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RESUMO 

 

Dietas da moda, especialmente aquelas com alto teor de proteínas, podem estar associadas 
com danos no tecido renal. Este estudo avaliou o efeito da “dieta da proteína” no tecido renal 
de ratas. O estudo foi realizado durante 60 dias. Vinte e oito ratas Wistar adultas albinus 
foram divididas em quatro grupos (n = 7): Controle 1 (C1), Controle 2 (C2), Hiperprotéica 1 
(HP1) e Hiperprotéica 2 (HP2). Os grupos C2 e HP2 foram submetidos a 30 % de restrição 
alimentar. A pressão arterial dos animais foi aferida semanalmente. No final do estudo, os rins 
foram pesados e o seu comprimento e largura foram medidos. Os rins foram retirados pelo 
método Orientator, fixados em formalina tamponada a 10 % e embebidos em parafina. 
Fragmentos de rim foram cortadas (5 mµ) corados com HE e fotomicrografados por um 
microscópio óptico. Foram determinados a densidade volumétrica glomerular e diâmetro. Os 
grupos hiperproteicos (HP1: 144,7 ± 14,59 mmHg; HP2: 137,85 ± 3,89 mm Hg) apresentaram  
maiores (p < 0,05) valores de  pressão arterial. O tamanho e peso renal do grupo HP1 (1,76 ± 
0,05 cm, 1,00 ± 0,17 g, respectivamente) foram superiores (p< 0,05) aos grupo C1 (1,12 ± 
0,44 cm, 0,78 ± 0,04 g, respectivamente) e C2 (0,64 ± 0,11 cm, 0,61 ± 0,07 g, 
respectivamente). O grupo HP1 apresentou menor (p< 0,05) diâmetro glomerular e o grupo 
HP2 apresentou menor densidade volumétrica glomerular (p<0,05) em comparação aos 
grupos de C1 e C2. Sugere-se que a dieta da proteína pode levar a alterações no tecido renal. 

 
Palavras-chave: Dieta da proteína. Tecido renal. Dieta Atkins 
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ABSTRACT 

 

Fad diets, especially those with high contents of protein, may be associated with renal failure. 
This study evaluated the effect of hyperproteic diet on rats´renal tissue. The study was carried 
out by 60 days. Twenty eight Wistar albinus adult rats were divided into four groups (n = 7): 
Control 1 (C1), Control 2 (C2), Hyperproteic 1 (HP1) and Hyperproteic 2 (HP2). Groups C2 
and HP2 were submitted to 30% of food restriction. The blood pressure of the animals was 
measure weekly. At the end of the study, kidneys were weighed and its length and width were 
measured. The kidneys were cleaved by Orientator method, fixed in 10% of buffered 
formaldehyde, embedded in paraffin. Kidney fragments were cut (5 µm), stained with HE and 
photomicrographed by an optical microscope. The density and the glomerular diameter were 
determined. Hyperproteic groups (HP1: 144.7±14.59 mmHg; HP2: 137.85±3.89 mmHg) 
presented higher (p<0.05) blood pressure. The size and renal weight of the HP1 group 
(1.76±0.05 cm; 1.00±0.17g, respectively) (p<0.05) were higher than C1 (1.12±0.44 cm; 
0.78±0.04g, respectively) e C2 (0.64±0.11 cm; 0.61±0.07g, respectively) groups. The HP1 
group showed lower glomerular diameter (p<0.05) and the HP2 group showed lower 
glomerular density (p<0.05) than C1 and C2 groups. It is suggested that hyperproteic diet 
leads to changes in renal tissue.  
 

Keywords: Hyperproteic diet. Kidney tissue. Atkins diet. 
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1 INTRODUÇÃO 

A epidemia da obesidade tem sido amplamente reconhecida como um dos principais 

problemas de saúde pública, sendo referida como “globesidade” pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em razão da sua disseminação pelo mundo. A mesma é tida como uma situação 

complexa, com sérias dimensões sociais e psicológicas para os indivíduos, que afeta todas as 

idades e grupos socioeconômicos de países desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 

2013). 

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF, 2008-2009), o número de adultos 

homens com excesso de peso ultrapassou 50% da população brasileira, e o percentual de 

mulheres com excesso de peso/obesas ficou em, aproximadamente, 48% da população adulta 

feminina. 

Nesse contexto, a indústria do emagrecimento surge como um próspero e lucrativo 

negócio em muitos países. A crescente preocupação com a forma física é pautada no apelo da 

mídia, que impõe padrões de beleza e exige um corpo magro a qualquer custo. Dessa forma, 

cresce o apreço por dietas da moda, que prometem a perda de peso em tempo recorde através 

da modificação dos percentuais de macronutrientes (DERENE & BERESIN, 2010; TRUBY 

et al., 2008; BETONI et al., 2010). 

 Dentre as inúmeras “dietas da moda”, a dieta do Dr. Atkins ou “Dieta da Proteína” é 

uma das dietas hiperprotéicas mais conhecidas pela sociedade. Em seu livro “A 

Revolucionária dieta do Doutor Atkins”, Robert Atkins descreve que o objetivo da dieta é 

restringir quase que totalmente a ingestão de carboidratos até o ponto em que a gordura 

corporal seja mobilizada e utilizada como combustível energético. Dessa forma, essa dieta 

promove um aumento extremo do consumo de proteínas (25-30%) e lipídeos (55-65%) e 

minimiza a ingestão de carboidratos (< 5%) (ATKINS, 1981). 

 Entretanto, “dietas da moda” podem trazer prejuízos à saúde das pessoas que as 

realizam, uma vez que não são nutricionalmente adequadas e visam somente à redução de 

peso corporal. Nesse contexto, pode haver deficiência de nutrientes com consequente  



 14 

sintomatologia como dor de cabeça, dificuldade de concentração, desconfortos 

gastrointestinais, halitose, dentre outros (BETONI et al., 2010; FOREYT et al., 2009). 

Nesse contexto, o consumo de dietas ricas em proteínas está relacionado não só à 

sintomatologia supracitada, mas também ao aumento no risco de desenvolvimento de doenças 

renais, uma vez que o alto consumo deste macronutriente é associado à hiperperfusão, 

hipertensão e hiperfiltração glomerular (PIZZATO, 2006; MELLO et al. 2005). 

Contudo, a literatura ainda é contraditória quanto ao efeito do consumo excessivo de 

proteínas e a manutenção e integridade da função renal. Alguns pesquisadores, ao contrário do 

pressuposto que dietas hiperprotéicas prejudicam o funcionamento dos rins, não verificaram 

associações da alta ingestão proteica com o dano renal (MARTIN et al., 2005; APARICIO et 

al., 2010). 

Assim, o efeito da “dieta da proteína” sobre o tecido renal necessita de mais estudos. 

Portanto, o presente estudo se propõe a avaliar os efeitos da dieta da proteína sobre o controle 

pressórico, a morfologia e morfometria renal e indicadores bioquímicos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 OBESIDADE E DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS  

A obesidade pode ser definida como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura e 

tem como causa o desequilíbrio entre o que é consumido e o que é gasto pelo organismo. A 

união de dois fatores fundamentais está relacionado ao maior consumo de alimentos com alta 

densidade energética, porém pobres em micronutrientes, como fast foods, e a rotina sedentária 

da sociedade moderna, especialmente nas cidades mais urbanizadas (OMS, 2012; 

RODRÍGUEZ et al., 2007).  

O sobrepeso e a obesidade levam a efeitos metabólicos adversos na pressão sanguínea, 

colesterol, triglicerídeo e resistência a insulina (OMS, 2008). Apresenta-se, também, como 

fator de risco para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, 

câncer, apnéia do sono, depressão e outras condições médicas, que acabam por diminuir a 

expectativa de vida (SPIEGEL & ALVING, 2005; WAITZBERG, 2009; RODRÍGUEZ et al., 

2007). 

 

2.2 DIETAS DA MODA 

 Na tentativa de controlar o peso e pressionados a se enquadrar em um padrão de 

beleza determinado pela mídia e/ou sociedade em que se inserem, muitos indivíduos acabam 

por seguir planejamentos dietéticos que prometem uma perda de peso rápida, desvinculando o 

emagrecimento de saúde. Entretanto, dietas que visam o emagrecimento rápido com o mínimo 

de esforço, levam a expectativas não realistas, fadando o indivíduo ao fracasso, com posterior 

sentimento de culpa e inutilidade (BETONI et al., 2010).  

 As “dietas da moda” são assim denominadas por serem práticas alimentares populares 

e temporárias, que prometem emagrecimento rápido, porém, geralmente, não estão embasadas 

em um fundamento científico. Nesse cenário, emergem as populares dietas da Zona, Dieta 

Ornish, Dieta de South Beach, dieta Atkins, e a mais recente, criada em 2010, a francesa dieta 

Dukan. (Quadro 1) (BETONI et al., 2010). 
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 A Dieta da Zona e de South Beach fazem uma restrição moderada de carboidratos e 

mantêm os altos percentuais protéicos. Já a dieta Atkins é rica em proteína e gorduras, sendo 

pobre em carboidratos. Em contrapartida, a dieta Ornish propõe uma restrição no percentual 

de gorduras dietéticas, porém não restringe o percentual de carboidratos. Já a dieta Dukan, 

mantém o perfil hiperprotéico, utilizando-se de uma lista com 72 alimentos ricos em proteínas 

e 28 hortaliças que podem ser consumidos sem restrições (Quadro 1) (HANSEL et al., 2011; 

ALMEIDA et al., 2009).  

