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Introdução
O consumo de dietas altamente calóricas, é fator de risco para o desenvolvimento de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Atualmente destacam-se a obesidade e o diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) listadas entre as principais causas de óbito o mundo (WHO;MS;2012). Sabe-se que
mudanças no hábito alimentar podem auxiliar no tratamento dessas doenças. Nesse sentido,
existem diversas modalidades para perda de peso atualmente. O jejum intermitente, que é uma
dessas modalidades de intervenção nutricional, pode ser definido como um período de abstinência
voluntária de comida e bebida (PATTERSON et al.,2015). Recentemente, os efeitos do jejum
intermitente têm sido explorados tanto em pesquisa com humanos como em animais,
demonstrando resultados positivos (KLEMPEL MC el al., 2013).
Entretanto, ainda há uma lacuna de informações quanto ao tempo e frequência ideal de
realização de protocolos de jejum. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar se o Jejum de
Dias Alternados (JDA) possui efeitos na perda de peso de ratos Wistar Alimentados com Dieta
Hiperlipídica (DHL).
Metodologia
Animais: Foram utilizados 6 ratos machos de 3,5 meses de idade, da linhagem Wistar (n=6),
provenientes do Biotério da UNIJUÍ. Os animais foram divididos em grupos: DHL (n=3) e JDA
(n=3). Ambos receberam DHL continuamente ad libitum por 4 semanas. Posteriormente, o grupo
JDA iniciou o protocolo de jejum intermitente até o final do estudo (5ª à 8ª semana), no qual
jejuava por 24 h, a cada 24 h. No período de alimentação, o consumo foi ad libitum. No final da 8ª
semana, ambos os grupos foram submetidos à eutanásia para coleta de tecidos. Os animais foram
mantidos durante todo o experimento no biotério, com ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura
24±2ºC. Ambos os grupos receberam uma DHL à base de banha de porco, composta de 58,3% de
gorduras, 24,5 % de carboidratos e 17, 2% de proteínas (WINZELL, AHREW, 2004). Este trabalho
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Uso de Animais (CEUA) da UNIJUÍ sob parecer
013/18.
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A avaliação da massa corporal (g) e do consumo (g) foi realizada em balança semianalítica, onde
todos os animais foram submetidos à pesagem semanal da primeira até a oitava semana do
estudo. A pesagem do tecido adiposo foi realizada em balança analítica. Os resultados foram
analisados quanto a sua normalidade pelo teste de Kolmogorov Smirnov e a seguir comparadas as
variáveis entre grupos pelo teste T de Student, considerado um nível de significância de 5% (P <
0,05). Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão.
Resultados

Evento: XXVII Seminário de Iniciação Científica - BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO UNIJUÍ

Evento: XXVII Seminário de Iniciação Científica - BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO UNIJUÍ

Discussão
Além da indução da obesidade, dietas ricas em gorduras interrompem o ciclo circadiano normal
e levam a alterações nas vias metabólicas que remodelam o relógio metabólico do fígado, mas tais
efeitos podem ser reversíveis através de mudanças no tipo de consumo (ECKEL-MAHAN et al.,
2013). Em nosso estudo, a intervenção com jejum de dias alternados (JDA) levou a diminuição do
peso corporal de animais que consumiam DHL. Uma das mais conhecidas maneiras de restrição
calórica é o Jejum Intermitente. Dentro dos mais variados tipos de jejum, encontramos o JDA, que
consiste na alternância de 24 horas de jejum e 24 horas de alimentação livre. (PATTERSON et al.,
2015).
Sabe-se que o jejum intermitente diminui o peso corporal e o tecido adiposo e parece não
aumentar o consumo de ração dos animais (GOTTHARD E BELLO 2016; ANTONI et al., 2017).
Animais alimentados durante 10 semanas com dieta hiperlipídica tendem a se tornar obesos.
(WHITE et al., 2013). Entretanto, tais efeitos podem já ser observados com oito semanas
(GOTTHARDT et al., 2016; SINGH et al, 2015). Em nosso estudo, este efeito foi evidente ainda
mais precocemente, já em três semanas de intervenção com jejum. Os resultados observados em
nosso trabalho parecem ser promissores, pois a intervenção foi de somente de três semanas de
jejum intermitente, sendo que, na maioria dos estudos, o período de intervenção foi maior que o
nosso (WEGMAN et al., 2015). Isso ressalta a importância de mais estudos com esse tipo de
intervenção, visando os benefícios da redução de tecido adiposo e peso (DE ALMEIDA ESCOBAR,
2017).
Assim como em nosso estudo, para reduzir o peso corporal em um curto período, outro estudo
com jejum intermitente de dias alternados foi capaz de reduzir o peso corporal (HU et al., 2017).
Em humanos, este tipo de jejum tem sido considerado como uma boa estratégia para a redução de
peso corporal (ANTONI et al., 2017), assim como, para manutenção do mesmo em por até um ano.
A maioria dos estudos indica que protocolos de curto período de tempo (de 8 a 24 emanas)
resultam e perda de peso em indivíduos sobrepeso e obesidade, com uma redução entre de 3
e 8%(HARVIE et al., 2013; WEGMAN et al., 2015).
Estudos como este, são fundamentais para o conhecimento de como funciona o Jejum de Dias
Alternados, podendo assim abrir espaços para mais estudos dos diferentes modelos de Jejum
Intermitente como estratégias rápidas para perda de peso e melhora da tolerância à glicose.
Considerações Finais
O jejum intermitente em dias alternados levou a diminuição do peso corporal de animais
tratados com dieta hiperlipídica, porém não alterou a resposta ao teste de tolerância a glicose. A
continuidade deste estudo com um número maior de animais e por período mais prolongado de
intervenção com jejum poderá fornecer novos dados sobre a eficácia do jejum intermitente sobre o
controle de peso e controle glicêmico.
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