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RESUMO 

O efeito da desnutrição proteica perinatal pode repercutir até a vida adulta e induzir 

alterações na plasticidade neural, acarretando déficit nos mecanismos de memória. 

Um fator externo que potencializa os circuitos neurais relacionado a memória é o 

ambiente enriquecido (AE) que pode reverter ou atenuar os efeitos deletérios da 

desnutrição precoce. Dessa forma, objetivou-se investigar o efeito a longo prazo da 

desnutrição proteica no início da vida e da exposição ao ambiente enriquecido sobre 

a neurogênese hipocampal e memória espacial de ratos adultos. Foram utilizados 64 

ratos machos Wistar, alocados em grupos de acordo com a dieta materna recebida 

na gestação e lactação: controle (C, caseína a 17%, n= 32) e desnutridos (D, 

caseína a 8%, n= 32). Com 25 dias de idade realiza-se o desmame, e os filhotes 

receberam dieta (Presence®), depois, formou-se subgrupos, segundo a exposição 

ao ambiente enriquecido: controle sem (CSAE, n=16) ou com (CAE, n= 16) 

ambiente; desnutrido sem (DSAE, n=16) ou com (DAE, n=16) ambiente. Aos 40 

dias, as proles foram transferidas para o AE e a partir dos 85 dias, foram submetidas 

às análises de atividade locomotora no campo aberto e memória espacial no 

labirinto aquático de Morris. Aos 90, foram eutanasiados por perfusão para análise 

de imunohistoquímica. A desnutrição precoce provocou redução de peso no grupo 

DSAE desde o nascimento até os 90 dias. Após exposição ao AE a redução de peso 

foi observada apenas no grupo CAE a partir dos 80 dias, igualando-se ao 

desnutrido. Foi observado nos testes comportamentais e celular, nem a desnutrição 

e nem o AE alteraram a memória espacial, a atividade locomotora e a 

imunorreatividade de células positivas para doublecortina (DCX) nos grupos. Os 

resultados mostram que a desnutrição proteica perinatal promove alteração 

fenotípica, no aspecto do peso corporal, ao longo da vida, porém esse organismo 

desnutrido encontra-se resistente a mudanças externas após a agressão nutricional. 

Isso é diferente para um normonutrido, pois o AE promoveu gasto energético. 

Contudo, o hipocampo de um indivíduo adulto possui habilidade de remodelamento 

ao longo da vida, para favorecer os comportamentos adequados ao organismo, 

mesmo após ser alvo de injúria nutricional precoce.  

 

Palavras-chave: 1. Desnutrição Perinatal Proteica. 2. Ambiente Enriquecido. 3. 

Hipocampo. 4 Memória. 



 

ABSTRACT 

Perinatal protein malnutrition may rebound its effects until adult life, can induce 

changes in neural plasticity, resulting in deficits in memory mechanisms. An external 

factor that potentiates the neural circuitry related to memory is enriched environment 

(AE) and may reverse or attenuate the deleterious effects of malnutrition. Thus, it 

aimed to investigate the long-term effect of protein malnutrition in early life and 

exposure to an enriched environment on hippocampal neurogenesis and spatial 

memory of adult rats. It was used 64 rats Wistar, allocated in groups according to the 

received maternal diet during pregnancy and lactation: control (C, casein 17%, n = 

32) and undernourished (D, casein 8%, n = 32). After weaning, the cubs were fed a 

diet (Presence®), formed subgroups according to exposure to an enriched 

environment: control without (CSAE, n = 16) or (CAE, n = 16) environment; 

undernutrition without (DSAE, n = 16) or (DAE, n = 16) environment. At 40 days the 

proles were transferred to AE and from the 85 days and submitted to the locomotor 

activity in the open field analysis and spatial memory in the Morris water maze. At 90, 

they were killed by perfusion for immunohistochemistry analysis. Early malnutrition 

caused weight reduction in DSAE group from birth to 90 days. After exposure to AE 

weight reduction was observed only in CAE group from 80 days, equaling to the 

undernourished. For the behavioral tests and cell or malnutrition AE nor altered 

spatial memory, locomotor activity and immune reactivity of positive cells for 

doublecortin DCX in groups. The results show that perinatal protein malnutrition 

promotes phenotypic changes in the appearance of body weight throughout life, 

although this malnourished body is resistant to external aggression changes after 

nutrition. This is different for normonutrido because the AE promoted energy 

expenditure. However, the hippocampus of an adult individual has remodeling skills 

throughout life, to encourage appropriate behaviors to the body, even after being the 

target of early nutritional injury. 

Keywords: 1. Malnutrition Perinatal Protein. 2. Enriched Environment. 3. 

Hippocampus. 4 Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

            O alimento é um dos fatores vitais para o ser vivo, desta maneira, a falta de 

algum tipo de nutriente acarreta um prejuízo ao organismo. Segundo a “Food and 

Agriculture Organization of the United nations” (FAO), subnutrição significa que uma 

pessoa não é capaz de adquirir alimentos suficientes para satisfazer os requisitos 

mínimos de energia na dieta diária para satisfazer os requisitos mínimos de energia 

por longo tempo. Dados atuais do mapeamento da fome mostram que cerca de 805 

milhões de pessoas, isto é, um em cada nove pessoas no mundo estão no estado 

de subnutrição crônica (FAO, 2014-16). A deficiência nutricional pode desencadear 

um desequilíbrio homeostático no organismo durante todas as fases da vida, 

principalmente no período perinatal que está contido a fase gestação e lactação e 

repercutir até a vida adulta. Vários estudos científicos e epidemiológicos mostram 

que a desnutrição maternal perinatal desencadeia respostas adaptativas no 

desenvolvimento fetal e tem atribuição na susceptibilidade a doenças não 

transmissíveis na vida adulta em humanos, (BARKER, et al., 2007) como 

hipertensão (WANG, et al., 2016), isquemia do coração (BARKER; OSMOND, 1986, 

BARKER, et al., 1989), hiperglicemia e diabetes tipo 2 (LI, et al., 2010), anemia (SHI, 

2013) e doenças neurodegenerativas (FAA, et al., 2014). Também em modelos 

animais, estudos relacionados a programação metabólica, mostram que a 

deficiência nutricional na fase uterina e lactacional pode desencadear impactos no 

desenvolvimento cognitivo na vida adulta (OLIVEIRA, et al.; MONK, et al., 2012).  

 Desta forma, nutrientes como a proteína são a base para o desenvolvimento 

no período uterino, deste modo, a privação desta macromolécula promove prejuízos 

em funções vitais para a saúde neonatal. Estudos evidenciam que a desnutrição 

proteica perinatal acarreta diminuição no peso corporal (GUZMÁN-QUEVEDO, et al., 

2013; MELO, et al., 2015; SILVA, et al., 2016), redução da proliferação celular 

(MATOS, 2011) e susceptibilidade a doenças não transmissíveis (WANG, et al., 

2012).  Portanto, o período crítico do desenvolvimento que está contido a fase de 

gestação e lactação é o momento mais vulnerável a insultos nutricionais e 

ambientais, pois este período é caracterizado pelo crescimento rápido, maturação de 

órgãos e sistemas, replicação e diferenciação celular (RICE, et al., 2000; 

MORGANE, 2002). O cérebro e suas estruturas, tal como, o hipocampo sofrem 

influências dos estreses ambientais no período do desenvolvimento, assim, pode 
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acarretar diminuição de neurogênese, diminuição da expressão gênica fator 

neurotrófico derivado do cérebro (do inglês, “brain-derived neurotrophic factor”, 

BDNF). Assim, as alterações nesse aspecto podem provocar deficiência na 

aprendizagem e preservação da memória, (MORGANE, 2002), havendo a existência 

de uma relação causal entre a desnutrição precoce e o prejuízo na aprendizagem 

quando adulto. Ademais, a diminuição da neurogênese adulta está associada aos 

déficits cognitivos induzidos pela exposição precoce à má nutrição (PÉREZ-

GARCÍA, et al., 2016).  