 Além destas, existe também a famosa dieta do Mediterrâneo que, na realidade, é um 

estilo de vida inspirado nos habitantes da costa Mediterrânea – de portugueses a gregos. De 

todas as dietas citadas, é a que mais se aproxima das recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), uma vez que seu cardápio é pautado no consumo abundante de frutas, 

verduras, legumes, gorduras monoinsaturadas e proteínas, com baixo teor de gordura saturada 

(OLSEWER et al., 2008). Tal dieta apresenta benefícios comprovados à saúde e é associada 

com maior expectativa de vida, menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

alguns tipos de câncer, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e obesidade (PÉREZ-

GUISADO et al., 2008). 

 Das dietas supracitadas, apenas a dieta Atkins, atualmente, recomenda a ingestão 

concomitante de um suplemento de vitaminas, minerais, glutamina e ácidos graxos essenciais 

(SOUZA et al., 2008). Caso essa recomendação não seja atendida, o consumo de fibras, 

vitamina E, folato, ferro, magnésio e potássio ficarão abaixo do recomendado. (RDA, 1998, 

JOHNSTON et al., 2006). 
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Quadro 1 - Principais tipos de dieta de emagrecimento, agrupadas de acordo com a 
distribuição de macronutrientes 

Nome popular da 

dieta 

Característica Lipídios 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Atkins 

Rica em gordura e 
proteína  

Baixo teor de carboidrato 
55 - 65 5 

                25 

-30 

 

South Beach e 
 
 Dieta da Zona 
 

Moderadas em 
carboidratos  

Ricas em  
proteínas 

30 40                 30 

Ornish 
 

Baixo ou muito baixo teor  
gorduras 

<10-19 
>65 

10 – 20 

Dukan 
 
 

Hiperprotéica  
Pobre em carboidratos e 

moderada 
em gorduras 

20-30 <30 30 

Dieta 
Mediterrânea 
 
 

 
Rica em gorduras 

insaturadas. 
Moderada em 
Carboidratos 

35-40 40-50 15-20 

FAO/ OMS /  
 
NHANES III 

Rica em  
carboidrato Moderada em 

proteínas e lipídios 
15-30 55-75 10 -15 

 Fonte: Almeida et al., 2009; Dukan, 2010; FAO/OMS 2003; Nhanes III 1988-1994;  Olsewer et al., 2008. 
 
 
 Comparando-se as dietas da moda com as principais diretrizes da OMS, percebe-se 

que estas estão em desacordo com o que é preconizado como uma alimentação saudável e 

balanceada. Apenas a dieta Mediterrânea encontra-se próxima às recomendações vigentes. 

Uma vez restringindo-se carboidratos, restringe-se também o consumo de frutas, legumes, 

verduras e cereais que contêm uma gama infinita de minerais, vitaminas, fitoquímicos e fibras 

dietéticas, que são essenciais para uma perfeita homeostase corporal (GARDNER et al., 2010; 

SOUZA et a.l, 2008; GUIA ALIMENTAR PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2006). 

 

2.3 “DIETA DA PROTEÍNA” E SUA REPERCUSSÃO NA SAÚDE  

As dietas hiperprotéicas preconizam o consumo de proteínas de origem animal que são 

ricas em gorduras saturadas e colesterol, que estão diretamente associado ao aparecimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis como obesidade, diabetes e hipertensão e até mesmo 

câncer (CLIFTON, 2012; FOREYT et al., 2009). 

Conclusão 
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O Institute of Medicine (IOM - Instituto de Medicina) defende que o consumo de 

colesterol deve ser mantido o mais baixo possível enquanto que a Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO - Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura) limita o consumo diário a, no máximo, 300 miligramas, devido a 

sua associação positiva com o aumento das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-

colesterol). Cabe ressaltar que para indivíduos hipercolesterolêmicos, a recomendação é de 

200 miligramas/dia de colesterol (IOM, 2002-2005; FAO/OMS 2003).  

 Para evitar que o consumo de gordura saturada e colesterol ultrapassem os níveis 

recomendados de consumo, observa-se que as diretrizes alimentares preconizam que as fontes 

protéicas sejam provenientes de carnes magras, peixes, nozes, sementes, legumes e leite e 

derivados semi-desnatados ou desnatados. Entretanto, na dieta Atkins, não há restrição quali-

quantitativa de alimentos protéicos de origem animal. Dessa forma, contrariando as 

recomendações de que carnes processadas e vermelhas sejam consumidas com moderação, 

aumentam-se os riscos de aparecimento de câncer de reto, cólon, próstata, estômago, entre 

outras (SOUZA et al., 2008; LATTIMER & HAUB, 2010). 

Entretanto, apesar das altas concentrações de gorduras saturadas e colesterol, alguns 

pesquisadores enfatizam que dietas hiperprotéicas melhoram a dislipidemia mesmo sem a 

redução de peso corporal, ao contrário de dietas com alto teor de carboidrato, que reduzem as 

concentrações de lipoproteínas de alta densidade (HDL - High Density Lipoprotein) e 

aumentam as dos triglicerídeos, exacerbando as manifestações metabólicas da resistência à 

insulina (MANNINEN, 2004; FEINMAN & VOLEK, 2006). 

 Por outro lado, em outros estudos, quando o mesmo modelo dietético foi seguido, não 

foram observadas reduções significativas no colesterol total, tampouco nas concentrações de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol - Low Density Lipoprotein) (JOHNSTON et 

al., 2006; NOAKES, et al., 2006).  

 Quanto ao consumo de fibras dietéticas, estima-se que nestas dietas, o consumo diário 

fique em torno de 10 a 15 gramas/dia, sendo metade do estabelecido pelas recomendações 

dietéticas atuais. As fibras dietéticas e grãos integrais contém uma mistura de componentes 

bioativos únicos, incluindo vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes e a privação do 

consumo destes também está relacionada ao desenvolvimento de obesidade, diabetes tipo 2, 

câncer e doenças cardiovasculares. Uma consequência imediata pode ser a constipação que, 

em longo prazo, aumenta as chances de diverticulite e câncer de intestino (RDA, 1998; IOM 

2002-200; SOUZA et al., 2008; LATTIMER & HAUB, 2010).   
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  Além das complicações já citadas, outras consequências metabólicas incluem 

alterações do balanço eletrolítico, do metabolismo ósseo e da função renal. Pode haver, ainda, 

aumento moderado de hidrogênio no sangue derivado de uma dieta de composição 

inadequada, com consequente alteração de pH, levando a prejuízo no controle enzimático, na 

permeabilidade das membranas celulares, no balanço hidroeletrolítico e na manutenção e 

função de estruturas protéicas corporais (LUZARDO-LOPEZ, 2009; PAIVA et al., 2007). 

 Em virtude da rápida perda de peso, tal dieta não visa à reeducação alimentar, levando 

à monotonia alimentar e não permitindo que o indivíduo tenha uma vida social comum, o que, 

certamente, prejudica a adesão dos mesmos ao planejamento alimentar, e, na maioria das 

vezes, o reganho de peso torna-se inevitável (OLSEWER et al., 2008; FOREYT et al., 2009).  

 Por outro lado, alguns estudos observaram benefícios quando dietas hiperprotéicas 

foram seguidas. Melhorias no perfil lipídico, melhor composição corporal e melhor 

homeostase da glicose, com melhoria na sensibilidade insulínica, foram mencionados devido 

à menor quantidade de carboidratos ingeridos. Também se observou prevenção da perda de 

massa magra durante o regime alimentar, indução da termogênese, melhora na pressão 

sanguínea, melhora no status da hemoglobina e maior concentração sérica de vitamina B12. 

Entretanto, em seu estudo, Clifton et al., (2012) comentam que a perda de peso, por si só, já 

teria efeito nesses marcadores bioquímicos, deixando dúvidas sobre o efeito dos 

macronutrientes sobre os mesmos (NOAKES et al., 2005; WESTMAN et al., 2007; 

APARICIO et al., 2010; PÉREZ-GUISADO et al., 2008).  

 

2.4 “DIETA DA PROTEÍNA” E CETOACIDOSE  

 

Com a diminuição dos carboidratos da dieta, ocorre uma alteração de substrato 

energético e a gordura passa a ser a principal fonte de energia para os processos vitais. Os 

triglicerídeos presentes no tecido adiposo são degradados, através da lipólise, gerando ácidos 

graxos e glicerol, que serão utilizados na gliconeogênese hepática para a produção de glicose 

e manutenção dos níveis glicêmicos (PEREZ-GUISADO et al., 2008; MARZZOCO & 

TORRES, 2007). 

Através da circulação, a gordura, seja proveniente da dieta ou do tecido adiposo, sob a 

forma de ácidos graxos associados a lipoproteínas ou a albumina, chegam até os diferentes 

tecidos corporais, principalmente no músculo, onde serão oxidadas através do processo de β-

oxidação mitocondrial, formando acetil Coenzima A (Acetil-CoA), que pode seguir dois 

caminhos: 1) alimentar o ciclo de Krebs para produção de energia ou 2) ser direcionado para a 
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via de produção de corpos cetônicos. (PEREZ-GUISADO et al., 2008; MARZZOCO & 

TORRES, 2007). 

