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RESUMO 

 

A desnutrição proteica perinatal é capaz de promover alterações respiratórias na 
prole. Modelos experimentais de atividade física voluntária materna (AFV) em 
cicloergômetro antes e durante a gestação parece atenuar os efeitos da desnutrição. 
O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da desnutrição proteica e AFV durante o 
período perinatal sobre os parâmetros cardiorrespiratórios da prole. Para isso, foram 
utilizados ratos Wistar (n=) provenientes de mães que antes da gestação foram 
colocadas individualmente nas gaiolas de AFV por um período de adaptação de 30 
dias. Após esse período as ratas foram classificadas em dois grupos de acordo com 
o nível de atividade física diário: Ativo ou Muito Ativo. A partir desse momento, as 
ratas foram colocadas para acasalar e a partir do primeiro dia de prenhez receberam 
dieta normoproteica (NP, 17% de proteína) ou hipoproteica (HP, 8% de proteína). No 
1º, 5º, 7º, 14º, 21º e 30º dia de vida, por pletismografia de corpo inteiro, foi avaliado 
na prole a frequência respiratória (FR), volume corrente (VT) e ventilação pulmonar 
(VE). No 30º dia foi realizado o procedimento para implante dos cateteres na artéria 
femoral, para posterior registro da pressão arterial. Os resultados foram expressos 
em média ± EPM. Foi utilizado teste ANOVA one -way e p<0.05 Todos os 
procedimentos foram aprovados pelo CEUA/UFPE (23076.021679/2015-87). No 1º, 
5º, 7º, 14º, 21º e 30ºdia de vida, ao fazer as análises de peso corpóreo foi possível 
observar que não houve diferença estatística entre os grupos. Após as análises 
ventilatórias foi observado que os animais HP sem e com atividade física voluntária 
não apresentaram alterações no padrão ventilatório comparados ao grupo NP. Esse 
dado sugere que a desnutrição proteica perinatal (gestação e lactação) não seja 
capaz de desenvolver alterações na função respiratória durante o período de 
aleitamento. Por outro lado, ao 30º dia de vida, os animais HP Sedentário e HP Ativo 
apresentam um aumento de FR, o qual não é observado na prole proveniente de 
mães HP Muito Ativo (NP sedentário 112±4, n=5; HP sedentário 143±3, n=9; HP 
Ativo 147±7, n=6; HP Muito Ativo 120±4, n=10 resp.min-1). Em relação aos 
parâmetros cardiovasculares observou-se que nesta idade a desnutrição e atividade 
física não é capaz de influenciar nesses parâmetros. Neste sentido, a desnutrição 
proteica perinatal é capaz de promover alterações respiratórias a curto prazo (30 
dias de vida) e a atividade física voluntária materna, de forma muito ativa, parece 
atenuar esses efeitos causados pela desnutrição. 

Palavras-chave: Desnutrição proteica perinatal. Atividade física. Ventilação. 

Neonatos. 

  



Abstract 

 

Perinatal protein malnutrition can promote respiratory disorders in the offspring. 
Experimental models of maternal voluntary physical activity (AFV) in cycle ergometer 
before and during pregnancy appears to attenuate the effects of malnutrition. To 
evaluate the effects of protein malnutrition during the perinatal period and AFV on 
cardiorespiratory parameters of the offspring. Wistar rats from mothers before 
pregnancy were placed individually in cages AFV for an adjustment period of 30 days 
of life. After this period the rats were classified into two groups according to the level 
of daily physical activity: Active or Very Active. After this period, the rats were put to 
mate and from the first day of pregnancy received normal protein diet (NP, 17% 
protein) or hypoproteic (HP, 8% protein). In the 1st, 5th, 7th, 14th, 21st and 30th day 
of life, by whole body plethysmography, it was evaluated in the offspring frequency 
life (RR), tidal volume (VT) and pulmonary ventilation (VE). On the 30th day the 
procedure was performed for implantation of catheters in the femoral artery for 
subsequent recording of blood pressure. The results were expressed as mean ± 
SEM. ANOVA one -way test was used and p <0.05 All procedures were approved by 
CEUA / UFPE (23076.021679 / 2015-87). At 1, 5, 7, 14, 21 and 30ºdia of life, to 
make the body weight analysis it was observed that there was no statistical 
difference between the study groups. After ventilatory analysis it was observed that 
the animals without HP and voluntary physical activity showed no changes in 
ventilatory pattern compared to the NP group. Suggesting that perinatal protein 
malnutrition (pregnancy and lactation) may not be able to develop changes in 
respiratory function during breast-feeding. Furthermore, the 30th day of life, HP 
Sedentary and HP Active animals have an RF increase, which is not observed in the 
offspring from HP mothers Very Active (sedentary NP 112 ± 4, n = 5; sedentary HP 
143 ± 3, n = 9; HP Active 147 ± 7 n = 6; HP Very Active 120 ± 4, n = 10 resp.min-1). 
With regard to cardiovascular parameters were observed at this age malnutrition and 
physical activity are not influenced. Perinatal protein malnutrition can promote 
respiratory changes in the short term (30 days) and maternal voluntary physical 
activity, very active way, it seems to attenuate these effects caused by malnutrition. 