De acordo com a gravidade do insulto nutricional e da fase em que ele ocorre, 

o indivíduo pode desenvolver diferentes respostas adaptativas (PRADO; DEWEY, 

2014). Essa adaptação pode induzir efeitos permanentes sobre a estrutura e função 

dos órgãos e tem sido a base do estudo da Origem Desenvolvimentista da Saúde e 

da Doença (DOHaD) (GLUCKMAN; HANSON, 2004; KUBOTA, et al.; HEINDEL, et 

al.,2015). Para diminuir os impactos da desnutrição, busca-se alternativas 

ambientais para esse fim, como o ambiente enriquecido. 

 Nesses ambientes, os animais são alojados em gaiolas amplas e diversos 

objetos com diferentes texturas para promover estímulos somatossenssoriais, visuo-

espaciais, cognitivos e motores (VAN-PRAAG; KEMPERMANN; GAGE, 2000). 

Portanto, o ambiente enriquecido pode ser usado como uma estratégia terapêutica 

para promover aumento da neurogênese (CAO, et al., 2014), neurotrofinas 

cerebrais, potencialização de sinapses (GAROFALO, et al., 2015), assim, podendo 

reverter ou atenuar alterações ao cérebro devido a desnutrição proteica perinatal. 

Nossas problemáticas foram saber se a desnutrição proteica no período 

crítico do desenvolvimento pode induzir a alterações tardias na plasticidade 

hipocampal promovendo déficit de memória? E se ambiente enriquecido aumenta a 

neurogênese no hipocampo do animal adulto, favorecendo a memória de longa 

duração? Então, hipotetizamos que o ambiente enriquecido atenua os efeitos da 

desnutrição perinatal sobre os mecanismos de memória, aumentando a 

neurogênese no hipocampo.  

 

JUSTFICATIVA 

           A desnutrição é um fator ambiental que ainda está presente em países como 

Brasil, bem como na região Nordeste e seus efeitos sobre o sistema nervoso podem 

ser repercutidos ao longo da vida, principalmente, podendo provocar alterações 
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cognitivas. Essas mudanças podem modificar aspectos morfofuncionais em áreas do 

encéfalo, como o hipocampo, favorecendo o aparecimento de doenças 

neurodegenerativas. Outro fator ambiental é a estimulação sensório-motora 

freqüente, que nos cerca ainda mais atualmente, e pode servir como intervenção 

terapêutica, favorecendo assim a plasticidade neural em uma das áreas envolvidas 

na modulação da cognição. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Desnutrição perinatal proteica, neurogênese e memória 

             O sistema nervoso desenvolve-se em um processo dinâmico de síntese de 

componentes celulares, neurogênese e gliogênese, migração e diferenciação 

celular, aumento do volume das células e por último, maturação morfofuncional 

(DOBBING, et al., 1985; RICE, et al., 2000; MORGANE, 2002). Eventos do 

desenvolvimento estão contidos nas fases de gestação, lactação e primeira infância, 

que são caracterizados por crescimento rápido, maturação de órgãos e sistemas, 

replicação e diferenciação celular, sendo chamado de período crítico do 

desenvolvimento (DOBBING, et al., 1985). Neste intervalo de tempo, o organismo 

encontra-se mais vulnerável a insultos ambientais (ADAMS, et al., 2000). No sistema 

nervoso dos mamíferos, esse período crítico de desenvolvimento compreende o 

período pré-natal e início da fase pós-natal, com a maturação durante a lactação 

(SMART, 1981; CARLSON, et al., 2007). A maioria dos estudos experimentais tem 

demonstrado que as alterações no desenvolvimento fetal ou pós-natal podem levar a 

doenças crônicas na vida adulta (PASSOS, et al., 2002).  

Dados na literatura científica durante as últimas décadas vêm ratificando os 

efeitos da programação nos diversos sistemas do organismo como alteração 

endócrina (VIEAU, et al., 2007), alterações musculoesqueléticas (BAYOL, 2004), 

comprometimento de componentes do sistema nervoso (CINTRA, et al., 1997; 

WANG, et al., 2007; MEHEDINT, et al., 2010), entre outros. Entre os efeitos da 

restrição de nutrientes no período perinatal no sistema nervoso alguns trabalhos 

experimentais prévios em animais que evidenciam os efeitos em longo prazo da 

desnutrição no início da vida na formação hipocampal mostrando déficit no número 

de células granulares do giro denteado (CINTRA, et al., 1997; STEAD, et al., 2006; 

JAHNKE, et al., 2007), redução da proliferação celular e de fatores neurotróficos 
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(COUPE, et al., 2009), redução da extensão e volume do plexo de fibras musgosas 

do hipocampo (CINTRA, 1997), alteração da memória espacial (VALADARES, et al., 

2005), alterações na citoarquitetura cerebelar que permanecem até a fase adulta 

(RANADE, et al., 2011) e diminuição do peso do cérebro (NAIK, et al., 2015).  

Sendo assim, estudos mostram que déficit de nutrientes, especialmente de 

proteína, durante o período crítico de desenvolvimento do sistema nervoso induz a 

alterações morfológicas, bioquímicas e fisiológicas do crescimento cerebral com 

impactos durante toda a vida, tais como redução no número de neurônios, sinapses, 

arborização dendrítica e mielinização, os quais resultam em diminuição no tamanho 

global do cérebro (MORGANE, 2002; LAUS, et al., 2011; NAIK, et al., 2015). 

Para explicar tal mecanismo, surgiu ao longo dos últimos 20 anos a teoria da 

origem desenvolvimentista da saúde e da doença (DohaD), a qual propõe que 

existem adaptações fetais intrauterinas e nas condições maternas durante o 

desenvolvimento da morfofisiologia dos órgãos com a finalidade de poupar órgãos 

vitais fetais, tais como o cérebro (VAN DEN, et al., 2011). Essa teoria vem sendo 

utilizada para descrever o processo pelo qual uma agressão ambiental, como a 

desnutrição com incidência no período crítico, pode ter efeitos permanentes sobre a 

estrutura e a função dos órgãos na idade adulta (KUBOTA, et al.; HEINDEL, et al., 

2015).  