O acúmulo de Acetil-CoA no citosol das células hepáticas estimula a via de síntese 

dos corpos cetônicos (β-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona) em um processo denominado 

cetogênese. Esse processo ocorre na mitocôndria de células do fígado, onde haverá a 

formação de acetoacetil-CoA através da condensação de duas moléculas de Acetil-CoA, 

catalisadas pela tiolase. Assim, haverá a formação de HMG-CoA, através da enzima 

mitocondrial HMG-CoA sintase. Essa etapa é aumentada em dietas ricas em lipídios, em 

situações de fome ou baixos níveis de insulina. Cabe ressaltar que o HMG-CoA também pode 

ser formado através de aminoácidos cetogênicos como leucina, lisina e triptofano (PAOLI et 

al., 2013). 

Posteriormente, será formado o acetoacetato e β-hidroxibutirato, por meio da redução 

do acetoacetato na mitocôndria. Estes são os principais corpos cetônicos e irão transportar 

energia do fígado até outros tecidos. O terceiro corpo cetônico, a acetona, é o menos 

abundante e é formada através da descarboxilação espontânea do acetoacetato, sendo a 

responsável pelo hálito cetônico de indivíduos em quadros de cetoacidose, já que é eliminada 

através dos pulmões. A principal função dos corpos cetônicos é servir como principal 

substrato energético para tecidos como o cérebro, os rins, o coração e o músculo esquelético 

(Figura 1) (PAOLI et al., 2013; DOUGLAS, 2006). 
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Figura 1 - A - Produção de corpos cetônicos no fígado. B- Utilização do acetil- CoA por 
tecidos corporais 

 

1 A – 

       

 

 1 B - 

                  

Fonte: Marzocco; Torres, 2007. 
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O processo de cetogênese depende da atividade de três enzimas: lipase hormônio 

sensível, encontrada nos adipócitos, Acetil-CoA carboxilase e pela enzima mitocondrial 

HMG-CoA sintase, encontradas no fígado. As duas primeiras enzimas são controladas pelo 

aumento nas concentrações de insulina circulante, que inibe a cetogênese, e pelo glucagon e 

epinefrina, que estimulam o processo. Já a HMG-CoA sintase é estimulada por situações de 

privação alimentar e dietas hiperlipídcas, e suas concentrações também diminuem na presença 

de insulina (PAOLI et al., 2013; DOUGLAS, 2006). 

Assim, o aumento da insulina com diminuição do glucagon, inibe o processo de 

cetose, enquanto o inverso, ou seja, uma maior concentração de glucagon com declínio nas 

concentrações de insulina, favorece o processo cetogênico através da estimulação da lipólise 

pela lipase hormônio sensível nos adipócitos e da β-oxidação de ácidos graxos livres no 

fígado ( PAOLI et al.,2013). 

A cetose geralmente é uma condição transitória caracterizada pela elevação sérica de 

corpos cetônicos e podem ocorrer como uma resposta natural ao exercício, jejum prolongado, 

dietas hiperprotéicas ou hiperlipídcas com baixo teor de carboidratos ou em quadros 

patológicos como em um diabetes descompensado. (MARZZOCO & TORRES, 2007). 

O aumento na concentração sérica de corpos cetônicos, especialmente acetoacetato e 

β-hidroxibutirato, podem levar a um quadro de cetoacidose, uma vez que ambos são potentes 

ácidos orgânicos que se dissociam completamente em um pH fisiológico. Consequentemente, 

um aumento rápido e progressivo nas concentrações séricas do íon hidrogênio ultrapassa a 

capacidade de tamponamento do organismo, desregulando o equilíbrio ácido-básico e gerando 

um quadro de acidose metabólica (MARZZOCO & TORRES, 2007; DOUGLAS, 2006). 

 

2.5 “DIETA DA PROTEÍNA” E SACIEDADE  

Dietas hiperprotéicas são consideradas mais eficazes na redução e manutenção do peso 

do que outras dietas com maior proporção de carboidratos, não só devido ao maior custo de 

energia de absorção de nutrientes, processamento e armazenamento, mas também devido ao 

seu efeito sobre a saciedade (WESTERTERP-PLATENGA et al., 2012; PADDON-JONES et 

al., 2008). 

O efeito das proteínas na saciedade pode estar associado às alterações fisiológicas 

resultante da ingestão deste macronutriente. O excesso de aminoácidos na corrente sanguínea, 

observada após a ingestão de proteínas, estimula a liberação de hormônios anorexígenos que 

apresentam efeito sacietogênico. No lúmen intestinal, a presença da proteína e o aumento da 



 23 

concentração de aminoácidos após o processo digestivo, estimulam a secreção da 

colecistoquinina (CCK) e Glucagon like peptide-1 (GLP-1), levando a menor ingestão 

alimentar. Outra possível explicação pode estar relacionada ao fato que dietas hiperprotéicas 

são ricas em leucina, um aminoácido de cadeia ramificada. O aumento nos níveis plasmáticos 

desse aminoácido pode apresentar efeito direto na regulação hipotalâmica da ingestão 

alimentar através da ativação de sinais de saciedade, reduzindo o consumo energético diário 

(PAIVA et al., 2007; PETZKE et al., 2014; WESTERTERP-PLATENGA et al., 2012). 

A restrição glicídica também leva ao desenvolvimento da cetose que parece apresentar 

efeito na saciedade. Havendo diminuição na insulina e hipercetonúria, o cérebro passa a 

utilizar os corpos cetônicos como fonte energética ao invés da glicose. Sendo o cérebro um 

grande regulador da ingestão alimentar, a motivação para alimentar-se parece estar diminuída 

(JOHNSTONE et al., 2008). Adicionalmente, segundo alguns pesquisadores, os corpos 

cetônicos contribuem para a diminuição do apetite, através de alterações plasmáticas em 

fatores de saciedade centrais e outros mediadores específicos que afetam o apetite (ZULET et 

al., 2005; PÉREZ-GUISADO et al., 2008; CLIFTON et al., 2008; MAVROPOULOS et al., 

2005; MANNIMEN, 2004; JOHNSTONE et al., 2008). 

 
2.6 FISIOLOGIA RENAL 

 A principal função renal é manter a homeostase de líquidos, eletrólitos e solutos 

orgânicos. O rim normal realiza tais funções em meio a flutuações dietéticas no sódio, água e 

solutos (MAHAN & ESCOTT-STUMP, 2013). 

 O rim é composto por, aproximadamente, um milhão de néfrons (unidades funcionais) 

cuja principal função é depurar o plasma sanguíneo de substâncias indesejadas em sua 

passagem pelo órgão. Dentre elas, podemos citar os produtos finais do metabolismo, como 

uréia, creatinina, ácido úrico e uratos. Íons sódio, potássio e cloreto de hidrogênio, que 

tendem a acumular-se no organismo, também são depurados por esta unidade funcional 

(GUYTON & HALL, 2011).  
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Figura 2 – Corte longitudinal do rim esquerdo 

 
Fonte: Racha Cuca. Disponível em: <http://rachacuca.com.br/educacao/biologia/sistema-urinario/> Acesso em 
08 dez. 2013. 
 

 Os néfrons, por sua vez, consistem de um glomérulo conectado a uma série de túbulos 

divididos em segmentos com funções diferentes. A função glomerular é a produção de 

ultrafiltrado, cuja composição é similar a do sangue até que seja modificado por outros 

segmentos do néfron para produzir urina (DOUGLAS, 2006).  

 

Figura 3 – Representação do rim, em corte longitudinal, e um néfron 

 
Fonte: Cheida, 2002. 
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 Os rins apresentam importante papel no controle pressórico. Quando há líquido 

extracelular em demasia, haverá consequente aumento da pressão arterial, fazendo com que os 

rins excretem o excesso de líquido extracelular, regularizando a pressão (GUYTON & HALL, 

2011). 

 Outro mecanismo regulatório do controle pressórico é o sistema renina-angiotensina-

aldosterona. Uma vez havendo diminuição da pressão, reações intrínsecas do próprio rim 

fazem com que moléculas de pró-renina se dividam e liberem renina. Esta é uma enzima que 

atua sobre uma proteína plasmática denominada angiotensinogênio, liberando um peptídeo 

composto por 10 aminoácidos chamado angiotensina I. A angiotensina I apresenta leves 

funções vasoconstrictoras, que são pouco significativas para alterar a função circulatória. 

Após a formação de angiotensina I, dois aminoácidos são dela removidos, formando-se a 

angiotensina II. Tal conversão ocorre nos pulmões, catalisada por uma enzima conversora 

presente no endotélio dos vasos pulmonares (BOTEY, 2005).  

 A Angiotensina II regula a pressão através de dois mecanismos. O primeiro deles, a 

vasoconstricção, ocorre muito rapidamente, especialmente nas arteríolas e em menor grau nas 

veias. Assim, haverá aumento da resistência periférica e leve constrição das veias, 

promovendo maior retorno venoso ao coração. O segundo mecanismo consiste na ação sobre 

as adrenais estimulando a produção de aldosterona, o que diminui a excreção tanto de sal 

como de água. Assim, haverá aumento do volume intravascular, o que resultará em um 

aumento progressivo da pressão arterial. Tal efeito é ainda mais potente que o mecanismo 

vasoconstrictor agudo, fazendo com que os níveis pressóricos sejam restabelecidos (BOTEY, 

2005). 

 A Angiotensina II é um potente controlador da secreção de aldosterona. Assim, 

ativando-se o sistema renina-angiotensina, consequentemente, haverá aumento da secreção de 

aldosterona (BOTEY, 2005). 