Keywords: Perinatal protein malnutrition. Physical activity. Ventilation. Neonates.  
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1 INTRODUÇÃO 

A gestação, lactação e primeira infância são períodos em que ocorrem rápida 

proliferação e diferenciação celular, bem como maturação de órgãos e sistemas, 

momento este denominado de período crítico de desenvolvimento (MORGANE et 

al., 1993). Cada sistema fisiológico possui seu próprio período crítico que pode 

variar entre as espécies e pode-se assegurar que a deficiência nutricional durante 

esses períodos poderá acarretar prejuízos ao processo de crescimento e 

desenvolvimento do feto, culminando com o aparecimento de doenças na vida 

adulta, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade (LUCAS, 1991; 

DIAS et al., 2004; CALKINS; DEVASKAR, 2011). Este fenômeno é denominado de 

‘Plasticidade Fenotípica’ e refere-se à propriedade de um determinado genótipo 

originar diferentes fenótipos em resposta às condições ambientais (HANSON et al., 

2011).  

Uma alimentação adequada, principalmente durante os períodos críticos de 

desenvolvimento, é indispensável para um adequado crescimento e 

desenvolvimento do feto. Nestes períodos há maior suscetibilidade a estímulos 

ambientais gerando respostas adaptativas que repercutem em alterações 

morfológicas, fisiológicas e/ou comportamentais (BARKER, 2007; HANSON; 

GLUCKMAN, 2011).  

Com o intuito de tentar evidenciar os principais efeitos de uma dieta 

inadequada durante os períodos críticos do desenvolvimento, bem como os 

principais mecanismos geradores de doenças na vida adulta, alguns modelos de 

desnutrição, como redução no teor proteico da dieta, têm sido utilizados (LUZARDO 

et al., 2011). Estudos recentes do nosso laboratório têm observado que animais 

provenientes de mães submetidas à desnutrição durante o período perinatal 

(gestação e lactação) apresentam no início da vida adulta (90 dias de vida) índices 

elevados de pressão arterial, além disso têm sido observado também que esses 

animais nos primeiros dias de vida (30 dias) apresentam alterações no padrão 

ventilatório basal e no controle reflexo da respiração, antes de desenvolverem 

hipertensão arterial (DE BRITO ALVES et al., 2014; DE BRITO ALVES et al., 2015). 

Sugerindo que as alterações ventilatórias observadas no início da vida dos 
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indivíduos desnutridos podem estar relacionadas com o subsequente 

estabelecimento de hipertensão arterial. 

Recentemente, muitos estudos têm relatado os benefícios da prática de 

atividade física durante a gestação sobre a formação e maturação dos órgãos e 

sistemas, atuando como fator promotor de saúde e diminuindo o aparecimento de 

doenças nos fetos (WOLFE; WEISSGERBER, 2003; CLAPP, 2008). Alguns modelos 

experimentais de atividade física materna têm sido utilizados para compreensão de 

como o organismo materno se adapta e como o feto estabelece estratégias de 

crescimento e desenvolvimento (FALCAO-TEBAS et al., 2012). 

A prática de exercício físico materno durante a gravidez é caracterizada por 

causar uma redução aguda nos níveis de oxigênio, ocasionada devido uma ligeira 

diminuição do fluxo sanguíneo para a placenta e uma subsequente redução da 

liberação de nutrientes para a placenta (CLAPP, 2003). Por outro lado, nas horas 

subsequentes à prática do exercício há um aumento do volume plasmático e do 

débito cardíaco e essas mudanças ocorrem com o intuito de tamponar as reduções 

agudas de oxigênio e nutrientes para a placenta. Assim, o efeito do exercício sobre o 

feto é dependente do tipo, frequência, intensidade e duração do exercício, e do 

tempo de gravidez em que o exercício é realizado (CLAPP, 2003). Tem sido 

proposto que a atividade física voluntária materna em cicloergômetro antes e 

durante a gestação parece ter um efeito atenuador da desnutrição proteica (MUNIZ, 

2013). 

Diante dos benefícios da prática da atividade física, é possível perceber a 

necessidade de informações sobre o efeito da atividade física voluntária materna 

sobre parâmetros cardiorrespiratórios da prole de mães desnutridas. Esses efeitos 

precisam ser compreendidos visando estabelecer estratégias não-farmacológicas de 

prevenção da hipertensão arterial. Além disso, propomos a determinar o papel 

desempenhado pela atividade física sobre a prevenção ou estabelecimento das 

alterações respiratórias induzidas na prole de mães submetidas à desnutrição 

proteica durante a gestação e lactação. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Estudar os efeitos da atividade física voluntária materna sobre as alterações 

cardiorrespiratórias induzidas pela desnutrição proteica perinatal em ratos neonatos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Acompanhar o ganho de peso corpóreo. 