Dessa forma, estudos epidemiológicos retrospectivos realizados em humanos 

e modelos experimentais animais nas últimas décadas, demonstram que uma má 

nutrição durante o período crítico do desenvolvimento é um fator importante no 

desenvolvimento de síndromes metabólicas (LUCAS, 1991). Devido à sobreposição 

entre a má nutrição e o período crítico do desenvolvimento, as alterações funcionais 

podem tornar-se permanentes, resultando em um desequilíbrio duradouro nos 

mecanismos metabólicos, visto que estes não são totalmente amadurecidos ao 

nascimento e continuam o processo de maturação no período pós-natal imediato 

(PATEL, et al., 2010). Assim, dados da literatura observaram uma correlação entre a 

desnutrição no período intrauterino, principalmente, e neonatal, com a ocorrência de 

doenças crônicas na vida adulta, tais como diabetes, hipertensão, enfermidades 

cardiovasculares, dislipidemias, obesidade, entre outras (MAURAGE, et al., 2008, 

KUBOTA, et al.; HEINDEL, et al., 2015). 
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Dentre as estruturas do sistema nervoso que podem ter seu funcionamento 

alterado devido a fatores ambientais encontram-se o córtex e o hipocampo, os quais 

são particularmente vulneráveis à desnutrição proteico-energética (DAVIES; 

DOBBING; KARTZ; 1982; JAHNKE; BEDI, 2007); quando tal processo de 

desnutrição ocorre nos estágios fetal e neonatal precoces pode reduzir o conteúdo 

de DNA e RNA neuronal e alterar o perfil de ácidos graxos, o que pode resultar em 

um menor número de neurônios, redução na síntese de proteínas e 

hipomielinização. O tamanho do cérebro é reduzido através de todos esses 

mecanismos como resultado de alterações nas quantidades de proteínas estruturais 

e do fator de crescimento, bem como as concentrações e produção de 

neurotransmissores. Mudanças ultraestruturais incluem a redução no número de 

sinapses e dendritos (GEORGIEFF, et al., 2007; GONZALEZ, et al., 2016). 

A memória classificada pelo tempo divide-se memória de curta duração 

caracterizada pela recordação que dura segundos. A memória de longa duração tem 

aspecto de evocação ilimitada por anos, no qual ela, divide-se em memória 

declarativa ou explícita é definida como a memória para fatos e eventos e é muitas 

vezes dividida em episódica (memória para eventos dentro da própria vida) e 

memória semântica (conhecimento geral sobre os aspectos do mundo) (LENT, 

2013). A memória espacial é uma subclassificação da memória episódica que 

abrange a memorização de localizações em um contexto ambiental (FOSTER; 

DEFAZIO; BIZON, 2012). As informações sobre atributos sensorial, espacial e 

contextual de objetos são elementos importantes de memórias declarativas. Em 

vista disso, algumas tarefas espaciais realizam-se usando informações “alocentricas” 

no qual, requer juntar informações de aspecto marcante no ambiente 

(BANNERMAN, et al., 2014). Desta forma, muitos pesquisadores usam o labirinto 

aquático de Morris para avaliação da aprendizagem espacial (VOHEERS; 

WILLIAMS, 2006). A lógica deste teste que no labirinto aquático com a água opaca e 

uma plataforma de escape que permanece no mesmo quadrante todo o teste, afim 

de, que o animal encontra- lá e espera-se que o desempenho melhore ao longo dos 

treinos diariamente.  A previsão deste teste comportamental é que o desempenho 

seja eficiente nesta tarefa, refletindo a conservação da memória espacial e a tática 

de navegação usando as pistas distais (TECOTT; NESTLER, 2004). Muitos estudos 
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indicam que neurônios piramidais hipocampais estejam envolvidas nos mecanismos 

de memória espacial.  

O hipocampo é uma estrutura encefálica localizada na região temporal medial 

e responsável pelos estágios iniciais do processamento da memória e embora essa 

região desempenhe um papel importante como um centro de processamento 

sensorial, o mesmo também pode atuar como um local de armazenamento 

temporário de informações que contribuem para a o aprendizado. Desse modo, a 

plasticidade dessa região é essencial para o armazenamento da memória e 

aprendizado (ALONSO, et al., 2005). O hipocampo é dividido em Corno de Amon de 

1, 2, 3, 4 e possui três camadas a polimórfica, piramidal e molecular, juntamente 

com o giro denteado, ao subiculum e ao córtex entorrinal constituem a formação 

hipocampal. O giro denteado abrange a camada polimórfica ou hilos e camada 

granular. (BROWN; ZADOR, 1992; DAVID; 1993). No hipocampo identificou-se uma 

rede neuronal que se comunica de um circuito trissinático, no qual antes, imaginava 

que o circuito era dissináptico (DAVID, 1993). Desta forma, giro denteado recebe 

projeções do córtex entorrinal através da via perfurante, posteriormente os axônios 

das células granulares partem em direção a CA3, no qual, eferências se projetam 

para CA1, através de redes colaterais de Schaffer finalizando o circuito trissináptico 

hipocampal. (DAVID, 1993; TURNER, 1998). Assim, mecanismos fisiológicos e 

bioquímicos participam desta circuitaria afim de processar e formar as memórias. 

Os trabalhos que induziram à LTP, do inglês “long term potentiation”, 

começaram a surgir no final dos anos 1960, quando Terje Lomo e Timothy Bliss 

descobriram que alguns segundos de estimulação elétrica de alta frequência podem 

aumentar a transmissão sináptica no hipocampo de coelhos durante dias ou mesmo 

semanas (NEVES; COOKE; BLISS, 2008). Mais recentemente, no entanto, o 

progresso na compreensão do mecanismo de LTP baseou-se em estudos in vitro de 

fatias hipocampais, visto que a organização dos neurônios hipocampais permite a 

sua secção de modo que a maior parte da circuitaria permanece intacta. Em tais 

preparações, o corpo celular dos neurônios piramidais está numa única camada, a 

qual é dividida em regiões distintas, sendo as principais CA1 e CA3 (IZQUIERDO. et 

al., 1999). O termo "CA" refere-se a cornu Ammon, do latim Ammon’s horn (chifre de 

carneiro de Amon), o qual se assemelha à forma do hipocampo. Os dendritos das 

células piramidais da região CA1 formam uma banda espessa que recebe sinapses 
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dos colaterais de Schaffer, os axônios advindos das células piramidais da região 

CA3 (RIEDEL; MICHEAU, 2001). Grande parte dos trabalhos que estudam a LTP o 

faz nas conexões sinápticas entre os colaterais de Schaffer e as células piramidais 

CA1, em que a estimulação elétrica dos colaterais de Schaffer gera um potencial 

excitatório pós-sináptico (EPSP) nas células pós-sinápticas CA1 (MARTIN; 

GRIMWOOD; MORRIS, 2000). 

 A LTP não ocorre apenas nas sinapses excitatórias do hipocampo, mas em 

outras sinapses em uma variedade de regiões do cérebro, incluindo o córtex, a 

amígdala e o cerebelo. A LTP também exibe a propriedade da especificidade de 

entrada: quando LTP’s são induzidas pela estimulação de uma sinapse, o mesmo 

não ocorre em outras sinapses inativas que estão em contato com o mesmo 

neurônio (ZAGREBELSKY; KORTE, 2013). Esta característica da LTP é consistente 

com o seu envolvimento na formação da memória, visto que o aumento seletivo na 

estimulação de determinados conjuntos de entradas é provavelmente necessário 

para armazenar informações específicas. O ambiente é um potencializador destes 

mecanismos neuronais. 