 
2.6.1 Efeitos da “dieta da proteína” nos rins 

A segurança do consumo excessivo de proteínas tem sido questionada e algumas 

evidências apontam que dietas com tal distribuição de macronutrientes podem ocasionar 

danos no tecido renal (APARICIO et al., 2010; MARTIN et al., 2005). As alterações 

promovidas pelo alto consumo de proteínas têm sido atribuídas à sobrecarga renal derivada do 

aumento de metabólitos protéicos e ao desenvolvimento da acidose metabólica, ocasionada 

pela elevada produção de corpos cetônicos, resultante do metabolismo protéico e lipídico 

(ESCRIBANO et al., 2011; APARICIO et al., 2010). 
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Alguns pesquisadores, ao estudarem a diferença de dietas hiperprotéicas e 

normoprotéicas na hemodinâmica renal, tiveram como resultado um aumento não só na taxa 

de filtração glomerular, mas também nas concentrações plasmáticas de uréia e ácido úrico. Os 

autores ainda mencionam que o clearance de creatinina aumenta à medida que a concentração 

de proteína dietética eleva-se (FRANK et al., 2009). 

 Adicionalmente, o aumento da creatinina e uréia são achados comuns quando 

indivíduos são submetidos a dietas cetogênicas (JOHSTONE et al., 2008). Tal fato também 

foi relatado por JOHNSTON et al.(2006) que observou aumento no clearance de creatinina 

em adultos após 6 semanas de dieta cetogênica. Mesmo que tais valores ainda estivessem 

dentro do valor de referência, os mesmo flutuaram significativamente durante as semanas de 

intervenção dietética. Embora, nesse caso, o aumento de creatinina seja uma resposta 

fisiológica normal, em indivíduos com função renal debilitada, a hiperfiltração renal, que 

aumenta as chances do aparecimento da glomeruloesclerose, pode ocorrer.  

 Em modelos animais, ratos alimentados com dietas formuladas à base de whey protein 

(proteína do soro do leite) também cursaram com maior concentração de uréia sérica e maior 

filtração glomerular. Os pesquisadores mencionaram que tal hiperfiltração pode ter efeito 

deletério sobre a função renal. Ainda neste estudo, os animais que receberam a dieta 

hiperprotéica apresentaram volume renal 30% maior em relação ao grupo controle. Os autores 

relatam que também aumento do volume urinário e aumento na excreção de cálcio urinário, 

com diminuição do pH urinário e citrato. Uma hipocitratúria e uma hipercalcemia são fatores 

de risco reconhecidos para nefrolitíase (APARICIO et al., 2010).  

 Outro fator a ser considerado na “dieta da proteína” é seu alto conteúdo lipídico, já que 

o consumo de dietas hiperlipídicas parece estar associada não só ao dano renal, mas também a 

mudanças morfológicas no órgão. Animais submetidos a uma dieta com este padrão cursaram 

com hipertrofia glomerular e renal, além de fibrose intersticial, que são sinais comuns da 

progressão da doença renal. O maior estresse oxidativo e maior produção de espécies reativas 

de oxigênio pelas mitocôndrias renais ocorrem devido a lipotoxicidade e a inflamação e 

ambas estão desempenha papel fundamental no aparecimento de danos renais (SHEVALYE 

et al., 2012; RUGGIERO et al., 2011) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

� Avaliar os efeitos da dieta da proteína sobre os rins de ratas Wistar. 

3.2 ESPECÍFICOS 

� Avaliar a variação de peso corporal dos animais; 

� Avaliar a pressão arterial dos animais;  

� Avaliar do hemograma dos animais; 

� Determinar a concentração sérica de sódio, potássio e fósforo; 

� Avaliar o metabolismo protéico pela determinação da concentração sérica de 

albumina, proteínas totais, uréia e creatinina;  

� Determinar a concentração de aldosterona sérica;  

� Determinar a concentração de Interleucina-6; 

� Avaliar a morfometria renal; 

� Avaliar a morfometria glomerular; 

� Avaliar a densidade volumétrica glomerular.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ANIMAIS 

Foram utilizados 28 Rattus novergicus Wistar albinus fêmeas adultas, com 90 dias de 

idade, pesando ao redor de 200g. Os animais foram provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental (LabNe) do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense. Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, em 

ambiente com temperatura controlada, ao redor de 22°±1C e ciclo claro/escuro de 12 em 12 

horas. 

 

O presente projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo sido aprovado com protocolo de pesquisa de 

número 0027/08. Todos os animais foram manipulados de acordo com os princípios éticos 

adotados pelas Sociedades Brasileira da Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL).  

 

4.2 FORMAÇÃO DOS GRUPOS  

 Os animais foram divididos em quatro grupos (n= 7/grupo): 

1- Grupo Hiperproteica (HP1) - recebeu ração pobre em carboidrato (4,73g), rica em 

proteína a base de carne bovina (49,77g) e lipídios (11,97g), com livre consumo; 

2- Grupo Hiperproteica (HP2) – recebeu ração idêntica ao grupo experimental HP1, 

entretanto com redução de 25% da ingestão alimentar*.  

3- Grupo controle (C1) - recebeu ração à base de caseína, com livre consumo, 

balanceada atendendo às necessidades nutricionais, segundo a AIN 93M (proteína= 

11,30g; carboidrato= 59,17g; lipídio= 4,80g). 

4- Grupo controle (C2) - recebeu ração idêntica ao grupo controle 1 (caseína), 

entretanto com redução de 25% da ingestão alimentar*. 
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4.3 PREPARO DA RAÇÃO 

 

As rações foram preparadas no Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da 

Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Para a ração à base da “dieta da proteína” foi necessário o preparo da carne (grupos HP1 e 

HP2). Utilizou-se carne bovina moída (acém), adquirida no comércio local, desidratada em 

estufa ventilada (Espectru®), a temperatura de 50ºC por 24 horas. Após, esta foi retirada das 

bandejas e triturada em liquidificador industrial da marca Skymsen® até a obtenção de um pó, 

sendo em seguida peneirado. 

 Os ingredientes utilizados no preparo das respectivas rações foram pesados, 

separadamente, em balança eletrônica com precisão de 0,01g, da marca BioPrecisa®, 

homogeneizados em batedeira industrial da marca G-Paniz® até obterem consistência 

adequada. Posteriormente, as mesmas foram moldadas em forma cilíndrica e colocadas em 

estufa ventilada da marca Espectru® a 65ºC por 24 horas para desidratação. 

As rações foram conservadas em sacos plásticos sob refrigeração a 8°C, devidamente 

identificadas com dia da fabricação, validade e nome do produto. 

Os ingredientes e composição das rações são apresentados nos Quadros 2 e 3. 
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Quadro 2 – Ingredientes e Composição da ração controle utilizada no experimento (g/100g de 
ração). 

 
Ingredientes Quantidade 

(g) 

Carboidrato 

(g) 

Proteína 

(g) 

Lipídio 

(g) 

Fibras 

(g) 

Caseína 12,0% - 11,2 - - 

Amido 60,2% 47,43 0,06 0,77 - 

Óleo 4,0% - - 4,0 - 

Celulose 5,0% - - - 5,0 

Mix de vitaminas1 1,0% 0,97 - - - 

Mix de minerais2 

 
3,5 0,77 - - - 

Bitartarato de Colina 2,5 - - - - 

L- Cistina 1,8 - - - - 

Açúcar 10,0 10,0 - - - 

Total 100,0% 59,17 11,26 4,77 5,0 

VET (kcal) 324,65 236,68 45,04 42,93 - 

*%de proteína da caseína = 92,5% proteína/100 gramas de caseína 

1 Mix de vitaminas (mg/Kg dieta): palmitato de retinol 24, colecalciferol 0,025, bissulfito sódico de benadiona 0,8, iotina 

0,22, cianocobalamina 0,01, riboflavina ,.6, hidrocloreto de tiamina 6,6 e acetato de tocoferol 100 

2 Mix de minerais (g/Kg dieta): sulfato de cobre 0,1, molibdato de amônio 0,026, iodato de sódio 0,0003, cromato de potássio 

0,028, sulfato de zinco 0,091, hidrogenofosfato de cálcio 0,145, sulfato de ferro amoniacado 2,338, sulfato de magnésio 3,37, 

sulfato de manganês 1,125, cloreto de sódio 4, carbonato de cálcio 9,89 e diidrogenofosfato de potássio 14,75.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
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Quadro 3 – Ingredientes e Composição da ração hiperproteica utilizada no experimento 
(g/100g de ração). 

Ingredientes Quantidade 

(g) 

Carboidrato 

(g) 

Proteína 

(g) 

Lipídio 

(g) 

Fibras 

(g) 

Carne (pó) 60,2 - 47,54 7,94 - 

 Leite desnatado (pó) 20,0 2,99 2,23 0,03 - 

Óleo 4,0 - - 4,0 - 

Celulose 5,0 - - - 5,0 

Mix de vitaminas1 1,0 0,97 - - - 

Mix de minerais2 3,5 0,77 - - - 

B- Colina 2,5 - - - - 

L- Cistina 1,8 - - - - 

Ágar 2,0 - - - 2,0 

Total 100,0 4,73 49,77 11,97 7,0 

VET (kcal) 325,73 18,92 199,08 107,73  
1 Mix de vitaminas (mg/Kg dieta): palmitato de retinol 24, colecalciferol 0,025, bissulfito sódico de benadiona 0,8, iotina 

0,22, cianocobalamina 0,01, riboflavina ,.6, hidrocloreto de tiamina 6,6 e acetato de tocoferol 100 

2 Mix de minerais (g/Kg dieta): sulfato de cobre 0,1, molibdato de amônio 0,026, iodato de sódio 0,0003, cromato de potássio 

0,028, sulfato de zinco 0,091, hidrogenofosfato de cálcio 0,145, sulfato de ferro amoniacado 2,338, sulfato de magnésio 3,37, 

sulfato de manganês 1,125, cloreto de sódio 4, carbonato de cálcio 9,89 e diidrogenofosfato de potássio 14,75.   