 Avaliar os parâmetros ventilatórios, tais como frequência respiratória 

(FR), volume corrente (VT) e ventilação pulmonar (VE). 

 Analisar os parâmetros cardiovasculares, tais com pressão arterial (PA) 

e frequência cardíaca (FC). 

 Investigar o papel modulador e re-programador da atividade física 

voluntária materna sobre os parâmetros respiratórios.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Nosso grupo de pesquisa tem procurado compreender a relação entre os 

efeitos adversos da desnutrição proteica durante a gestação e lactação e os 

mecanismos responsáveis pelo aparecimento de hipertensão arterial. Tem sido 

proposto que mecanismos respiratórios são capazes de promover hiperatividade do 

sistema nervoso simpático e, consequentemente, hipertensão arterial (GREENBERG 

et al., 1999; BRAGA, SORIANO; MACHADO, 2006; ZOCCAL et al., 2008; COSTA-

SILV;, ZOCCAL; MACHADO, 2010).  

Entender a relação entre desnutrição e hipertensão arterial é de fundamental 

importância mundial, sobretudo no entendimento de como os sistemas fisiológicos, 

como o cardiorrespiratório, se porta frente a alterações nutricionais que podem 

ocorrer ao longo da vida. Ainda, como e por quais mecanismos de ação estes efeitos 

agudos podem interferir na fisiologia e no desenvolvimento de doenças como a 

hipertensão arterial (LUZARDO et al., 2011; FALCAO-TEBAS et al., 2012; DE 

BRITO ALVES et al., 2014).  

Nosso grupo de pesquisa tem contribuído nesta área do conhecimento e tem 

mostrado uma importante relação entre a redução do aporte de nutrientes, como as 

proteínas, sobre o aparecimento de distúrbios funcionais e de controle do sistema 

cardiorrespiratório (BARROS et al., 2014; DE BRITO ALVES, 2014; DE BRITO 

ALVES et al., 2014; NOGUEIRA; DE BRITO ALVES; DA SILVA; COSTA-SILVA, 

2014; NOGUEIRA; DE BRITO ALVES; COSTA-SILVA, 2014).  

Ainda neste contexto ressalta-se a importância em avaliar o papel modulador 

desempenhado pela atividade física materna sobre os parâmetros 

cardiorespiratórios na prole de mães desnutridas. Sabe-se que a etiologia da 

hipertensão arterial é multifatorial, além disso ainda não estão claros os mecanismos 

responsáveis por essas alterações em desnutridos. Assim, os resultados alcançados 

nesse estudo pretendem subsidiar os profissionais da área da saúde no 

esclarecimento de como uma desnutrição proteica materna pode interferir sobre a 

formação e controle do sistema cardiorespiratório, bem como o papel modulador da 

atividade física voluntária materna sobre as alterações observadas.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Doenças Não Transmissíveis (DNT) 

Mudanças no padrão alimentar têm demonstrado ser um importante fator 

subjacente para o aumento da prevalência de doenças não transmissíveis 

associadas. Com longa história de doenças infecciosas, os países em 

desenvolvimento estão agora enfrentando uma onda crescente de doenças não 

transmissíveis (BISHWAJIT, 2015). As Doenças Não Transmissíveis (DNT) são 

responsáveis por uma mortalidade significativa (cerca de 38 milhões de mortes por 

ano) em todo o mundo, dos quais maioria dessas mortes (28 milhões) ocorrem em 

países de baixa e média renda (THIPPESWAMY, 2016). Nas últimas décadas, tem 

sido registrado um grande aumento da prevalência de obesidade, diabetes tipo II, 

hipertensão, dislipidemias e outras doenças metabólicas (WIJNHOVEN et al. 2013). 

Dentre essas doenças, a hipertensão é um fator de risco altamente prevalente e 

significativo para o desenvolvimento de doença metabólica, incluindo doença 

cardíaca coronária (CHD), acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, da 

aorta, e doença arterial periférica. A etiologia da hipertensão inclui um fenótipo 

complexo que surge a partir de numerosas origens genéticas, ambientais, 

comportamentais, éticos, e até mesmo sociais (LANDSBERG et al., 2013). 

É importante ressaltar que os efeitos ambientais podem interagir com 

determinantes genéticos que afetam a vida útil de maneira que não podem ser 

compreendidos considerando os fatores genéticos, ou ambientais isoladamente 

(FLATT, 2013).  

 

Plasticidade Fenotípica 

Existem períodos específicos do desenvolvimento em que um organismo é 

"plástico" ou "sensível" ao seu ambiente (CALKINS; DEVASKAR, 2011). A janela 

crítica (período sensível) representa um período durante o desenvolvimento quando 

o fenótipo de um organismo é sensível a fatores intrínsecos ou extrínsecos 

(ambientais). Tais janelas representam uma forma de plasticidade fenotípica de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4656835/#B28
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desenvolvimento e resultado da interação entre genótipo e ambiente (BURGGREN; 

MUELLER, 2015). 