Ambiente Enriquecido, neurogênese e memória 

O ambiente enriquecido é uma manipulação ambiental que aumenta a 

estimulação sensorial e tem-se demonstrado capaz de modular a plasticidade do 

hipocampo e de outras regiões cerebrais, favorecendo a neurogênese, aumento da 

plasticidade e sobrevivência celular (KEMPERMANN, et al., 2002; CAO, et al., 2014; 

GAROFALO, et al., 2015), aumento da regulação dos fatores de crescimento, como 

especialmente o fator derivado do cérebro (do inglês, “brain-derived neurotrophic 

factor”, BDNF) (PIETRAPAOLO, et al., 2004; GELFO, et al., 2011; CAO, et al., 2014) 

neuroproteção (ROSSI, et al., 2006; MORA, et al., 2007). Esses resultados descritos 

sugerem que os efeitos do AE ocorrem através das vias de sinalização do BDNF 

(WILLIAMSON, et al., 2012). Há estudos que evidenciam o quanto a neurogênese 

no hipocampo, a complexidade dendrítrica dos neurônios do hipocampo e algumas 

habilidades de aprendizado podem ser melhoradas por animais expostos ao 

ambiente enriquecido (BEAUQUIS, et al., 2010). Desta forma, o AE pode diminuir os 

efeitos deletérios da desnutrição perinatal no hipocampo. 
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 Alguns fatores podem facilitar mecanismos cognitivos e geralmente estão 

relacionados a estimulação por ambientes enriquecidos (AE) e à atividade física 

voluntária, que juntos promovem alterações nas funções motoras (VIVAR, et al., 

2012), aprendizagem e memória (ROSSI, et al., 2006). A restrição proteica durante a 

gestação não influencia na atividade locomotora de ratos Wistars (WERE, et al., 

2015). Pesquisas revelam que há possibilidades dos efeitos benéficos do AE sobre o 

processamento cognitivo no hipocampo e atividade motora, podendo estar 

associados a alterações de neurotrofinas na neurogênese (BEAUQUIS, et al., 2010). 

Além disso, dados científicos mostram a sua participação na modulação da 

plasticidade no hipocampo e em outras regiões corticais em roedores (BAAMONDE, 

2011; DI GARBO, 2011), reduz o tamanho e proliferação de células de tumores 

malignos alojados em ratos e favorecer o aumento da sobrevivência (GAROFALO, 

et al., 2015). 

Portanto, a deficiência nutricional fetal e infantil tem sido muito estudada 

devido aos seus efeitos de longa duração no desenvolvimento do cérebro, incluindo 

as sequelas permanentes na regulação da ingestão alimentar (CHEN; MORRIS, 

2009). Todavia, tanto em termos clínicos quanto experimentais, é de particular 

interesse compreender os mecanismos subjacentes que envolvem a desnutrição na 

fase precoce da vida e os eventuais benefícios promovidos pelo ambiente 

enriquecido na fase adulta. Por conseguinte, podem-se elaborar ações atenuantes 

dos efeitos causados por uma má nutrição precoce para favorecer o estado 

saudável do indivíduo ao longo da vida. 
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3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

- Investigar os efeitos da desnutrição proteica perinatal e da exposição ao ambiente 

enriquecido sobre a neurogênese hipocampal e memória de ratos adultos. 

 
Objetivos Específicos: 

- Analisar se há alteração a longo prazo sobre a evolução do peso corporal nos ratos 

submetidos à desnutrição proteica precoce antes e após a estimulação ao ambiente 

enriquecido; 

- Investigar a proliferação celular com imunorreatividade contra a Doublecortina 

(Dcx) no hipocampo de ratos adultos desnutridos na gestação e lactação e após a 

exposição ao ambiente enriquecido; 

- Verificar se a memória espacial e a atividade locomotora dos ratos normonutridos e 

desnutridos modificaram após a estimulação ao ambiente enriquecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Animais, dieta, exposição ao ambiente enriquecido 

Ratos machos Wistar provenientes da colônia do Departamento de Nutrição 

da Universidade Federal de Pernambuco foram mantidos em biotério de 

experimentação do Centro Acadêmico de Vitória, com temperatura de 22°C 2, ciclo 

claro-escuro de 12/12 horas normal (claro das 6:00h às 18:00, escuro das 18 horas 

e 00 minutos às 6 horas e 00 minutos), com livre acesso à água e ração. O manejo e 

os cuidados estiveram de acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), além de terem sido avaliados e aprovados pelo 

comitê de ética em uso de animais da Universidade Federal de Pernambuco 

(protocolo: 23076.018667/2012) (ANEXO A). 

Para o acasalamento, após o tempo de 15 dias de habituação ao novo 

ambiente, ratas Wistar primíparas com peso de aproximadamente 220-250g foram 

alocadas em gaiolas de poliestileno juntamente com machos (300-350g) na 

proporção de duas ratas para um macho por um período máximo de 3 dias, caso 

não fosse detectado prenhez os machos eram alocados em outra gaiola por 5 dias 

para descanso. Para detecção de prenhes positiva, realizou-se a técnica de 

esfregaço vaginal para coleta de muco e ao microscópio de luz observou-se a 

presença de espermatozóides. Em seguida, as ratas gestantes foram transferidas 

para gaiolas individuais e o seu ganho de peso semanal foi acompanhado. A 

escolha dos grupos que as ratas iriam pertencer foi de forma aleatória, dividiu-se 

então em 2 grupos experimentais de acordo com a dieta fornecida durante a 

gestação e lactação: controle (C, dieta com proteína a 17%, n= 7) e desnutridos (D, 

dieta com proteína a 8%, n= 8), desde o início da gestação até o desmame dos 

filhotes. 

O dia de nascimento da ninhada foi considerado o dia zero e a manipulação 

para redução da ninhada foi realizada no 1° dia de vida, sendo apenas os filhotes 

machos utilizados nesse experimento. Aos 25 dias, os filhotes foram desmamados 

(OST'ADALOVA; BABICKY, 2012) e passaram a receber a dieta padrão de biotério 

Presence® ad libitum e, em seguida, foram divididos em subgrupos aleatoriamente, 

segundo à exposição ao ambiente enriquecido: controle sem ambiente enriquecido 

(CSAE, n=16); controle com ambiente enriquecido (CAE, n=18); desnutrido sem 
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ambiente enriquecido (DSAE, n=16); desnutrido com ambiente enriquecido (DAE, 

n=16). 

Sendo que todos os procedimentos foram feitos no início da fase escura do 

ciclo circadiano (período fictício: “Zitgeber Time” – ZT12 a ZT14), que corresponde o 

horário internacional, entre 18h às 20h da noite. Os animais foram eutanasiados aos 

90 dias de vida, por perfusão e o encéfalo coletado para a análise imunohistológica.  

Peso Corporal 

O peso dos animais foi acompanhado semanalmente desde o nascimento até 

o dia do sacrifício, onde foi avaliado em balança eletrônica digital (Marte, modelo S-

1000, capacidade de 1kg e sensibilidade de 0,1g), no mesmo horário, no início da 

fase escura do ciclo (Figura 1). 