4.4 COLETA DE DADOS E AMOSTRAS 

 

4.4.1 Peso corporal 

 

O ensaio biológico teve a duração de 60 dias. Durante a experimentação os animais 

foram pesados em balança eletrônica da marca BioPrecisa®, uma vez por semana, para 

obtenção da variação do peso corporal, em gramas.  

 

4.4.2 Consumo de ração 

 

O controle da ração foi realizado da seguinte forma: para os grupos C1 e HP1 a ração 

foi ofertada em livre demanda, semanalmente, sendo pesada a oferta e a sobra da ração. A 

partir do consumo destes grupos foi estipulado a quantidade de ração a ser ofertada para os 
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grupos C2 e HP2 que receberam 70% do consumo, totalizando restrição alimentar de 30%, 

sendo o controle da oferta de ração e da sobra realizada diariamente.       

Para pesagem da sobra e oferta de ração foi utilizada balança eletrônica da marca 
BioPrecisa®. 

 

4.4.3 Ingestão hídrica 

O controle da oferta de água foi realizado uma vez por semana para todos os grupos. 

Para mensuração da sobra de água foi utilizada proveta graduada da marca LaborGlas® 

(expressa em ml). 

 
4.4.4. Avaliação da pressão arterial dos animais 

 Para avaliação da pressão arterial sistólica e diastólicas dos animais, foi utilizado o 

Pletismógrafo de Cauda da marca Insight®. Os animais foram manuseados cuidadosamente, 

de forma a entrarem espontaneamente no cilindro de acrílico utilizado para contenção com 

dimensões internas (A x L x C) de 63 x 65 x 232 mm. Posteriormente, estes foram mantidos 

em um aquecedor da marca Insight® a 42 ºC por 10 minutos. Antes de serem colocados no 

pletismógrafo, os animais tiveram sua cauda aquecida em água morna (40 ºC) por 15 

segundos. Em seguida, foram posicionados no aparelho e sua pressão aferida ao menos três 

vezes, calculando-se a média e desvio padrão da mesma (Figura 4). 

Figura 4 - Animal contido tendo sua pressão arterial aferida em Pletismógrafo de cauda no 
Labne (UFF). 

 

Fonte: Labne (UFF) 
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4.4.5 Determinação do ciclo estral de ratas 

Devido à atuação dos hormônios sexuais femininos sobre a fisiologia e metabolismo 

do organismo, foi determinado realizar o sacrifício dos animais que estivessem em uma fase 

específica do ciclo estral: a fase estro. Para tal, foi realizado um lavado vaginal com soro 

fisiológico, usando pipeta automática de volume fixo (100 µL) (Figura 5). A secreção 

coletada foi colocada em lâminas de vidro para observação das células predominantes. As 

células da secreção vaginal foram observadas a fresco, em microscópio óptico em objetiva 

com aumento de 40X (Figuras 6 e 7). Somente os animais que estavam na fase estro foram 

sacrificados (AZEREDO, 2012).  

 

Figura 5 - Método para realização do lavado vaginal em ratas. Manipulação do animal e 
coleta da secreção vaginal. Técnica realizada no Laboratório de Nutrição Experimental da 
Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense 

 
Fonte: Azeredo, 2012. 

 
Figura 6 - Visualização das lâminas a fresco ou coradas e caracterização das fases do ciclo 
estral 
 

 

Fonte: Azeredo, 2012. 
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Figura 7 - Fotomicrografia do esfregaço vaginal corado com o início da fase estro 
representado pelo aumento do número e predominância de células queratinizadas. Técnica 
realizada no Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição da Universidade 
Federal Fluminense. Aumento de 40X 

 

Fonte: Azeredo, 2012. 

 
4.4.6 Sacrifício e coleta de sangue e tecido renal 

Após 60 dias de experimento, os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de cloridrato de xilazina associado à ketamina na proporção de 1:1, na 

dosagem de 0,1 ml/200g de peso corporal. Em seguida, foi realizada coleta de sangue por 

punção cardíaca. Os animais que não obtaram durante esta punção foram sacrificados em 

câmara de CO2. O sangue foi colocado em tubos Vaccutainer com anticoagulante e 

centrifugado a 3000 rpm, durante 20 minutos, para obtenção do plasma e em seguida 

alíquotas foram separadas e congeladas a -80 ºC para análises posteriores. 

O rim direito foi retirado logo após o sacrifício do animal e dissecado para a retirada 

de tecido adiposo perirenal. Em seguida, este foi pesado em balança eletrônica da marca 

BioPrecisa® com precisão de 0,01g. O peso foi expresso em gramas (g). As medidas de 

tamanho e largura renais foram realizadas com paquímetro modelo LEE TOOLS® (precisão 

0,05mm). Após estes procedimentos, os rins foram clivados em corte sagital e fixados em 

formalina tamponada a 10% até o emblocamento. 

Os rins fixados em formalina foram submetidos às técnicas histológicas de rotina: 

desidratados em etanol em concentração crescente (70%, 80%, 90%, 95% e 100%) e 

clarificados em dois banhos sucessivos de xilol para posterior inclusão em parafina. Foram 

feitos cortes histológicos com 5 µm espessura e corados pela Hematoxilina & Eosina para 

posteriores análises histológicas. 

. 

100 µm 
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As carcaças dos animais foram embaladas em saco plástico e congeladas até o seu 

recolhimento pela empresa especializada em retirada de material hospitalar. 

 

4.5 PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS  

 

4.5.1 Análises hematológicas 

 

Análises hematológicas foram realizadas em amostras de sangue total coletado em 

tubos contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA - Ethylenediamine tetraacetic 

acid), utilizando um analisador automatizado hematológico (BC 2800 Vet®). Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: hemácias, hematócrito e leucócitos.  

 

4.5.2 Determinação da concentração de fósforo  

 

 As concentrações de fósforo foram determinadas por método colorimétrico, utilizando 

kits comerciais BioClin® específicos para este mineral. A leitura das reações obtidas foi 

realizada por absorbância em espectrofotômetro, modelo SP Biospectro®, utilizando 

comprimentos de onda específicos para o analito (650 nm). Após a leitura da absorbância, foi 

realizado o cálculo segundo a fórmula contida na bula do kit, obtendo assim a quantificação 

final, sendo expresso em mEq/L. 

 

4.5.3 Determinação da concentração de sódio e potássio  

 

Foi utilizado o fotômetro de chamas BFC-300 da marca Benfer®. As amostras 

contendo cátions metálicos (sódio e potássio) foram inseridas em uma chama e analisadas 

pela quantidade de radiação emitida pelas espécies atômicas excitadas. Os elementos, ao 

receberem energia de uma chama, geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado 

fundamental, liberam parte da energia recebida na forma de radiação, que é captada pelo 

equipamento e a leitura realizada em comprimentos de onda característicos para cada 

elemento químico sendo expresso em mEq/L. 
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4.5.4 Determinação da concentração de albumina, proteínas totais, ureia e creatinina 

As concentrações de albumina, proteínas totais, uréia e creatinina foram determinadas 

através de análise bioquímica, utilizando equipamento automático BS-120 Analisador 

Químico da marca BioClin® sendo expresso em mg/dL. 

 

4.5.5 Determinação da aldosterona 

A concentração sérica de aldosterona foi determinada por enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), utilizando o kit para rato da marca USCN Life Science Inc. O 

ensaio emprega a técnica de inibição competitiva enzimática. A placa de microtitulação 

fornecidas no kit foi revestida com um anticorpo policlonal específico de aldosterona sintase 

para rato. As amostras e os padrões foram adicionados nos poços da placa. Uma reação de 

inibição era iniciada entre a aldosterona sintase marcada com biotina e a aldosterona sintase 

não marcada (amostra ou padrões) com o anticorpo específico revestido de aldosterona. Após 

a incubação, o conjugado não ligado foi lavado. Em seguida, avidina conjugada com 

peroxidase de rábano silvestre foi adicionada em cada placa e incubada. A quantidade de 

conjugado ligado com a peroxidase de rábano era inversamente proporcional à concentração 

de aldosterona na amostra. A mudança de cor foi medida espectrofotometricamente no leitor 

da marca Thermo plate, em comprimento de onda de 450 nm. A concentração de aldosterona 

na amostra foi determinada comparando a densidade ótica das amostras com a curva padrão e 

os resultados expressos em pg/mL.    

4.5.6 Determinação de interleucina-6  

As concentrações da citocina Interleucina-6 presente no soro dos animais foram 

mensuradas através do método enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), utilizando kits 

comerciais da marca USCN Life Science Inc., seguindo as recomendações do fabricante. As 

leituras das reações colorimétricas foram realizadas a 450 nm em um leitor de microplacas 

(Thermo plate Read). A concentração da citocina nas amostras foi determinada a partir dos 

valores obtidos com a curva padrão realizada com as diferentes diluições das proteínas 

recombinantes. A concentração de IL-6 na amostra foi determinada comparando a densidade 

ótica das amostras com a curva padrão e os resultados são expressos em pg/mL.  
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4.5.7 Determinação da densidade volumétrica glomerular  

Todos os cortes de tecidos utilizados para microscopia de luz foram fotografados sob 

as mesmas condições e com uma resolução de 2040 X 1536 pixels, com uma câmera digital 

(Olympus DP70, Tóquio, Japão) diretamente acoplada ao microscópio (Olympus BX51, 

Tóquio, Japão), com objetiva de 200 vezes. 