Nos anos 1960, Neel lançou a “hipótese do genótipo poupador”, propondo 

que determinadas populações apresentavam maior propensão à resistência 

insulínica, tanto por seleção quanto por aspectos genéticos. Segundo esse autor, 

uma mutação aleatória levando à resistência à insulina poderia ser adaptativa e 

benéfica para indivíduos expostos a ambientes com escassez alimentar, originando 

seleção natural desses indivíduos, com a conseqüente transmissão do caráter para 

as gerações seguintes. Em 1989, Barker et al. desenvolveram a hipótese de que 

condições adversas intra-uterinas e durante a infância aumentavam o risco de 

doenças cardiovasculares. Essas observações geraram a “hipótese do fenótipo 

poupador” (thrifty phenotype hypothesis), a qual propõe que o feto é capaz de se 

adaptar a um ambiente intra-uterino adverso otimizando o uso de suprimentos 

energéticos reduzidos, no sentido de garantir sua sobrevivência. Entretanto, esse 

processo adaptativo levaria ao favorecimento metabólico de órgãos nobres em 

detrimento de outros, conferindo alterações persistentes no crescimento e função 

dos tecidos. No mesmo período, um grupo independente de pesquisadores 

concentrou-se no estudo dos efeitos da dieta utilizada por RN pré-termo sobre 

diferentes desfechos tardios. Esses autores demonstraram, através de estudos 

clínicos, a influência dos diferentes tipos de dieta láctea sobre o crescimento 

somático, imune e o desenvolvimento neuropsicomotor, propondo o uso do termo 

“programação” (LUCAS, 1990; 1998). 

O conceito de "programação de desenvolvimento” propõe que os desafios 

durante o desenvolvimento de um organismo evoca uma resposta fisiológica 

persistente na prole. As investigações epidemiológicas, tais como as realizadas nas 

crianças concebidas durante a fome holandesa de 1944-1945 destacaram a 

associação entre a nutrição materna deficiente, peso ao nascimento reduzido e 

doenças na vida adulta (RAVELLI et al., 1999, ROSEBOOM, 2001). Uma das 

mudanças mais bem documentadas no estudo da plasticidade fenotípica é a 

nutrição. Variações da disponibilidade de nutrientes, ou ainda do tipo de nutriente 

durante períodos críticos parecem atuar de forma irreversível no desenvolvimento de 

sistemas fisiológicos (WEST; EBERHARD, 1986).  
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Desnutrição 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 2002, em média três 

milhões de pessoas, em grande parte crianças, morrem anualmente por problemas 

relacionados a desnutrição e modificações no ambiente perinatal. No Brasil, os 

percentuais de crianças com baixo peso até os cinco anos tem diminuído, 

entretanto, ainda é superior aos dos países considerados desenvolvidos (WHO, 

2008a). Acredita-se que esta deficiência nutricional que leva ao baixo peso é um dos 

principais determinantes da mortalidade e morbidade infantil. Estudos realizados no 

Brasil, (BATISTA-FILHO et al., 1971; TEODÓSIO et al., 1990; COSTA, 1995; 

MEDEIROS et al., 2008), têm demonstrado relação entre a deficiência nutricional no 

período perinatal e o desenvolvimento de doenças na vida adulta (SICHIERI et al., 

1993; SAWAYA et al., 1995; SAWAYA et al., 2003; SALDIVA et al., 2004). Todas as 

células do organismo, em maior ou menor intensidade, sofrem alterações 

provocadas pela desnutrição proteica, ao que parece quanto mais precoce essa 

desnutrição for imposta, maior será o comprometimento do funcionamento dos 

órgãos (PENITENTE et al., 2007). 

Uma alimentação balanceada é essencial nas etapas de crescimento e 

desenvolvimento do organismo. A falta ou a deficiência de nutrientes em períodos 

críticos do desenvolvimento dos sistemas fisiológicos, durante a gestação e a 

lactação, tem repercussões a curto e longo prazo (LEANDRO, 2009). Barker et al, 

relata que a nutrição materna inadequada, em particular, tem sido implicada como 

um importante determinante do risco para o desenvolvimento posterior de 

hipertensão na prole. Uma vez reconhecido o papel dos nutrientes no crescimento e 

desenvolvimento, o estado nutricional de indivíduos, especialmente a desnutrição, 

se tornou o alvo dos estudos (LEANDRO, 2009). 

A disponibilidade inadequada de nutrientes e / ou oxigênio para o feto, devido 

a fatores ambientais, como a desnutrição materna ou fluxo sanguíneo deficiente, 

frequentemente resulta em restrição de crescimento intra-uterino (ROMO, 2009). 