Figura 1 – Balança eletrônica digital 

                                

 

Ambiente enriquecido (AE) 

Os grupos CAE e DAE foram expostos ao ambiente enriquecido, de 40 até 90 

dias de vida. Foram colocados em média 8 animais por gaiola do AE para minimizar 

os efeitos do estresse e aumentar a interação social. O Ambiente enriquecido (AE), 

consistiu de uma gaiola contendo: escadas, tubos de plástico, suportes para escalar 

na posição vertical, bolas, bonecos e casa de plástico. Foram fornecidos diferentes 

objetos de plástico, de diferentes formas, posicionados em diferentes alturas e 

alguns objetos suspensos. Os brinquedos foram trocados e/ou rearranjados a cada 5 

dias para nova estimulação e para minimizar os efeitos da habituação. A cada troca, 

utilizamos brinquedos de maior complexidade e que aumentassem o nível de 

estimulação gradativamente de acordo com protocolo pré-estabelecido (BEAUQUIS, 

et al., 2010) (Figura 2). 
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Figura 2 – Gaiola com ambiente enriquecido (AE)  

 

 

Atividade Locomotora: Campo aberto 

Para o teste de atividade locomotora utilizamos em um campo aberto. Utilizou 

um aparato de campo aberto que se constitui de uma arena com 1m de diâmetro e 

circundada por paredes de 30 cm de altura. As superfícies interiores são pintadas de 

preto e uma superfície macia de EVA (etil vinil acetato) é disposta no fundo da arena 

para gerar maior contraste entre o animal e a superfície. Uma câmera digital 

infravermelha fixada ao teto da sala alinhada em linha vertical a partir do centro do 

campo aberto, filmou a avaliação comportamental, que foi realizada no ciclo escuro. 

Os animais com 80 dias de vida, foram colocados na campo aberto por 5 min, após 

o registro de cada animal, limpava-se o campo aberto com etanol 70% para remover 

as pistas olfatórias, o primeiro dia foi gravado à atividade locomotora dos animais, 

analisando a distância percorrida dos animais (Figura 3). 

Figura 3 - Campo aberto 
 

                                                

 

 



24 
 

Memória espacial: Labirinto aquático de Morris 

O teste iniciou quando os animais completaram 85 dias de idade. O labirinto 

aquático de Morris se constituiu de um tanque circular com 2000 centrímetros (cm) 

de diâmetro e 50 centrímetros de altura, preenchido com água, no qual foi 

adicionado corante azul anis (MIX), o corante serviu para ocultar a plataforma de 

escape e a temperatura da água foi em média  22±23°C. A plataforma de escape foi 

um tubo PVC com 40 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro pintado 

com tinta azul anis, esta foi, submersa à 2 cm abaixo do nível da água no centro de 

um dos quatro quadrantes alvos (Norte, Sul, Leste e Oeste). A sala foi composta por 

quatro figuras colocadas em cada lado da parede para servir como pistas distais, luz 

indireta e uma câmera infravermelho (HDCVI 1004, Intelbras, SC) fixada ao teto da 

sala alinhada em linha vertical a partir do centro do tanque. Os animais foram 

colocados um por vez no tanque em uma das 4 coordenadas (Norte, Sul, Leste e 

Oeste), escolhido aleatoriamente por tempo total de 120 segundos para procurarem 

a plataforma, após achar a plataforma o animal permanceu por mais 20 segundos, 

em seguida retirou-se e enxugou-lhe com um tecido delicadamente. O animal foi 

colocado novamente na gaiola, permanecendo por um intervalo de 15 minutos até a 

proxima sessão de treino. Caso o animal não encontrasse a plataforma até o tempo 

determinado de 120 segundos, o mesmo, era conduzido cautelosamente para a 

plataforma de escape, permanecendo no tempo determinado de 20 segundos. A 

duração do teste foi de quatro sessões de treino por dia, iniciando às 18 h (ZT12), 

durante 4 dias seguidos. No 5° e último dia do teste foi retirado a plataforma e 

filmou-se cada animal por 120 segundos. Os dados foram anotados em planilha para 

o teste de memória espacial. Foi registrada a latência, isto é, o tempo gasto até 

achar a plataforma durante os 4 dias de treino e no 5° dia foi gravado a tempo 

despendido no quadrante alvo. A unidade de tempo usada foi em segundos (s) 

(VOHEES; WILLIAMS, et al., 2006) (Figura 4). 
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Figura 4 - Labirinto Aquático de Morris 

                               

Imunohistoquímica: Proliferação celular 

O procedimento foi realizado nos subgrupos descritos com idade de 90 dias, o 

qual foram anestesiados com quetamina na dose de 5 mg/100g de peso e xilazina 

na dose de 1 mg/100g de peso por via intramuscular e submetidos à perfusão 

transcardíaca com salina tamponada e paraformaldeído (PFA) a 4% em tampão 

fosfato. Os encéfalos foram retirados da caixa craniana, pós-fixados, crioprotegidos, 

cortados no plano coronal em uma espessura de 40 m em criostato e montados em 

lâminas gelatinizadas. Resumidamente, esses cortes foram incubados com 

anticorpos policlonais contra sítios de ligação de proteínas diluídos em PB feitos em 

ratos. Para anti-Dcx (marcador de proliferação neural), utilizou-se a concentração de 

1:200 (Chemicon). Como controle negativo, incubamos uma seção de cortes 

omitindo o primário de cada proteína avaliada. Em seguida, realizamos lavagens em 

PB e a seguir, os cortes foram incubados com anticorpos secundários, biotinilados 

(Vector Labs, Burlingame, CA) diluídos a 1:200 em PB. Após esse processo os 

cortes foram novamente lavados e incubados com uma solução de avidina-biotina 

peroxidase (ABC Elite, Vector Labs.). Em seguida a essa etapa, os cortes foram 

imersos em reação com 0,05% de 3-3'-diaminobenzidina (DAB) e uma solução 

0,01% de peróxido de hidrogênio em PB, montados em lâminas, desidratados em 

uma série de álcoois e xilol; e cobertas com lamínula usando-se Permount (Fisher). 

A imunorreatividade no hipocampo foi analisada no microscópio de luz (Nikon), e as 

quantificações foram realizadas com o programa Image J (NIH-USA) nos hemisférios 

direito e esquerdo do hipocampo. Quantificou o numero de células imunorreativas 
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nos quadrantes delimitados em todos os cortes, que abrangeu o bregma: 1,72 mm 

segundo atlas e Paxinos (2010) (Figura 5). 

Figura 5 - Lamina final de imunohistoquímica 

 

 

 

 

                                                                                                                   Fonte: Figura do autor, 2016 

Testes Estatísticos 

Inicialmente, foi aplicado o teste de normalidade (Komogorov-Smirnov) para 

analisar o grau de normalidade dos dados. As variáveis dependentes do estudo são: 

peso, latência e número de células imunorreativas para DCX. Para comparação 

entre dois grupos, determinou-se as variáveis independentes que foram: Dieta, 

Tempo e Ambiente. Para comparação entre dois grupos foi utilizado o t-test Student, 

quanto havia mais de dois grupos e as análises foram consideradas normais, 

utilizou-se ANOVA two-way e teste Tukey post-hoc. Os valores foram expressos em 

média e desvio padrão da média (DP). O nível de significância foi mantido em 5% 

(p<0,05) em todos os casos. As análises dos dados foram realizadas através do 

programa estatístico Graphpad Prisma 4® (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, 

USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lâmina pronta 
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5 RESULTADOS 

             Peso corporal dos animais controles e desnutridos antes da exposição ao 

ambiente enriquecido 

Os dados de evolução ponderal neonatal mostraram que o grupo desnutrido 

apresentou redução de peso ao nascer em relação ao grupo controle (C= 6,51 

±0,37g, n=24 vs D= 5,83±0,41g, n=26; p<0,001), persistindo essa diferença até os 

30 dias de vida (C= 97,20±7,01g, n=26 vs D= 70,65±5,79g, n=26; p<0,001) (Figura 6 

e Tabela 1). 