Para densidade volumétrica glomerular foi utilizado o sistema teste M42 (AGUILA et al., 

2005), que utiliza um conjunto de linhas e pontos que ficam superpostos à imagem morfológica, 

sendo este método realizado a partir de 25 campos histológicos de diferentes seções do córtex 

renal. Posteriormente, utilizou-se a fórmula abaixo: 

 

 (%), onde PP é o número de pontos contados sobre os glomérulos renais e PT o número total de 

pontos-teste.  

A determinação do diâmetro glomerular foi realizada em 25 campos aleatórios por 

animal, com auxilio do software Image J, versão 1.47, através de duas medidas lineares, em 

dois eixos diferentes, de cada glomérulo. Os resultados foram expressos em µm.  

 

4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 Os dados são apresentados a partir de estatística descritiva como média e desvio 

padrão. Análises de comparação de médias dentro do próprio grupo (antes versus depois) 

foram realizadas a partir da utilização do teste t-student pareado. Para análises de comparação 

de médias entre os grupos foi utilizada análise de variância (ANOVA one-way) e Duncan 

como pós-teste. A suposição de normalidade (distribuição Gaussiana) dos dados foi verificada 

por meio dos testes de Kurtosis e Skewness, para suportar a utilização dos métodos estatísticos 

descritos acima. Para tais análises foi utilizado o software GraphPad InStat versão 3.1, ano 

2009, e aceito nível de significância de p < 0,05. 

 

 

 

 

Vv = PP / PT x 100  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 PESO, CONSUMO DE RAÇÃO E INGESTÃO HÍDRICA DOS ANIMAIS AO LONGO 

DO TRATAMENTO.  

Pôde-se observar, ao final do experimento, que os grupos que receberam ração em 

livre demanda (C1 e HP1) apresentaram aumento do peso corporal, enquanto que aqueles que 

foram submetidos à restrição alimentar (C2 e HP2) perderam peso. Assim, o peso final dos 

grupos que receberam a dieta em livre demanda foi maior (p<0,0001) do que daqueles que 

sofreram restrição alimentar. Corroborando com estes resultados, pode-se observar que o 

consumo diário de ração dos grupos C1 e HP1 foi maior (p<0,0002) em relação aos grupos 

que tiveram restrição alimentar (Tabela 1).  

O grupo que recebeu dieta hiperprotéica em livre demanda (HP1) apresentou maior 

ingestão de água (p<0,0001) quando comparado ao outros grupos. Os demais grupos 

apresentaram ingestão hídrica semelhante (Tabela 1). Observou-se, também, que os grupos 

que receberam a dieta hiperproteica apresentaram diurese maior do que os grupos controle 

(dados observacionais não apresentados). 
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Tabela 1 – Variação de peso, consumo de ração e ingestão hídrica dos animais ao longo do 
tratamento. 
 

Grupo controle 1 (C1); Grupo Hiperproteico 1 (HP1); Grupo Controle 2 (C2); Grupo hiperprotéico 2 (HP2). 
Diferentes letras sobrescritas denotam diferença estatística entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como 
pós-teste, p<0,05).  
 
 

5.2 HEMOGRAMA 

 Não houve diferença significativa entre os grupos em se tratando das contagens de 

hematócrito, hemácias e hemoglobina. Quanto à contagem de leucócitos, os grupos que 

sofreram restrição alimentar (C2 e HP2) apresentaram menores concentrações (p<0,001) em 

relação aos grupos com consumo de ração em livre demanda (C1 e HP1) (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

   GRUPOS   

  C1 HP1 C2 HP2 p valor 

Peso inicial 

(g) 
235,4±13,17 237,2±7,28 237,2±3,03 234,6±17,17 0,05 

Peso final 

(g) 
277,4±15,82a 272,8±23a 192,8±13,33b 194,8±3,70b 0,03 

Variação de peso (g) 

 

42±7,09a 35,6±15,00a -44,4±6,10b -39,8±3,03b 0,0001 

Consumo de ração 

(g/dia) 
10,96±1,38a 10,98±0,96a 8,35±0,18b 8,39±0,20b 0,0002 

Ingestão hídrica 

(mL/dia) 
22,97±3,99a 37,47±4,53b 21,65±5,25a 26,42±2,44a 0,0001 
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Tabela 2 - Hemograma dos animais após 60 dias de tratamento.  

    GRUPOS   

 VR C1 HP1 C2 HP2 
p 

valor 

Hematócrito 

 (%) 

36-

48 

43,34 ± 

2,14 

43,54 ± 

1,48 

45,62 ± 

2,94 

43,60 ± 

2,98 
0,55 

Hemácias 

(milhões/mm3) 
6-8 7,56 ± 0,3 7,3 ± 0,15 8,03 ± 0,47 7,62 ± 0,63 0,08 

Hemoglobina  

(g/dL) 

11-

18 

14,22 ± 

0,73 

13,88 ± 

0,38 
15,2 ± 0,73 14,9 ± 0,94 0,40 

Leucócitos  

(%) 
6-17 7,97 ± 1,30a 6,80 ± 0,54a 

3,93 ± 

0,65b 

2,70 ± 

0,17b 
0,001 

Grupo controle 1 (C1); Grupo Hiperproteico 1 (HP1); Grupo Controle 2 (C2); Grupo hiperprotéico 2 (HP2). 
Diferentes letras sobrescritas denotam diferença estatística entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como 
pós-teste, p<0,05). Valores de referência (VR) 
Fonte: Harkness;Wagner, 1993. 
 
 

5.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS PLASMÁTICAS 

Na Tabela 3, são apresentadas as concentrações de minerais estudados. Pode-se 

observar que os grupos apresentam concentrações semelhantes de potássio, sódio e fósforo.  

Tabela 3 - Concentração de minerais após tratamento dos animais 

    GRUPOS   

  VR       C1     HP1        C2    HP2 p valor 

Potássio 

(mg/dL) 

4,1 
4,10 ± 0,46 4,94 ± 0,37 4,62 ± 0,62 4,81 ± 0,4 0,40 

Sódio 

(mg/dL) 

140 
139,3 ± 3,09 139,4 ± 2,87 140 ± 4,33 139,2 ± 2,12 0,17 

Fósforo 

(mg/dL) 

4,06 
4,51 ± 1,06 4,53 ± 0,52 3,84 ± 0,58 3,95 ± 0,65 0,55 

Grupo controle (C1); Grupo Hiperproteico (HP1). Grupo controle 2 (C2); Grupo Hiperproteico 2 (HP2). (ANOVA uni-
variada e Duncan como pós-teste, p<0,05). Valor de referência (VR) 
Fonte:  Taconis Farms, 2005. 
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Em relação à avaliação do metabolismo proteico, observa-se que o grupo C1 

apresentou maior concentração de albumina (p<0,007) em relação aos outros grupos. Em se 

tratando de proteínas totais, o grupo C1 apresentou maior concentração (p<0,01), apenas, em 

relação ao grupo HP2 (Tabela 4). Os grupos C2, HP1 e HP2 apresentaram concentração 

semelhante de albumina e proteínas totais. 

Ao observar as concentrações de uréia, o grupo HP1 apresenta maior concentração 

(p<0,0002) em relação aos grupos C1 e C2, porém semelhante ao grupo HP2 (Tabela 4). 

Entretanto, não foram observadas diferenças significativas nas concentrações séricas de 

creatinina entre os grupos.  

Quanto à aldosterona, o grupo que consumiu a “dieta da proteína” com restrição (HP2) 

apresentou maior concentração (p<0,0001) quando comparado aos demais grupos. Já quanto a 

Interleucina-6, os grupos controle (C1 e C2) apresentaram menores concentrações (p<0,0002) 

quando comparados aos grupos alimentados com dieta hiperprotéica (HP1 e HP2) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Concentração plasmática das variáveis relacionadas ao metabolismo proteico, de 
aldosterona e interleucina-6, após 60 dias de tratamento dos animais 

Grupo controle 1 (C1); Grupo Hiperproteico 1 (HP1); Grupo Controle 2 (C2); Grupo hiperprotéico 2 (HP2). Diferentes letras 
sobrescritas denotam diferença estatística entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como pós-teste, p<0,05). Valores 
de referência 
Fonte: Harkness; Wagner, 1993; FIOCRUZ, 2005. 

 

5.4 ANÁLISES MORFOMÉTRICAS RENAIS 

Na Tabela 5, pode-se observar que o rim esquerdo do grupo HP1 apresenta-se mais 

pesado (p<0,0001) frente aos demais grupos, enquanto que o rim direito do grupo HP1 

apresenta-se mais pesado apenas quando comparado ao grupo C2. Quanto ao tamanho do 

órgão, foi observado que os rins esquerdo e direito dos animais do grupo HP1 apresentaram 

maior tamanho (p<0,0001) quando comparado aos grupos C1, C2 e HP2.  