Restrição de crescimento intra-uterino está associado a maiores taxas de morbidade 

e de mortalidade perinatal, bem como consequências a longo prazo, tais como 

obesidade, doença cardiovascular ou de diabetes tipo II em populações humanas 

(SALAM, 2014).  
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Estudos experimentais em ratos mostraram que dietas de baixa proteína 

isocalóricas ao longo da gestação induziram alterações no peso e morfologia 

placentária (REBELATO, 2013). Em 2015, Naik e colaboradores observaram que a 

desnutrição proteica durante o período pré-gestacional, gestacional e vida pós-natal 

induziu efeitos deletérios com lentidão física e fisiológica caracterizada por restrição 

de peso corporal, e atrasos do desenvolvimento neurológico em filhotes.  

 

Desnutrição vs. Sistema Cardiorrespiratório 

Estudos em nosso laboratório verificou que ratos, provenientes de mães que 

receberam dieta hipoproteica (8%) durante o período perinatal (gestação e lactação) 

apresentam aos 30 dias de vida alterações no ritmo respiratório (DE BRITO ALVES 

et al., 2014) e possivelmente desencadeiam aumento significativo nos níveis basais 

de pressão arterial a partir dos 90 dias de vida, o qual persiste na vida adulta do 

animal (BARROS et al., 2014).  

Além disso, estudos in situ do nosso grupo de pesquisa tem demonstrado que 

a prole de ratos submetidos à desnutrição proteica perinatal, apresentam aos 30 

dias de vida um aumento nos níveis de atividade nervosa simpática torácica e 

aumento na amplitude de disparo do nervo frênico, demonstrando uma associação 

entre a atividade simpática e as alterações respiratórias (DE BRITO ALVES et al., 

2015). Demonstrando que a prole de ratos provenientes de mães desnutridas 

apresentam hiperatividade simpática desde o inicio da vida e que isso pode ser um 

dos fatores que contribuem para o aumento de pressão arterial aos 90 dias de vida. 

Já está bem descrito que neurônios localizados no Núcleo do Trato Solitário 

(NTS) e região rostral ventro-lateral do bulbo (RVLM) são responsáveis pela geração 

e modulação do ritmo respiratório (HASELTON; GUYENET, 1989; FELDMAN; 

MITCHELL; NATTIE, 2003) e seus circuitos neuronais funcionais tornam-se 

completamente desenvolvidos e maduros durante as primeiras semanas após o 

nascimento (MELLEN; THOBY-BRISSON, 2012). Tem sido demonstrado que o 

período crítico para maturação dos quimiorreceptores respiratórios ocorre também 

após o nascimento (DARNALL, 2013; DE CARO et al., 2013). Sendo assim, insultos 

nutricionais podem afetar a embriogênese e o processo de maturação morfo-
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funcional destes quimiorreceptores e predispor a prole a modificações ventilatórias a 

curto e longo prazo. 

 

Atividade Física 

O exercício físico é um importante componente de um estilo de vida saudável. 

Ultimamente, tornou-se atraente prescrever o exercício físico leve a mulheres 

grávidas para uma duração e intensidade determinada afim de minimizar os riscos 

tanto fetais quanto maternos (WASINSKI et al., 2015). Estilo de vida materno modula 

várias adaptações fisiológicas maternas da gravidez envolvidas no crescimento feto-

placentário através do reforço de nutrientes e disponibilidade de oxigênio para o feto 

(CLAPP et al.,2004). No entanto, o conhecimento sobre as contribuições do 

exercício materno durante a gravidez e os efeitos sobre o fenótipo metabólico da 

prole não são bem compreendidos.  

Existem diferentes respostas de acordo com o tipo de exercício, frequência, 

aptidão física da mãe, momento da gravidez em que o exercício é realizado, bem 

como a duração e intensidade do exercício (CLAPP et al., 2002; CLAPP, 2003). O 

VO2max e a FCmax são os parâmetros fisiológicos mais comumente utilizados em 

estudos para referenciar a intensidade do esforço. Assim, um exercício leve 

geralmente se refere de 20 a 50% do VO2max e da FCmax, um exercício moderado 

de 50-70% do VO2max e da FCmax e o exercício intenso acima de 80% do VO2max 

e da FCmax (LEANDRO, 2009). 

Não é recomendado realizar programas de exercícios de alta intensidade 

durante a gestação por está relacionado com complicações na gravidez acarretando 

riscos potenciais para o feto, criando um estado de hipóxia para o mesmo, em 

situações em que haja risco de trauma abdominal e em situações de hipertermia da 

gestante. Esses fatores podem gerar estresse fetal, restrição de crescimento intra-

uterino e prematuridade. Porém o exercício moderado é benéfico para a mãe e o 

feto (LUMBERS, 2002; BENNELL, 2001). Diretrizes clínicas incentivam o exercício 

moderado durante a gravidez devido aos seus múltiplos efeitos benéficos tanto para 

a mãe quanto para o filho (AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNECOLOGISTS COMMITTEE ON OBSTATRIC PRACTICE, 2009; MELZER, 