 

Figura 6 - Efeito da restrição proteica perinatal sobre a evolução do peso neonatal de ratos. 

 

 
Legenda: Os grupos controle e desnutrido foram alimentados, respectivamente, com dieta 17% e 8% 
de proteína Caseína até o desmame, n= 23 em cada grupo. teste t de Student, ***p<0,001. 
 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

Tabela 1 - Médias do peso corporal neonatal dos grupos submetidos desnutrição proteica perinatal e 

controle. 

Dia 
Controle 
(média em g ± DP) 

Desnutrido 
(média em g ± DP) 

1º dia 6,51±0,37 5,83±0,41*** 
7º dia 17,14±1,37 12,22±1,94*** 
14º dia 31,89±2,34 22,04±1,53*** 
21º dia 51,41±4,35 34,07±3,14*** 
30º dia 97,20±7,01 70,63±5,79*** 

Legenda: Grupos Controle e Desnutrido, n=23 em cada grupo, teste t de Student, ***p<0,001. 
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Peso corporal dos animais controle e desnutridos após a exposição ao 

ambiente enriquecido  

 
De acordo com os resultados de evolução ponderal após os 30 dias, onde os 

animais foram submetidos à exposição ambiental ou permaneceram em gaiolas 

padrão de acordo com a subdivisão de grupos, a desnutrição proteica provocou uma 

redução de peso durante todo o estudo uma vez que o peso do grupo DSAE foi 

menor quando comparado com CSAE (1º dia: C= 6,51±0,37g vs D= 5,83±0,41g e 

90º dias: CSAE= 340, 05±29,30g, n=12 vs DSAE= 298,30±16,88g, n=11; p<0,001) 

(Figura 7). 

Após a exposição ao AE, o grupo CAE apresentou uma considerável perda de 

peso quando comparado ao grupo CSAE a partir dos 80 dias (CSAE= 

329,85±24,27g, n=13 vs CAE= 288,79±26,82g, n=11; p<0,001) até os 90 dias 

(CSAE= 340,05±29,30g, n=13 vs CAE= 306,03±34,70g, n=11; p<0,001) onde os 

animais foram sacrificados. No entanto, ao observarmos o efeito do AE sobre o peso 

dos animais que sofreram desnutrição proteica precocemente, não foi observado 

diferenças entre DSAE e DAE (DSAE= 298,30±16,88g, n=11 vs DAE= 

291,74±25,39g, n= 12; p>0,05). Essa resposta do grupo CAE a exposição ao AE fez 

com que ele atingisse um peso semelhante ao grupo DAE a partir dos 70 dias 

(CAE= 282,58±32,06g, n=12 vs DAE= 267,95±21,86g, n=12; p=0,99), com 

persistência desse padrão até os 90 dias de vida (CAE= 306,03±34,70g, n=12 vs 

DAE=291,74±25,39g, n=12; p=0,99) (Figura 7).  
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Figura 7 - Efeitos da restrição proteica perinatal sobre a evolução do peso corporal de ratos a partir 

de 40 dias de vida, após a exposição ao ambiente enriquecido. 
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Legenda: Os grupos controle e desnutrido foram alimentados respectivamente, com dieta 17% de 

proteína e 8% de proteína até o desmame. Os dados estão expressos em média do peso em gramas 

± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), 

CAE (Controle com ambiente enriquecido) e DAE (Desnutrido com ambiente enriquecido), n= 14 para 

cada grupo.  a= diferença entre grupos CSAE e DSAE; b= diferença entre grupos CSAE e CAE; e c= 

diferença entre os grupos CAE  e DAE, p< 0,001. Teste Two-way ANOVA, post-hoc Tukey. 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Memória espacial 

 

De acordo com o teste de memória labirinto aquático de Morris as análises 

das médias dos grupos controle e desnutrido mostraram que na primeira sessão dos 

quatro dias de treino todos os grupos tiveram diferença quanto fez-se a comparação 

intragrupo (CSAE 1° dia: 106,49±9,16; n= 8; 2° dia: 50,54±8,30; n=8; 3° 

dia:11,26±2,69; n=8; 4° dia: 8,55±1,76; n=7; p=0,001; CAE 1° dia: 106,27±6,78; n=8; 

2° dia: 40,41±8,15; n=6; 3° dia: 16,68±3,64; n=7; 4° dia: 9,13±1,56; n=9; p=0,001; 

DSAE 1° dia: 109,29±7,80; n=10; 2° dia: 49,77±10,81; n=7; 3° dia: 18,21±4,55; n=8; 

4° dia: 13,59±2,60; n=7; p=0,001; DAE 1° dia: 116,70±3,30; n=10; 2° dia: 

34,20±5,93; n=7; 3° dia: 28,06±5,42; n=6; 4° dia: 11,64±3,72; n=7; p=0,001) (Figura 

8). A análise intragrupo mostrou que o grupo desnutrido com ambiente teve mais 

habilidade ao realizar o teste de memória espacial, embora na comparação entre os 

grupos não apresentou diferença. 
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Figura 8 - Primeira sessão do labirinto aquático de Morris dos quatro dias de treino. 

 
Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 
CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 
(Desnutrido com ambiente enriquecido). a= diferença intragrupos CSAE, CAE, DSAE e DAE. Teste 
three-way ANOVA, post-hoc Tukey, a= p<0,001.  
 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Os resultados na segunda sessão revelam que houve diferença nos grupos 

(CSAE 1° dia: 39,82±22,51; n=8; 2° dia: 10,34±4,24; n=7; p=0,001; 3° dia: 

12,33±6,70; n=7; p=0,001; 4° dia: 15,33±9,87; n=8; p=0,001; CAE 1° dia: 

40,36±22,51; n=9; 2° dia: 11,40±5,94; n=9; p=0,001; 3° dia: 8,37±3,76; n=9; p=0,001; 

4° dia: 8,56±5,05; n=8; p=0,001; DSAE 1° dia: 30,39±24,43; n=13; 2° dia: 

19,56±8,44; n=9; p=0,001; 3° dia: 7,69±2,46; n=8; p=0,001; 4° dia: 9,22±5,64; n=7; 

p=0,001). O grupo que não houve diferença na segunda sessão foi o DAE (DAE 1° 

dia: 11,97±9,07; n=6; 2° dia: 7,56±3,63; n=8, p>0,05; 3° dia: 7,76±5,42; n=8; p>0,05; 

4° dia p>0,05) (Figura 9).  
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Figura 9 - Segunda sessão do labirinto aquático de Morris dos quatro dias de treino. 

 

Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 

CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 

(Desnutrido com ambiente enriquecido). a= diferença intragrupos CSAE, CAE, DSAE. Teste three-

way ANOVA, post-hoc Tukey, a= p<0,001 e p>0,05. 

 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

              A partir da terceira sessão os resultados revelam que no primeiro e segundo 

dia houve diferença no grupo CSAE (CSAE 1° dia: 21,77±14,04; n=8; 2° dia: 

8,50±5,33; n=8; 3° dia: 8,20±5,40; n=8; 4° dia: 10,07±5,87; n=7; p=0,001), os grupos 

CAE, DSAE e DAE não apresentaram diferenças, p>0,05 (Figura 10). 
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Figura 10 - Terceira sessão do labirinto aquático de Morris dos quatro dias de treino. 

