body mass, blood glucose 
and cholesterol levels in rats submitted to solid and liquid diet. Eighteen male wistar rats 
were divided into 6 cages with 3 animals each, duly identified with tail markings. Control of 
body weight, feed intake and water was performed over a period of 29 days. After this 
period the diet modification phase was started where cages 1, 2 and 3 received the feed 
diluted in water and cages 4, 5 and 6 received the same mixture but 5g of protein 
supplement (Whey Protein) was added to liquid feed. The measured values of glycemia 
and cholesterol may have been altered by the availability of fibers offered in the liquid 
diet. Studies have shown that fibers can positively interfere with glucose and lipid values in 
the body of rats. A liquid diet has reduced fiber values, but in the modified diet offered in 
this project no part of the solid feed previously used in the control phase was discarded. 
The results obtained in this experimental study indicate that additional studies are 
necessary to consolidate the checks performed on the parameters analyzed in the animals 
submitted to the consumption of liquid diet. 
 
Keywords: modified diet, supplementation, body mass. 
 

Objetivo: Analisar as alterações no consumo alimentar e os efeitos sobre a massa 
corporal, taxa de glicemia e de colesterol em ratos submetidos a tratamentos com dieta 
sólida e líquida. 

 
 
 
Introdução 

        São crescentes os números de dietas instantâneas que substituem as refeições 

por shakes, suco verde e outras formas de alimentos líquidos. Diante desta 

situação também cresce a preocupação com a saúde dessas pessoas, além da 

necessidade de se comprovar até que ponto esse tipo de alimentação auxilia no 

processo de emagrecimento. (MOURÃO, D, BRESSAN, J. 2009) 

        Durante a ingestão de alimentos receptores bucofaríngeos, como 

glicorreceptores e osmorreceptores, captam a informação da presença de 

alimentos, então, o estômago já começa a se preparar para recebê-los. Isso faz com 

que todo o processo de digestão seja iniciado e a saciedade seja desencadeada. 

Quando há diminuição de nutrientes no organismo, ativa a sensação de fome no 

indivíduo, tendo assim, a quantidade de ingestão de nutrientes, uma função 

importante para manter a sensação de saciedade. (CABRERA et al, 2012). 

       Os receptores encarregados de enviar ao centro regulador as informações de 

que os alimentos estão sendo ingeridos e assim provocar a saciedade, dependem 

do contato com o nutriente, esse, acontece durante a mastigação. Sabendo que a 
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alimentação liquida e pastosa fica na cavidade oral por um tempo muito mais curto 

que o alimento sólido gera-se o questionamento se essa forma de alimentação 

fornece todas as informações necessárias para que seja ativado o processo de 

saciedade e digestão ou se pode prejudicar o funcionamento do organismo 

retardando estes processos.  (APOLINÁRIO, R.M.C.; MORAES, R.B. e MOTTA, A.R., 

2008). 

         Todo o fornecimento de energia para que o corpo execute suas funções 

depende do consumo de alimentos. E para que essas funções sejam realizadas da 

melhor maneira, depende da qualidade dos nutrientes contidos nesses alimentos. 

(COZZOLINO, S. M. F., 2012) 

        Os nutrientes se dividem em dois grandes grupos: macro e micronutrientes. Os 

macronutrientes: Carboidratos, proteínas e lipídeos. São os de maior importância 

com relação ao fornecimento de energia, além de desempenharem outras 

importantes funções como a ação anabólica das proteínas, e endócrina dos 

lipídeos. Sendo ainda que a glicose é a única fonte de energia do sistema nervoso 

central e que quando usado outro tipo de nutriente como substrato para produção 

de energia, por um longo período, acontece formação de corpos cetônicos que são 

tóxicos ao organismo humano. (MAHAN, L. K.; ESCOTT-STRUMP, S; RAYMOND, J. 

L.S, 2012). 

          Já os micronutrientes, ao contrário dos macros, encontra-se em grandes 

quantidades em frutas e verduras. São eles Vitaminas (hidrossolúveis e 

lipossolúveis) e os sais minerais; um fator que interfere na biodisponilidade destes 

nutrientes é o consumo de fibras, as quais aumentam a absorção dos minerais. 

(MAHAN, L. K; ESCOTT-STRUMP, S; RAYMOND, J. L. 2012). 

