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Introdução

Tabela 2. Resultados ecocardiograma em 30
semanas (dados principais). p<0.05

O habito alimentar baseado na dieta ocidental está
associado a obesidade que, consequentemente,
torna um fator de risco para remodelamento e
disfunção cardíaca.

Tabela 3. Correlação entre remodelamento
cardíaco, macro nutrientes e IA. p<0.05

Objetivo
Avaliar a correlação entre consumo de macro
nutrientes (carboidrato e gordura), índice de
adiposidade e alterações ecocardiográficas

Material e Métodos

Grupo CONTROLE (n=8)
dieta padrão

Tabela 4. Correlação entre disfunção diastólica,
macro nutrientes e IA. p<0.05

Grupo Ob (n=8)
dieta CHO + água CHO

A ingestão de carboidrato e gordura foi calculada
através da composição nutricional dieta ofertada e
do consumo diário de cada animal. A obesidade foi
caracterizada pelo índice de adiposidade (IA, %)
considerando os depósitos de gordura (visceral
(TAV), epididimal (TAE) e retroperitoneal (TAR)
foram utilizados para calcular o índice de
adiposidade (IA) pela seguinte fórmula: [(TAV + TAE
+ TAR) / PESO DO ANIMAL] x100. Variáveis
ecocardiográficas por Doppler Tissular. (CEUA/FMB
1150/2015).

Resultados e Discussão
Tabela 1. Resultados nutricionais em 30 semanas.
p<0.05

Conclusões
O remodelamento e disfunção cardíaca em modelo
de obesidade estão relacionados tanto com índice
de adiposidade quanto com o consumo de gorduras
e carboidratos
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