2010). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2009.047621/full#b10
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2009.047621/full#b9
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2009.047621/full#b7
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A prática de exercício físico moderado materno durante a gravidez é 

caracterizada por causar uma redução aguda nos níveis de oxigênio, ocasionada 

devido uma ligeira redistribuição do fluxo sanguíneo da placenta para os músculos 

em movimento e uma subsequente redução da liberação de nutrientes para a 

placenta (CLAPP, 2003). Por outro lado, nas horas subsequentes à prática do 

exercício há um aumento do volume plasmático e do débito cardíaco e essas 

mudanças ocorrem com o intuito de tamponar as reduções agudas de oxigênio e 

nutrientes para a placenta. Assim, o efeito do exercício sobre o feto é dependente do 

tipo, frequência, intensidade e duração do exercício, e do tempo de gravidez em que 

o exercício é realizado (CLAPP, 2003). Sendo proposto que a atividade física 

voluntária materna em cicloergômetro antes e durante a gestação parece ter um 

efeito atenuador da desnutrição proteica (MUNIZ, 2013).  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Animais  

Foram utilizadas 8 ratas primíparas da linhagem Wistar, 85 a 90 dias de vida 

com peso corporal compreendido entre 220 e 260 g, além de 4 machos da mesma 

linhagem para o acasalamento, com peso corporal compreendido entre 300 a 360g e 

seus filhotes machos (n=38), provenientes do biotério do Centro Acadêmico de 

Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. Os protocolos e procedimentos 

experimentais foram provados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

(CEUA: 23076.021679/2015-87) da UFPE e seguem as recomendações do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

 

5.2 Dietas e Indução da Desnutrição Proteica 

Para a manipulação nutricional foram utilizados dois tipos de dieta, 

classificadas de acordo com a AIN-93 (REEVES, NIELSEN e FAHEY, 1993):  

- Grupo NP: Recebeu dieta normoproteica (17% de proteína) durante todo o 

período de gestação (aproximadamente 21 dias) e de lactação (21 dias) e;  

- Grupo HP: Recebeu dieta hipoproteica (8% de proteína) durante todo o 

período de gestação (aproximadamente 21 dias) e de lactação (21 dias). Conforme a 

Tabela 1. 

Ratas primíparas foram acasaladas com ratos na proporção de 2:1. A 

observação da presença de espermatozóides no esfregaço vaginal foi usada para 

definir o 1° dia de prenhez. A partir da determinação da prenhez, as ratas foram 

colocadas em gaiolas individuais e alocadas aleatoriamente em suas respectivas 

dietas.  

A prole proveniente destas fêmeas foi reduzida a 8 ratos machos por ninhada. 

Após o desmame (a partir do 22° dia de vida), todos os filhotes receberam a dieta 

para ratos de biotério (Labina, Purina Agribands, São Paulo, Brasil). Após o 

desmame as ratas e os machos utilizados para obtenção da prole foram 

eutanasiados com uma overdose de anestésico (pentobarbital sódico, 40mg/Kg). 
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Além disso, a prole de fêmeas também foram eutanasiadas com overdose de 

anestésico. Caso a ninhada apresentasse menos de 8 ratos machos, ratas fêmeas 

eram utilizadas para padronização do tamanho da ninhada. Os estudos funcionais 

foram realizados no 1º, 5º, 7º, 14º 21º e 30º dia de vida. 

 

5.3 Protocolo de atividade física voluntária  

A gaiola de atividade física voluntária (GAFV) é feita de acrílico. Em uma das 

extremidades é posicionado um cicloergômetro. Acoplado a gaiola e ao 

cicloergômetro há um sistema de monitoramento por sensor 

(ciclocomputadorCataye, model CC-VL810, Osaka, Japan). A atividade física das 

ratas é avaliada pela movimentação do cicloergômetro, sendo quantificado 

diariamente através dos sensores que permite o registro das seguintes grandezas 

físicas: Distância percorrida (km), tempo de atividade (mim) e estimativa do gasto 

calórico (Kcal).  

As ratas primíparas (n=8) foram colocadas individualmente nas GAFV por um 

período de 30 dias para a adaptação e receberam durante esse período dieta AIN-

93 (REEVES, NIELSEN e FAHEY, 1993). Após esse período, as ratas foram 

classificadas em dois grupos de acordo com o nível de atividade física diário: Ativo 

(A, n =2) ou Muito Ativo (MA, n=2), de acordo com os parâmetros e valores 

apresentados na tabela 2. As ratas foram colocadas em gaiola padrão de biotério 

feita de polipropileno para o acasalamento e após a presença de espermatozoide na 

cavidade vaginal (MARCONDES, BIANCHI e TANNO, 2002), eram recolocadas 

individualmente nas GAFV onde receberam a dieta HP durante toda gestação. Um 

grupo controle (n=4) com peso e idade similar foi acrescentado ao estudo e foi 

alojado em gaiolas padrões de biotério (sem cicloergômetro). 