          Sabendo que a via normal de obtenção desses nutrientes é a alimentação, 

gera-se o questionamento de que se alimentando apenas de uma dieta líquida e 

pastosa o individuo vai suprir todas suas necessidades não apenas metabólicas, já 

que muitas vezes o alimento líquido e sólido tem quantidades parecidas de 

calorias, porém, há uma disparidade muito grande quanto aos tipos de nutrientes 

contidos nesses alimentos. (MOURÃO, D. 2006) 

         A saciedade também está relacionada com o comportamento adquirido do 

indivíduo, como o hábito de ingerir líquidos apenas para saciar a sede e como 

acompanhamento nas refeições. Quanto mais receptores perceberem a entrada de 
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alimentos, mais rápida se dará a saciedade, por isso, o questionamento quanto à 

eficiência dos alimentos líquidos em uma dieta, pois eles promovem esvaziamento 

gástrico mais rápido e possuem pouco contato com receptores orofaríngeos. 

(MOURÃO, D. BRESSAN, J. 2009) 

                            “Em ratos, verificou-se que o ato mecânico da mastigação promove a saciedade, 

especialmente em animais magros, quando comparados aos obesos. Posteriormente, verificou-se, 

também em animais, que a mastigação ativa a liberação de histamina, a qual suprime 

fisiologicamente a ingestão alimentar, pela ativação do centro de saciedade no hipotálamo”.  

                                                                                                                        MOURÃO, D. BRESSAN, J, 2009 

          Embora muito falado, ainda é recente o estudo das proteínas na formação de 

massa magra. As proteínas de cadeia ramificada, principalmente a leucina, tem sido 

amplamente pesquisadas por suas propriedades anabólicas e  demonstram eficácia 

no ganho de massa independente se acompanhada ou não de exercício físico. 

(ZEISER, C; CORSEUIL, H 2009) 

         O uso indiscriminado e sem acompanhamentos desses suplementos protéicos 

é cada vez mais comum, e, também cada vez mais preocupante por se tratar da 

adição de um nutriente que já é encontrado em grande quantidade nos alimentos e 

que seu excesso pode provocar distúrbios fisiológicos ao organismo. 

(HIRSCHBRUCH, M. FISBERG, L. MOCHIZUK, L. 2008). O que acontece é que ao 

passo que aumenta o índice de obesos aumenta o desespero dessas pessoas para 

emagrecer. Esse desespero leva ao aumento do numero de pessoas, que mesmo 

sem conhecimento cientifico, busque por dietas rápidas, ditando regras para o 

alcance do “corpo perfeito" imposto pela sociedade atual. (SHMIDTT, A, 

OLIVEIRA,C, GALLAS,J.C.). 

     Por isso é necessário que sejam realizados testes para verificar se alimentos 

líquidos e pastosos saciam em quanto tempo e por quanto tempo em relação aos 

alimentos sólidos. Esse processo, regulado principalmente pelo sistema límbico, no 

hipotálamo, depende de muitos fatores. No artigo “Mastigação e dietas alimentares 

para perda de peso” APOLINÁRIO, MORAES e MOTTA (2008) provaram que a 

mastigação tem grade influencia na regulação de ingestão de alimentos. 

           “O processo da mastigação é fonte rica dos impulsos diversos que estimulam ainda mais o centro 

da saciedade, como aqueles gerados nos proprioceptores musculares excitados durante a distensão e 

contração dos diferentes grupos musculares estriados que participam da mastigação, principalmente, os 

músculos mandibulares”.  

                                                                                         Apolinário RMC, Morares RB e Motta AR. 2008). 
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Métodos 

Foram utilizados 18 ratos da linhagem wistar do sexo masculino divididos 

em 6 gaiolas com 3 animais cada, devidamente identificados com marcações na 

cauda. Em um período de 29 dias foi realizado o controle do peso corporal, 

consumo de ração e água. Após esse período iniciou-se a fase de modificação da 

dieta onde as gaiolas 1, 2 e 3 receberam a ração diluída em água (100g de ração 

para 356,3g de água) e as gaiolas 4, 5 e 6 recebeu a mesma mistura porém foi 

adicionado 5g de suplemento protéico (Whey Protein) à ração líquida. Para o 

preparo da mistura foram misturados os ingredientes em um liquidificador de 1,5 

litros, adicionando 2g de emulsificante (6,62 kcal) para tornar a mistura 

homogênea. As misturas foram preparadas individualmente, oferecidas em um 

recipiente de 450ml com bico dosador para cada gaiola. Essa mistura necessita de 

troca diária, pois após 2 dias, começa apresentar consistência mais cremosa, 

impedindo a passagem da dieta pelo bico dosador.  

Os animais receberam a dieta líquida por sete dias, período esse em que foi 

aferido valores diários de consumo da dieta modificada, água, glicemia e massa 

corporal. Foram realizadas duas medições de colesterol, uma no início e outra no 

final da fase experimental. Para a aferição da glicemia foram utilizados éter etílico, 

Lugol, Alcool 70% (desinfecção para coleta de sangue), aparelho de glicemia digital 

(glicocímetro) e aparelho similar para dosagem de colesterolemia e um Becker de 

1000ml.  