 

 

 

 

 
VR C1 HP1 C2 HP2 

p 

valor 

   Albumina  

   (g/dL) 

2,7-

5,1 
4,10±0,62a 3,55±0,35b 3,32±0,3b 3,48±0,25b 0,007 

   Proteínas 

Totais     

(mg/dL) 

4,7-

8,2 
7,12±0,79a 6,48 ± 0,77a,b 6,42 ± 0,68a,b 5,74 ± 0,73b 0,01 

   Creatinina  

(mg/dL) 
0,5 0,46 ± 0,05 0,54 ± 0,09 0,44 ± 0,05 0,48 ± 0,08 0,70 

   Uréia 

     (mg/dL) 
ND 34,36 ± 5,14a 48,43 ± 12,8b 34,50 ± 6,02a 41,75 ± 9,66b 0,0002 

Interleucina-

6  

(pg/mL) 

ND 294,22±41,68a 457,30±74,32b,c 390,60±57,62a,b 535,45±97,62c 0,0002 

  

Aldosterona 

 (pg/mL) 

ND 0,26 ± 0,08a 0,20 ± 0,06a 0,15 ± 0,08a 0,62 ± 0,07b 0,0001 
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Tabela 5 - Análises morfométricas dos rins dos animais após 60 dias de tratamento 

  VR C1 HP1 C2 HP2 p valor 

Peso dos rins 

(g) 

 
    

 

Esquerdo 0,66 0,78±0,04a 1,00±0,17b 0,61±0,07a 0,74±0,09a 0,0001 

Direito 0,69 0,85±0,10a,b 1,08±0,10b 0,64±0,053a 0,92±0,20a,b 0,0001 

Comprimento 

dos rins (cm) 

 
    

 

Esquerdo 0,70 1,12±0,44a 1,76±0,05b 0,64±0,11c 0,74±0,13a 0,0001 

Direito 0,75 1,08±0,37a 1,80±0,10b 0,64±0,05c 0,84±0,16a 0,0001 

Grupo controle 1 (C1); Grupo Hiperproteico 1 (HP1); Grupo Controle 2 (C2); Grupo Hiperprotéico 2 (HP2). Diferentes letras 
sobrescritas denotam diferença estatística entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como pós-teste, p<0,05). Valor de 
referência. 
Fonte: Taconic farms, 2005. 

 
 
5.5 AVALIAÇÃO DA PRESSÃO SISTÓLICA DOS ANIMAIS  

 

Figura 8 -  Pressão sistólica dos animais. Grupo controle 1 (C1); Grupo Hiperproteico 1 
(HP1); Grupo Controle 2 (C2); Grupo Hiperprotéico 2 (HP2). Grupos submetidos a 25% de 
restrição alimentar (C2 e HP2). Diferentes letras sobrescritas denotam diferença estatística 
entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como pós-teste, p<0,05). 
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5.6 DENSIDADE VOLUMÉTRICA GLOMERULAR 

 

Quanto a densidade volumétrica glomerular (Vv [glom],%), o grupo HP2 apresentou 

menor Vv (p<0,0001) quando comparada aos grupos C1, C2 e HP1 (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Densidade volumétrica glomerular dos grupos estudados. Grupo controle 1 (C1); 
Grupo Hiperproteico 1 (HP1). Grupo controle 2 (C2); Grupo Hiperprotéico 2 (HP2). 
Diferentes letras sobrescritas denotam diferença estatística entre os grupos (ANOVA uni-
variada e Duncan como pós-teste, p<0,05).   
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5.7 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO GLOMERULAR  

Ao avaliar o diâmetro dos glomérulos dos rins dos animais, verificou-se que o grupo 

HP1 (54,87±4,54µm) apresentou menor diâmetro (p<0,001) quando comparado aos grupos 

C1 (75,25±2,35 µm), C2 (69,05±3,79 µm) e HP2 (68,82±3,09 µm) (Figura 6).  
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Figura 10 - Fotomicrografias das lâminas utilizadas na contagem dos glomérulos renais. 
Grupo controle 1 (A); Grupo Controle 2 (B); Grupo Hiperproteico 1 (C); Grupo Hiperprotéico 
2 (D). Câmera digital (Olympus DP70, Tóquio, Japão) diretamente acoplada ao microscópio 
(Olympus BX51, Tóquio, Japão). Diferentes letras sobrescritas denotam diferença estatística 
entre os grupos (ANOVA uni-variada e Duncan como pós-teste, p<0,05). 
 

        

 

                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 µm 100 µm 

A – Fotomicrografia do rim do grupo C1. HE 200x. B – Fotomicrografia do rim do grupo C2. HE 200x 

100 µm 100 µm 

C – Fotomicrografia do rim do grupo HP1. HE 200x. D – Fotomicrografia do rim do grupo HP2. HE 200x. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em seu livro, Dr. Atkins afirma que os indivíduos que seguem a dieta hiperprotéica, 

embora consumam maior quantidade de energia/dia, conseguem perder peso. Entretanto, 

ainda não existem evidências científicas que confirmem que esta dieta tenha vantagens 

metabólicas em relação às dietas tradicionais para perda ponderal (LUSCOMBE-MARSH, 

2005; JOHNSTON et al., 2006; CLIFTON, 2012). 

Alguns estudos, realizados tanto em humanos quanto em animais, que utilizaram dieta 

hiperproteica, sugerem que a perda de peso ocorra devido a mudança do substrato energético 

sem associação com a quantidade de energia consumida por dia (KENNEDY et al., 2007, 

PRETZKE et al., 2014; WESTERTERP-PLANTEGA et al., 2012). Entretanto, no presente 

estudo, os animais que receberam a “dieta da proteína” em livre demanda (HP1) ganharam 

peso normalmente ao longo do experimento, sem apresentar diferença entre o grupo que 

consumiu dieta balanceada em livre demanda (C1). Adicionalmente, quando a dieta 

hiperprotéica foi associada à restrição alimentar, a perda ponderal mostrou-se semelhante à de 

uma dieta hipocalórica balanceada, evidenciando que não foi à composição da dieta e, sim, a 

redução do consumo energético diário que levou a redução de peso. Cabe ressaltar que todos 

os animais iniciaram o experimento com peso adequado para idade e, ao final do mesmo, 

somente os grupos HP1 e C1 apresentavam ganho de peso compatível com o esperado. 

A proteína dietética tem sido reconhecida como uma moduladora da função renal. 

Alguns estudos demonstraram que o consumo protéico afeta o tamanho dos rins, tornando-os 

maiores, devido a maior carga de trabalho recebida pelo órgão, secundária a maior filtração de 

metabólitos protéicos, especialmente uréia (PÉREZ-GUISADO et al., 2008). Outros estudos 

sugerem que a hiperfiltração em resposta a maior carga de nitrogênio e maior demanda por 

clearance renal é um mecanismo adaptativo normal, similar ao que ocorre em mulheres 

grávidas (APARICIO et al., 2010, MARTIN et al., 2005). 

 Em se tratando da hipertrofia renal, cabem duas explicações plausíveis: a primeira 

hipótese refere-se ao mecanismo compensatório para permitir a excreção da maior carga 

molar renal. Já a segunda, sugere que o aumento do consumo protéico aumenta o hormônio do 
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crescimento, provavelmente através do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 

(IGF-1), o que pode ser responsável pelo aumento do tamanho do órgão. Entretanto, os 

autores sugerem que tal hiperplasia possa ser momentânea e, uma vez cessando-se a oferta 

extra de proteínas, o órgão retorne a seu tamanho original (ESCRIBANO et al., 2011; 

APARICIO et al., 2010). 

No presente trabalho, foi verificado que o grupo que recebeu dieta hiperproteica em 

livre demanda (HP1) apresentou maior peso (em gramas) e maior tamanho (em centímetros) 

renal não só quando comparado aos grupos controle mas também quando comparados aos 

valores de referência (TACONIC FARMS, 2005), demonstrando que a alta ingestão protéica 

tem efeito direto nesses parâmetros morfométricos (Tabela 5), corroborando os dados da 

literatura que enfatizam a forte relação entre o consumo excessivo de proteínas e alterações 

renais (ESCRIBANO et al., 2011; APARICIO et al., 2010). Resultados semelhante foram 

encontrados no trabalho de Aparicio et al (2013), onde os rins dos animais alimentados com 

dieta hiperproteica a base de proteína vegetal apresentaram-se mais pesados do que aqueles 

alimentados com dieta controle. Dessa forma, observa-se que tanto a proteína vegetal quanto a 

proteína animal apresentam efeito direto sobre os rins. 

 Quanto à densidade volumétrica glomerular, foi observado que os animais que 

receberam dieta hiperproteica com restrição (HP2) apresentaram menor densidade 

volumétrica glomerular (Gráfico 1), possivelmente devido ao aumento da sobrecarga renal 

somada ao estresse proporcionado pela restrição alimentar. Souza et al., (2011), em seu 

estudo, submeteram ratos adultos a estresse crônico através da contenção dos animais em 

cilindros de acrílico. Como resultado, observaram a perda de néfrons nesses animais. Outros 

pesquisadores também mencionam o estresse como um dos possíveis fatores causais para 

perda de néfrons (SCHREUDER, 2012). Embora os animais tenham sido submetidos a tipos 

diferentes de estresse, a menor densidade volumétrica glomerular torna-se um denominador 

comum entre os estudos. 

Diversos autores sugerem que a diminuição do número de glomérulos por campo 

apresenta relação inversamente proporcional ao tamanho dos mesmos, uma vez que o menor 

número de glomérulos levaria a uma hiperfiltração glomerular compensatória com 

consequente hipertrofia dos glomérulos remanescentes (HOY et al., 2008; SOUZA et al., 

2011; SCHLOTE et al., 2013). Essa hiperfiltração está associada não só com aumento do 

diâmetro glomerular, mas também a hipertensão glomerular, seguida de hipertensão sistêmica 

e glomeruloesclerose, iniciando um ciclo vicioso que, em longo prazo, pode culminar em 

falência renal (BRENNER et al., 1996; SCHREUDER, 2012) Entretanto, tal fato não foi 
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demonstrado neste estudo, uma vez que o grupo que apresentou menor densidade volumétrica 

glomerular (HP2) não cursou com aumento do tamanho dos glomérulos remanescentes.  