 

Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 

CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 

(Desnutrido com ambiente enriquecido). a= diferença no grupo CSAE. Teste three-way ANOVA, post-

hoc Tukey, a= p<0,001. 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Na quarta sessão os resultados mostram que não houve diferenças em 

nenhum grupo (Figura 11).  

 

Figura 11 - Quarta sessão do labirinto aquático de Morris dos quatro dias de treino. 

 

Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 
CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 
(Desnutrido com ambiente enriquecido). Teste three-way ANOVA, post-hoc Tukey, a= p<0,001. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
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               No quinto dia do teste final de memória de labirinto aquático de Morris 

mostra-se que não houve diferença significativa entre os grupos (Figura 12). 

Figura 12 - Quinto dia teste final do labirinto aquático de Morris. 

 
Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 
CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 
(Desnutrido com ambiente enriquecido). Teste two-way ANOVA, post-hoc Tukey, a= p>0,05. 
 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Atividade locomotora 

Os resultados mostraram que a desnutrição proteica perinatal e o ambiente 

enriqucido não provocaram alteração no perfil da atividade locomotora dos animais. 

(CSAE: 2981,27±87,26; n=11; DSAE: 3363,33±133,66; n=9; CAE: 3081,08±154,02; 

n=12; DAE: 3216,20±194,72; n=10; p=0,29) de acordo com a (Figura 13). 

 

Figura 13 - Análise locomotora no campo aberto. 
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Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 

CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 

(Desnutrido com ambiente enriquecido). Teste ANOVA two-way post-hoc Tukey p=0,29. 

 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa.  

 

Proliferação celular 

Nosso estudo mostrou que nem a dieta nem o ambiente modificaram o 

número de células imunorreativas para doublecortina (DCX) (CSAE: 79,56±1,76; n=3 

vs CAE: 101,10±29,49; n= 3; p=0,95; DSAE: 71,76±5,65; n= 3 vs DAE: 83,96±24,32; 

n= 3; p= 0,70) (Figura 14). 

Figura 14 - Número de células imunorreativas para doublecotina (DCX). 
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Legenda: Os dados estão expressos em média ± DP. CSAE (Controle sem ambiente enriquecido), 

CAE (Controle com ambiente enriquecido) DSAE (Desnutrido sem ambiente enriquecido), e DAE 

(Desnutrido com ambiente enriquecido). Teste ANOVA two-way post-hoc Tukey p=0,29. 

Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

O hipocampo é dividido em Corno de Amon 1, 2, 3 e 4 (CA1, CA2, CA3, CA4) e 

também apresenta três camadas a camada polimórfica, piramidal e molecular, 

juntamente com o giro denteado (GD), subiculum e o córtex entorrinal formam o 

hipocampo (Figura 15). 

 

 

 

 



35 
 

 

Figura 15 - Marcação imunorreativa para Doublecortina (Dcx)  

 

Legenda: Fotografia com objetiva de 10x mostrando as laminações do lado esquerdo do hipocampo, 

giro denteado, Corno de Amon 3 (CA3), Corno de Amon 1 (CA3). Nas figuras A (CSAE), B (CAE), C 

(DSAE) e D (DAE) com aumento de 20x, as setas mostram a marcação de células neuronais 

imunorreativas para Doublecortina (DCX) no giro denteado. 
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6 DISCUSSÃO 

Efeito da desnutrição proteica perinatal sobre o crescimento corporal 

Ao avaliar o efeito da desnutrição proteica perinatal sobre a evolução corporal 

já foi evidenciado que no primeiro dia de vida a ninhada de animais desnutridos tem 

diferença no peso, permanecendo inferior até 6 meses de idade (NAIK, et al., 2015; 

YAMADA, et al., 2016). Outros estudos observaram que houve diferença no peso a 

partir do 11° dia até 21° dia (BATISTA, et al., 2016), no entanto, o estudo citado 

pesou no 2° dia após o nascimento das ninhadas, ao inverso do nosso estudo que 

registrou o peso a partir do 1° dia após o nascimento. Demais estudos mostram que 

animais desnutridos apresentaram diferença no peso a partir do 5° dia nascimento 

até os 90 dias de idade (COSTA, et al., 2016; DE MORAIS, et al., 2016). 

  Deste modo, uma das possíveis explicações fisiológicas para o baixo peso ao 

nascer, pode-se avaliar em estudos com camundongos fêmeas que foram restritas a 

50% do consumo alimentar a partir do décimo dia de prenhez (CHEN, et al., 2013), 

quando no décimo nono dia de gestação foi retirado a placenta, mostrou-se a 

metilação de glicoproteínas específicas da gravidez, assim, indicando que o feto 

está susceptível a insultos de estresse. Também houve aumento de α fetoproteínas 

que tem função de marcador de crescimento intrauterino restrito, aumento na 

metilação do fator de crescimento fetal (Igf 2) prejudicando o crescimento do feto e 

aumento de proteína ligadora de ácidos graxos 5 (Fabp 5) (CHEN, et al., 2013). 

Além disso, houve aumento de apoliproteínas do tipo B (ApoB) que estão 

associados ao gerenciamento da transferência de lipídios materno-fetal (CHEN, et 

al., 2013), assim, desencadeado uma resposta para uma maior absorção nutricional 

do feto, este sobrecarga nos mecanismos intrauterino pode repercutir na vida adulta 

na incidência de doenças cardiovasculares e neurológicas (CHEN, et al., 2013). 

Quando induzidas desnutrição crônica (6% de proteína), mostrou- se que o tamanho 

do crânio, placenta, mãe e feto foram menores (GONZALEZ, et al., 2016), 

repercutindo do nascimento até 180 dias (OROZO-SOLIS, et al., 2009). Porém, 

nosso estudo apenas enfatizou as características fenotípicas externas do peso. 

Uma característica fenotípica do baixo peso é a quantidade gordura 

abdominal (GUZMÁN-QUEVEDO, et al., 2013) e também pode ser explicada pela 

consequência hiperativação do tecido adiposo marrom no período noturno via 

sinalização de genes parassimpáticos como os receptores β-adrenégicos 3 (Adrb3), 

também genes da oxidação de ácidos graxos via proteína ligadora de ácidos graxos 
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3 (Fabp3) e enzimas ligadas a taxa de β-oxidação carnitina palmitotransferase 1B 

(Cpt1b). Essas enzimas agem simultaneamente no período vespertino com genes 

relacionadas com a termogênese como UCP 1, UCP, 2, UCP 3 em camundongos 

com o gene BMAL 1 nocauteado (OROZO-SOLIS, et al., 2016).  

 

Efeito da desnutrição proteica perinatal sobre o crescimento corporal após a 

exposição ao ambiente enriquecido 

No presente estudo, a evolução de peso do grupo desnutrido durante a gestação e 

lactação foi significativamente menor do que o grupo CSAE do 1° até o 90° dia de 

vida pós-natal. Esses achados corroboram com outras pesquisas realizadas em 

diferentes espécies de animais (CHEN, et al., 2009), que também evidenciaram o 

efeito da desnutrição proteica perinatal a curto prazo, no baixo peso ao nascer e ao 

longo da vida.  

