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Introdução: O alendronato sódico (AS) é um dos bifosfonados
mais utilizados na atualidade, apresentando eficácia extraordinária
quando há aumento da absorção óssea, como na osteoporose.
Diversos estudos já foram realizados em animais e seres humanos,
com o intuito de observar as ações dessa substância sobre a mucosa
do trato gastrointestinal (esôfago, estômago e duodeno). Objetivo:
Estudar o comportamento fisiológico de ratas que receberam AS
por sondagem gástrica, levando em consideração o peso corporal, a
ingestão de alimentos e água. Método: Foram usadas 30 ratas Wistar,
divididas em três grupos de 10. O primeiro grupo (controle) recebeu
soro fisiológico, o segundo 4 mg e o terceiro 0,033 mg de AS.
Foram observados para identificação de possíveis modificações no
comportamento ambiental e tiveram seu peso corporal e o consumo
de água e ração medidos por 10 dias. Resultados: Os dados foram
submetidos à análise estatística. Conclusão: Houve diferença
estatísticamente significante em relação ao peso corporal (o grupo
que recebeu a maior dose apresentou menor peso), e o consumo de
água (o grupo controle consumiu menos água). Não houve diferença
em relação ao consumo de ração.

métodos como o uso de substâncias radioativas, carvão, corantes,
esferas de vidro, entre outros, têm sido usados. Objetivo: Determinar
a TTG de ratos Wistar adultos machos, não anestesiados, através de
contraste radiológico, que poderá ser utilizada como parâmetro
para estudos futuros com drogas, plantas, alimentos, etc. Método:
Cinco ratos Wistar machos adultos, com peso variável entre 318,6g
e 372,9g (M = 350,16g) foram submetidos à laparotomia com
fixação de um anel metálico no nível da transição íleo-cecal, para
identificação radiológica desta região. A parede foi fechada com
pontos separados de fio monofilamentar 3-0, na camada muscular e
na pele. Três semanas depois receberam 1 ml de sulfato de bário,
através de gavagem, momento considerado o tempo zero. Foram
feitas radiografias seriadas de 15 em 15 minutos, até que a coluna de
contraste atingisse a região do ceco, identificada pelo anel metálico.
Resultados: O tempo de trânsito variou entre 120 e 150 min, com
média de 135 min. Conclusão: O tempo de trânsito gastrintestinal
de ratos Wistar machos adultos, variou entre 120 e 150min, com
média de 135min.
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Introdução: O ritmo circadiano é responsável por alterações de
parâmetros fisiológicos e comportamentais. Diversas modificações
que interferem com as respostas dos indivíduos a determinados
estímulos ocorrem ao longo do dia. A capacidade física também
sofre influência dos períodos do dia e é importante conhecer-se essa
relação em animais de laboratório. Objetivo: Avaliar diferenças no
desempenho físico de ratos em diferentes períodos do dia. Método:
Foram estudados 20 ratos, divididos em dois grupos (dez machos e
dez fêmeas). Todos os animais foram submetidos a quatro testes de
resistência física, com intervalos de uma semana entre eles, pela
manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Os testes consistiram em
corrida em esteira elétrica, a 24 m/min e a uma inclinação de 12
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graus, até a exaustão do animal. Resultados: Observou-se que a
resposta ao teste de resistência segue padrões definidos pelo ritmo
circadiano, havendo diferenças entre os períodos do dia. Conclusão:
O desempenho físico de ratos sofre a influência do ritmo circadiano.
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