 

Resultados 

Ficou nítida a queda brusca no peso dos animais durante os primeiros dias 

da fase de teste, porém após alguns dias, os mesmos começaram a recuperar a 

massa que haviam perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Média de ganho de peso por animal - Fase experimental 
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O nível glicêmico dos animais sofreu constante aumento com a modificação 

da dieta sendo que no 7º dia de medição 5 animais ultrapassaram a faixa de 

200mg/dl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve uma grande variação de valores entre os animais que receberam 

apenas dieta com textura alterada e aqueles que receberam dieta acrecida de 

suplemento protéico. 

O consumo de ração do grupo controle foi superior aquela consumida pelo 

grupo experimento, no entanto mesmo ingerindo menor quantidade de ração os 

animais apresentaram ganho de peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Os valores referente ao colesterol não mostraram grandes variações 

entre os dois dias de medição, porém, os animais apresentaram valorem maiores 

do que o esperado para a linhagem ultrapassando 76 mg/dl número limite em 

condições fisiologicas.  

 

 

Gráfico 2: Glicemia média em mg/dl 

Gráfico 3: Consumo de ração em gramas 
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O consumo de água depois da modificação da dieta foi reduzido de uma 

média de 130g/dia para menos que 30g/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

       O fato de que nos primeiros dias de experientos os animais tenham perdido 

uma quantidade consideravel de peso e logo em seguida começarem a recuperar o 

que foi perdido mesmo com baixa ingestão de ração demonstra o efeito rebote das 

dietas da moda em que o organismo adapta-se a exercer suas funções com o tanto 

de energia que lhe é oferecido diminuindo sua taxa de gasto energetico. 

(TRIFFONI-MELO, A. et al. 2015)  

      A alimentação liquida por mais que em quantidades suficientes para suprir o 

gasto energetico não substitui a alimentação sólida por conta do complexo 

processso que envonve o ato de alimentar-se, onde desde fatores culturais  a 

hormonais interferem no mecanismo de ação que leva à sacição. ( ROSSI, 

A.; MACHADO-MOREIRA, E;  RAUEN, M.S, 2008). Uma das hipóteses para a drástica 

redução no volume hídrico ingerido provavelmente seja devido à dieta ser liquida, 

fato que não induz ao aumento da pressão osmótica dos fluidos corpóreos e nem 

diminuição significativa de volume extracelular ao ponto de desencadear a 

sensação de sede. (CARVALHO, A. P. L, ZANARDO, V. P. S., 2010)  

Gráfico 4: Colesterol 

Gráfico 5: Consumo de água 

http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Alessandra+Rossi
http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Em%C3%ADlia+Addison+Machado+Moreira
http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Michelle+Soares+Rauen
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     LIMA et al, do Departamento de Farmácia do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Universidade Federal de Sergipe, estabeleceram como valores normais de 

colesterol para os ratos da linhagem Wistar  de 45 – 76 mg/dl. Os animais do 

presente estudo, tanto aqueles que receberam dieta liquida como os que foram 

suplementados com whey protein apresentaram valores superiores a 100mg/dl. 

Em humanos o organismo aumenta a produção de colesterol quando falta água, 

assim, evitando a desidratação das células. (LUDKE, M.C.M; LOPEZ, J. 1999) 

       A alteração na glicemia dos animais pode, também, estar relacionada à baixa 

ingestão hídrica, pois quando as células não obtém água o suficiente uma maior 

quantidade de vasopressina é secretada na tentativa de regular a perda e excreção 

de liquido. O aumento desse hormônio está relacionado ao aumento de 

gliconeogênese no fígado. (ARAÚJO, M.L.V. 2013) 

 

Conclusão: 

Os valores aferidos de glicemia e colesterol podem ter sido alterados pela 

disponibilidade de fibras ofertada na dieta líquida. Estudos mostraram que as 

fibras podem interferir de maneira positiva em valores de glicose e lipídios no 

organismo dos ratos. Uma dieta líquida possui valores reduzidos de fibras, porém 

na dieta modificada oferecida nesse projeto não foi descartada nenhuma parte da 

ração sólida usada previamente na fase controle. (CATALANI et al, 2003). Os 

resultados obtidos neste estudo experimental indicam que são necessários estudos 

complementares para a consolidação das verificações realizadas nos parâmetros 

analisados nos animais submetidos ao consumo de dieta líquida. 
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