 

5.4 Acompanhamento de ganho de peso corpóreo 

As medidas de peso corporal dos filhotes foram obtidas a partir da utilização 

de uma balança digital analítica com precisão de 0,1 g (AS 5000c). Mensuramos o 

peso dos filhotes a partir do primeiro dia de vida e nas demais idade onde foram 

analisados os estudos funcionais (1º,5º, 7º, 14º, 21º e 30º dias de vida). 
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5.5 Medidas respiratórias 

As medidas de ventilação foram obtidas por pletismografia de corpo inteiro, 

em um sistema fechado (MALAN, 1973). Do 1º ao 7º dia de vida os animais foram 

colocados dentro de uma câmara pletismografica de corpo inteiro de 50mL. 

Inicialmente, os animais foram aclimatados a câmara registro por um período de 15 

min, a qual era ventilada com ar ambiente neste período. Do 14º ao 30º dia de vida, 

os animais eram colocados em uma câmara pletismográfica de 5L, aclimatados por 

um período de 30 min. Durante a realização de cada medida de ventilação, o fluxo 

de ar é interrompido e a câmara do animal permanece totalmente vedada por curtos 

períodos de tempo (~2 min). As oscilações causadas pela ventilação do animal são 

captadas por um dispositivo conectado à câmara que contém o transdutor diferencial 

de pressão e o amplificador de sinais (ML141 spirometer, PowerLab, 

ADInstruments). O sinal é então enviado para o sistema de aquisição e análise dos 

dados (LabChartTM Pro, PowerLab, ADInstruments). A calibração do volume é 

obtida durante cada experimento, injetando-se um volume conhecido de ar dentro da 

câmara do animal com o uso de uma seringa graduada. Três variáveis respiratórias 

são medidas, a frequência respiratória (FR), o volume corrente (VT) e ventilação 

pulmonar. O VT era calculado através da fórmula: 

VT=PT/PK x VK x TA/Tamb x (PB-PA)/PB-TA/TC (PB-PC), 

onde: 

VK: volume de ar injetado na câmara do animal para calibração; 

PT: deflexão de pressão associada com cada volume de ar corrente; 

PK: deflexão de pressão associada com cada volume de ar injetado para 

calibração; 

TC: temperatura corporal; (constante) 

Tamb: temperatura ambiente; (variável) 

TA: temperatura do ar dentro da câmara; 

PB: pressão barométrica; 
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PC: pressão de vapor d’água à temperatura corporal; 

PA: pressão de vapor d’água à temperatura da câmara. 

A ventilação minuto (VE) foi calculada pelo produto de FR pelo VT. A VE e o 

VT estão apresentados nas condições de pressão barométrica ambiente, à Tc e 

saturados com vapor d’água (BTPS). 

 

5.6 Procedimento cirúrgico para implante do cateter arterial 

Após o registro ventilatório do 30º dia de vida, foi realizado o procedimento 

para implante dos cateteres de polietileno (PE10 conectado ao PE50) na artéria 

femoral, para registro da pressão arterial. O cateter foi exteriorizado 

subcutaneamente até a altura das escápulas para facilitar a conexão dele ao 

transdutor de pressão. Após a cirurgia, os animais receberam uma dose de 

cetoprofeno (5 mg/kg ip, anti-inflamatório) para evitar reações inflamatórias (DE 

BRITO ALVES et al., 2014). 

 

5.7 Medidas de pressão arterial e frequência cardíaca 

O registro da pressão arterial e da frequência cardíaca foi realizado em 

animais não anestesiados por meio da conexão da cânula da arterial femoral com o 

transdutor mecanoelétrico de pressão, cujo sinal é devidamente amplificado 

(2000k/s, ML866/P, ADInstruments, Power Lab, Bella Vista, NSW, Australia), 

digitalizado por meio de uma interface analógico/digital e amostrado a 2000 Hz em 

um microcomputador equipado com um software apropriado (LabChartTM Pro, 

ADInstruments, Bella Vista, NSW, Austrália), para posterior análise. A pressão 

arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) são derivadas da pressão arterial 

pulsátil (PAP) por meio deste sistema de aquisição. 

 

5.8 Análise dos dados 

Os resultados estão expressos como média ± epm (erro padrão da média). A 

comparação entre os dados do grupo NP e HP realizada pelo teste t-Student ou 
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análise de variância one-way. Quando necessário, utilizou-se o pós-teste de 

Bonferroni. O nível de significância foi considerado quando p<0,05.  
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Efeitos da desnutrição proteica perinatal e da atividade física voluntária 

materna sobre o peso corpóreo 

Através das análises de peso corpóreo (Gráfico 1) nas proles de ratos 

provenientes de mães submetidas à desnutrição proteica perinatal e a atividade 

física voluntária foi possível observar que não existem diferenças significativas entre 

o peso dos animais durante as idades selecionadas para o estudo (1º dia: NP Sed 

7,2 ± 0,3; HP Sed 6,5 ± 0,3 ; HP Ativo 6,3 ± 0,1, HP Muito Ativo 6,5 ± 0,3; 5º dia: NP 