Em se tratando de avaliações pressóricas, o American Heart Association (AHA – 

Instituto Americano do Coração) sugere que dietas ricas em proteínas podem levar ao 

aumento da pressão arterial por reduzir a ingestão de cálcio, potássio e magnésio, 

micronutrientes essenciais para o controle pressórico e que são abundantes em frutas, 

legumes, verduras, oleaginosas e produtos lácteos, tradicionalmente restritos em dietas 

hiperproteicas (AHA, 2012). Porém, alguns pesquisadores defendem que dietas com esse 

padrão levam a diminuição ou manutenção de valores pressóricos adequados (BALLARD et 

al., 2013; SARGRAD et al.,2005; WERTERTERP-PLANTEGA  et al., 2012).  

Entretanto, no presente estudo, o grupo que consumia “dieta da proteína” em livre 

demanda (HP1) apresentou maiores valores de pressão arterial sistólica, provavelmente 

relacionada à redução do diâmetro do glomérulo e da densidade volumétrica glomerular, já 

que não houve alterações na concentração de aldosterona. Possivelmente, um menor diâmetro 

glomerular reduziria a superfície de filtração renal e diminuiria a habilidade dos rins de 

excretar sódio, podendo levar a alterações pressóricas. Alterações morfológicas dessa 

natureza podem trazer sérias implicações na saúde, predispondo o indivíduo a doenças renais 

e hipertensivas (SOUZA et al., 2011; BENZ et al., 2011; SCHLOTE et al., 2013).  

Em relação ao grupo HP2, a pressão arterial se elevou não só em função do aumento 

da concentração de aldosterona mas também devido ao menor número de néfrons. Keller et 

al. (2003), demonstrou que indivíduos hipertensos apresentaram metade do número de 

néfrons quando comparados a indivíduos normotensos. Hugshon et al. (2006), também 

demonstrou uma relação inversa entre o número de néfrons e hipertensão em caucasianos. 

Embora a perda de peso possa induzir a diminuição da pressão arterial (ADES & SAVAGE, 

2014; HIGASHINO et al., 2013), o mesmo não ocorreu no grupo HP2 em virtude da possível 

alteração renal e da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

Quanto aos grupos controle, o grupo C1 apresentou-se normotenso, com valores 

pressóricos semelhantes aos descritos na literatura (FIOCRUZ, 2005). Já o grupo C2 

apresentou valores pressóricos abaixo do esperado, sugerindo-se uma possível hipotensão 

possivelmente derivada da acentuada perda de peso (ADES & SAVAGE, 2014; HIGASHINO 

et al., 2013) 

Sabe-se ainda que, uma dieta hiperprotéica leva a produção de corpos cetônicos 

derivados da oxidação lipídica e dos aminoácidos cetogênicos, causando aumento da 

osmolalidade plasmática e, assim, desencadeando a sensação de sede e o maior consumo 
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hídrico (AKHRAM, 2013). Adicionalmente, a excreção das cetonas pelos rins é acompanhada 

da excreção de sódio, o que causa aumento da diurese, fato também observado durante o 

experimento (dados observacionais não apresentados) (PÉREZ-GUISADO et al., 2008; 

JOHNSTON et al., 2006). Tal fato foi observado nesse estudo, onde o grupo HP1 apresentou 

maior ingestão de água em relação aos grupos alimentados com dieta controle, provavelmente 

devido a maior diurese estimulada pela cetose (Tabela 1).  Dessa forma, vê-se que, como este 

grupo apresentou elevada pressão arterial sistólica e valores normais de aldosterona, não 

houve necessidade da ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, pois sugere-se que a 

pressão arterial sistólica se elevou em função da alteração no tecido renal (HOY et al., 2008; 

SCHLOTE et al., 2013).  

Em se tratando de padrões bioquímicos, o aumento sérico de uréia é um achado 

comum na literatura quando animais ou humanos são submetidos a “dieta da proteína” 

(APARICIO, et al., 2010; LUSCOMBE-MARSH, 2005; JOHNSTONE, 2008). Dessa forma, 

os animais do estudo que receberam dieta hiperproteica, sejam restritos ou em livre demanda, 

apresentaram maiores concentrações deste metabólito proteico.  

Quanto à albumina, as maiores concentrações foram observadas no grupo controle que 

recebia dieta em livre demanda (C1). A menor concentração da albumina nos demais grupos 

pode ser justificada por diferentes motivos, uma vez que não só a mudança do substrato 

energético quanto dietas hipocalóricas podem levar a cetose, havendo requerimento de 

proteínas plasmáticas para a produção de energia através da gliconeogênese. Adicionalmente, 

em casos de desnutrição e/ou catabolismo aumentado, pode haver diminuição da síntese 

hepática dessa proteína plasmática. Em relação às proteínas totais, o grupo HP2 apresenta as 

menores concentrações séricas, evidenciando que a união dos três fatores - restrição alimentar 

associada à mudança de substrato energético, juntamente com a diminuição da produção 

hepática de albumina - apresenta efeito sinérgico nesses marcadores (Tabela 4) 

(WAITZBERG, 2009; GUYTON, 2011;).  

Quanto aos leucócitos, os grupos restritos, seja da dieta controle (C2) ou hiperprotéica 

(HP2), apresentaram concentrações abaixo dos valores de referencia (CANADIAN 

COUNCIL ON ANIMAL CARE, 1984), sugerindo uma possível leucopenia. Em grande parte 

dos casos, a leucopenia apresenta-se como uma manifestação hematológica de alguma 

situação temporária. Neste estudo, acredita-se que o fator causal seja a restrição alimentar a 

que estes animais foram submetidos. O tecido hematopoiético, assim como todos os tecidos 

que apresentam altas taxas de renovação e proliferação celular, possui elevada demanda por 

nutrientes. Uma vez havendo um menor consumo alimentar, restringe-se também a 
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quantidade de nutrientes ingeridos, culminando, consequentemente, com uma baixa 

concentração de leucócitos (WAITZBERG, 2009; BORELLI et al., 2004).   

 Ao observarmos as concentrações de Interleucina-6, os animais que foram alimentados 

com dieta da proteína apresentaram as maiores concentrações desta citocina, demonstrando 

que tais dietas, colaboram com a geração de um ambiente pró-inflamatório. Dietas ricas em 

gorduras saturadas, como a “dieta Atkins”, atuam na síntese de eicosanoides pró-inflamatórios 

(prostaglandinas da série 2 e tromboxanos da série 4) (LOTTENBERG, 2009). Segundo 

alguns autores, dietas hiperlipídicas também estão associadas ao aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio, com consequente aumento do estresse oxidativo e ativação de 

um fator transcricional pró-inflamatório denominado NF-κB, responsável pela transcrição de 

proteínas pró-inflamatórias como a Inteterleucina-6.  (GENARO, 2009). 

 Em seu estudo experimental, Matsuda et al., (1999) demonstraram que os animais 

alimentados com dieta rica em gordura apresentaram efeitos adversos no função e histologia 

renal. Os mesmos observaram aumento da peroxidação lipídica, albuminúria, aumento de 

LDL e aumento nas concentrações de macrófagos tubulointersticiais, além de 

glomeruloesclerose. Os autores explicam que o aumento significativo na produção de espécies 

reativas de oxigênio pelos macrófagos podem levar a danos renais, especialmente 

glomeruloesclerose. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A “dieta da proteína” não se apresentou mais eficaz do que uma dieta hipocalórica 

balanceada para redução do peso. Adicionalmente, esta dieta levou ao aumento da pressão 

arterial sistólica, aumento no tamanho e peso dos rins, redução do diâmetro glomerular e na 

densidade volumétrica glomerular. Quanto a dados bioquímicos, houve aumento nas 

concentrações de aldosterona, uréia e da citocina interleucina-6, um importante marcador 

inflamatório. Assim, este estudo sugere que a "dieta da proteína" leva a alterações no tecido 

renal predispondo ao desenvolvimento de doenças crônicas. 
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ANEXO  1 - Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (UFF) 
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ANEXO 2 - Apresentação de trabalhos em Congressos 
 
 

� Apresentação do trabalho “Alteração na concentração de aldosterona e na pressão 

sistólica de ratas alimentadas com “Dieta da Proteína” durante o VII Congresso 

Brasileiro de Nutrição Esportiva e VIII Congresso Internacional de Nutrição Clínica 

Funcional, realizado em São Paulo no período de 13 a 15 de setembro de 2012  

� Apresentação dos trabalhos “Densidade volumétrica Glomerular de ratas 

alimentadas com dieta da proteína” e “Alterações morfométricas renais de ratas 

alimentadas com dieta da proteína” no 12° Congresso Nacional da SBAN, realizado 

em agosto de 2013 em Foz do Iguaçú  

� Apresentação do trabalho “Alterações morfométricas renais de ratas alimentadas 

com dieta da proteína” no V Encontro de Nutrição Funcional da Funcionali, 

realizado em agosto de 2013.  

� Apresentação dos trabalhos “Densidade volumétrica glomerular de ratas 

alimentadas com dieta da proteína” e “Alterações morfométricas renais de ratas 

alimentadas com dieta da proteína” no VIII Congresso Brasileiro de Nutrição 

Esportiva e IX Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional, realizado em 

São Paulo, em setembro de 2013  
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ANEXO 3 - Artigo científico submetido à Revista Nutrición Hospitalaria 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