Em relação ao efeito do AE sobre o peso corporal nos animais controle, a 

evolução do peso dos animais CAE apresentou uma redução a partir dos 80 dias de 

vida em relação ao CSAE. Essa perda de peso do grupo CAE fez com que seu peso 

fosse semelhante ao do desnutrido (DAE) a partir do 70º até o 90º dia. Os resultados 

encontrados indicam que a condição de enriquecimento ambiental pode ter 

influenciado de alguma maneira o controle de peso nos animais, provavelmente por 

possibilitar um aumento da atividade física voluntária dentro da gaiola e 

consequentemente, um aumento do metabolismo basal e do gasto energético. A 

literatura sugere que os efeitos do AE ocorrem através de uma maior expressão do 

BDNF (GELFO, et al., 2011) e suas vias de sinalização desempenham uma função 

central no hipotálamo, participando do controle do peso corporal e da homeostase 

da energia (CORDEIRA, et al., 2011), induzindo a perda de peso e aumentando a 

taxa metabólica de repouso (WANG, et al., 2007; WANG, et al., 2010). 

Nesse sentido, outros estudos, que utilizaram o modelo de AE por um período 

de 45 dias (RIZZI, et al., 2011) ou por 12 semanas, também identificaram uma 

redução no peso corporal no grupo exposto ao AE comparado ao controle. 

Experimentos com ratos alojados em gaiola do AE por um período de 40 dias, 

também apresentaram uma menor evolução ponderal em comparação ao grupo 

controle sem exposição ao AE, atribuindo essa redução de peso a mudanças na 

regulação neuroendócrina, com melhora da função e resposta adrenocortical 

(MONCEK, et al., 2004). Por outro lado, não verificamos o mesmo efeito do AE 
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sobre os animais desnutridos, sugerindo que os animais submetidos a desnutrição 

proteica perinatal desenvolvem um fenótipo resistente aos efeitos do ambiente 

enriquecido, evidenciando importante função da nutrição nos períodos críticos de 

desenvolvimento, acarretando modificações dos mecanismos de controle do peso 

corporal. 

Os resultados observados ressaltam ainda a importância do fator nutricional e 

ambiental, nos quais o animal está inserido no mecanismo a longo prazo da 

programação perinatal (LUCAS, 1991). Ainda assim, outras investigações acerca da 

expressão de moléculas envolvidas no controle do peso corporal, a atividade 

metabólica e mecanismos epigenéticos, como a metilação em regiões codificadoras 

de genes relacionados ao balanço energético que podem ser silenciados, tornar-se-

iam necessárias para explicar essas alterações tardias influenciadas por insulto 

ambiental nutricional que foram resistentes ao enriquecimento ambiental (LUCAS, 

1991; BARKER, et al., 2007; OLIVEIRA, et al.; MONK, et al., 2012). 

 

Efeito da desnutrição proteica perinatal e do ambiente enriquecido sobre a memória 

espacial 

Os testes de aprendizagem, consolidação e evocação de informações 

espaciais (MORRIS, 1984), tornam-se tarefas dependentes do hipocampo em seu 

estado íntegro. (MORRIS, 1982). Muitos estudos na literatura, indicam que filhotes 

de ratos desnutridos, gastam mais tempo para encontrar a plataforma que os filhotes 

de ratos controle no teste de memória (LING, et al., 2007), porém, nosso estudo 

apresentou diferença apenas em comparação intragrupo, diferentemente dos 

estudos citados acima, que comparou entre grupos. Com nossos dados sugere-se 

que a desnutrição perinatal e também o ambiente enriquecido não influenciaram na 

memória espacial entre os grupos. 

Quando analisamos os dados da segunda sessão do nosso estudo, foram 

observados que o período de intervenção com o AE possivelmente atenuou os 

efeitos da desnutrição perinatal no grupo DAE, desta forma, têm-se observado que o 

AE atribui um aumento células-tronco hipocampal devido ao aumento da proliferação 

e sobrevivência neuronal após hipóxia perinatal (SALMASO, et al., 2012). Por outro 

lado, pesquisas mostram que animais desnutridos nos ensaios de retenção no 4° dia 

tiveram uma latência maior do que os animais controles para localizar a plataforma 

com idade de 3 e 6 meses (NAIK, et al., 2015).  
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Efeito da desnutrição proteica perinatal e do ambiente enriquecido sobre a 

proliferação celular e atividade locomotora 

 Os nutrientes são essenciais durante o período de gravidez e lactação e a 

privação destes nutrientes acomete além do desenvolvimento comportamental 

(LING, et al., 2007), além disso, leva prejuízo aos aspetos moleculares neuronais, 

como a diluição da oferta de aminoácidos. Nossos dados mostraram que não houve 

diferença entre os grupos, assim, a desnutrição proteica não causou efeito sobre a 

atividade locomotora. Possivelmente os animais desnutridos desenvolveram 

mecanismos neuroprotetores (REES; HARDING; WALKER, 2011) capazes de 

impedir a lesão do hipocampo, especificamente no giro denteado. No entanto, 

muitos estudos com animais desnutridos mostram redução da proliferação neuronal 

(MATOS, 2011), apoptose de células neuronais no giro denteado (JAHNKE; BEDI, 

2007) e diminuição da expressão gênica do BDNF (PÉREZ-GARCÍA, et al., 2016), 

porém não observamos no nosso modelo alterações nos aspectos comportamentais. 

Vale ressaltar que são necessários estudos moleculares com nosso modelo para 

evidenciar se há modificações moleculares e/ou celulares no hipocampo. 

O aumento da neurogênese no hipocampo adulto melhora a memória 

espacial, reconhecimento de objetos, apoia a sobrevivência neuronal (SAHAY, et al., 

2011). Nossos dados mostram que não houve diferença entre animais que foram 

expostos ao ambiente enriquecido. Uma explicação pode ser devido ao tempo de 

exposição não ser o bastante para favorecer a proliferação neuronal. Porém pode-se 

incrementar esse modelo com a combinação da exposição ao AE aliado com 

exercício, que pode aumentar o número de novas células no giro denteado via 

neurogênese (KAPGAL, et al., 2016). Entretanto não foi objeto de estudo. 

Ainda não há completa entendimento sobre como a desnutrição proteica 

perinatal e AE pode modificar a atividade locomotora de ratos adultos. Nosso estudo 

não verificou diferença, assim, entendemos que a desnutrição proteica perinatal e o 

ambiente enriquecido não influenciaram na atividade motora dos animais. Estudos 

com animais com 2 e 6 meses de idade que receberam dieta com carência de 

proteína mostraram-se hiperativos, aumento da distância percorrida, menor tempo 

de repouso (NAIK, et al., 2015). 
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7 CONCLUSÃO 

                A desnutrição proteica perinatal e o ambiente promoveram alteração 

fenotípica no peso dos animais experimentais causando alterações no balanço 

energético, as quais persistiram até a vida adulta. Entretanto, mostrou-se que esses 

fatores ambientais, nesse modelo, não influenciaram nem os aspectos celulares e 

nem comportamentais. Evidenciando que os fatores ambientais podem estimular 

mecanismos distintos no controle do sistema nervoso e que a plasticidade neural 

permite com que o sistema nervoso, mesmo sofrendo alterações precoces, reajuste 

seu controle às demandas externa a longo prazo. 
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