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A obesidade é considerada uma síndrome que atinge países

desenvolvidos e em desenvolvimento e seu número está

aumentando progressivamente. Existem 671 milhões de adultos

obesos e 124 milhões de jovens obesos, um número que triplicou

quando comparado com 40 anos atrás (LOUZADA, 2010). Esses

dados são o resultado das transformações sociais que modificaram

consideravelmente o consumo alimentar em nível mundial

(BARCETTA et al., 2011).
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Figura 1. Evolução de peso

corporal semanal, ganho de

peso e ingestão alimentar de

ratos suplementados com

vitamina D3. Médias ± EPM (A)

evolução do peso corporal. (B e

C) Ganho de peso total de peso

antes da suplementação. (D e E).

Consumo alimentar em gramas

por semana em CTL, CTL-VD,

WD e WD-VD. Cada valor

representa a média ± erro padrão

da média de 8 animais. Valores

com símbolos (*, **, *** e ****) são

diferentes (p <0,05).

Os dados iniciais sugerem que pela primeira vez a suplementação

de Vit D suprimiria o aumento do tecido adiposo, mesmo quando os

ratos continuaram a consumir dieta hipercalórica. A atenuação da

adiposidade abdominal em ratos WD-VD pode ter sido

desencadeada por meio de ações diretas e indiretas da Vit D

levando a alteração no metabolismo basal ou energético destes

animais.
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Objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da Vit D3 no

fígado em ratos adultos obesos induzidos por dieta de

cafeteria.

Animais 
de 50 dias

Western 
Diet 

• 90 dias inicio da 
suplementação

Controle • 90 dias, inicio da 
suplementação

40 dias de gavagem

2 dias durante a semana 

5.600 UI por semana

Resultados

Figura 1. Evolução de peso corporal

semanal, ganho de peso e ingestão

alimentar de ratos suplementados com

vitamina D3. Médias ± EPM (A) evolução

do peso corporal. (B e C) Ganho de peso

total de peso antes da suplementação. (D

e E). Consumo alimentar em gramas por

semana em CTL, CTL-VD, WD e WD-VD.

Cada valor representa a média ± erro

padrão da média de 8 animais. Valores

com símbolos (*, **, *** e ****) são

diferentes (p <0,05).
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