Sed 13,4 ± 0,2; HP Sed 9,1 ± 0,8; HP Ativo 8,8 ± 0,2; HP Muito Ativo 9,0 ± 0,4; 7º 

dia: NP Sed 15,7 ± 0,6; HP Sed 12,2 ± 0,4; HP Muito Ativo 12,4 ± 0,5; 14º dia: NP 

Sed 25,5 ± 1,3; HP Sed 19,8 ± 0,4; HP Ativo 20,6 ± 0,3; HP Muito Ativo 21,2 ± 0,9; 

21º dia: NP Sed 38,2 ± 0,2; HP Sed 28,9 ± 1,2; HP Ativo 30,6 ± 0,4, HP Muito Ativo 

32,5 ± 1,3 g), sejam eles provenientes de mães hipoproteicas submetidas ou não a 

atividade física voluntária. 

 

Gráfico 1 - Avaliação do ganho de peso corpóreo da prole de ratos.  
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Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
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A avaliação na prole foi realizada no 1º, 5º, 7º, 14º, 21º e 30º dia de vida 

provenientes de mães que praticaram atividade física voluntária e receberam dieta 

normoproteica (NP-17% de proteína) ou hipoproteica (HP-8% de proteína) durante a 

gestação e lactação. Os dados estão expressos em média do peso em gramas. 

Nível de significância foi considerado quando p<0,05. Teste ANOVA one-way. 

 

6.2 Efeitos da desnutrição proteica e atividade física voluntária sobre os 

parâmetros ventilatórios 

Ao avaliar os parâmetros ventilatórios de ratos os quais as mães foram 

submetidas à desnutrição proteica perinatal, é possível observar que os quatro 

grupos selecionados para o estudo apresentam níveis similares de FR durante o 

período de maturação do sistema respiratório (Gráfico 2) que vai do 1º a 21º dia de 

visa. Entretanto, nota-se que as proles provenientes de mães desnutridas 

sedentárias (HP Sedentário) e HP Ativas apresentam níveis elevados de FR aos 30 

dias de vida, período em que o sistema respiratório está completamente maduro. 

Este aumento de FR não é observado na prole de mães HP Muito Ativas, sugerindo 

um papel atenuador da atividade física sobre a desnutrição proteica. 

 

Gráfico 2 - Avaliação da frequência respiratória (FR) da prole de ratos.  

 

Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
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A avaliação na prole foi realizada no 1º, 5º, 7º, 14º, 21º e 30º dia de vida 

provenientes de mães que praticaram atividade física voluntária e receberam dieta 

normoproteica (NP-17% de proteína) ou hipoproteica (HP-8% de proteína) durante a 

gestação e lactação. (*) NP Sed vs. HP Sed e NP Sed vs HP Ativo. Os dados estão 

expressos em média resp.min¹. Nível de significância foi considerado quando 

p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 

Em relação ao VT (Gráfico 3) foi possível observar que os animais HP 

Sedentários apresentam uma redução acentuado no 7º dia de vida quando 

comparados com aqueles que praticaram atividade física voluntária materna (HP 

Ativo e HP Muito Ativo). Entretanto, no 21º dia de vida os animais HP Sedentários 

apresentam um aumento súbito do VT. As mesmas variações são encontradas para 

os dados de VE (Gráfico 4). 

 

Gráfico 3 - Avaliação do Volume Corrente (VT) da prole de ratos. 

 

 

Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A avaliação na prole foi realizada no 1º, 5º, 7º, 14º, 21º e 30º dia de vida 

provenientes de mães que praticaram atividade física voluntária e receberam dieta 

normoproteica (NP-17% de proteína) ou hipoproteica (HP- 8% de proteína) durante a 

gestação e lactação. * HP Sed vs. HP Ativo, HP Sed vs. HP Muito Ativo; # HP Sed 
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vs. HP Ativo. Os dados estão expressos em média mL.Kg¹. Nível de significância foi 

considerado quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 

Gáfico 4 - Avaliação da Ventilação Pulmonar (VE) da prole de ratos. 

 

 

Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A avaliação na prole foi realizada no 1º, 5º, 7º, 14º, 21º e 30º dia de vida 

provenientes de mães que praticaram atividade física voluntária e receberam dieta 

normoproteica (NP-17% de proteína) ou hipoproteica (HP- 8% de proteína) durante a 

gestação e lactação. * HP Sed vs. HP Ativo, HP Sed vs. HP Muito Ativo; # HP Sed 

vs. HP Ativo. Os dados estão expressos em média mL.Kg¹.min¹. Nível de 

significância foi considerado quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste 

Bonferroni. 

 

6.3 Efeitos da desnutrição proteica e atividade física voluntária sobre os 

parâmetros cardiovasculares 

A partir da análise da função cardíaca obtiveram-se os valores da Pressão 

Arterial Média (PAM) (Gráfico 5), Pressão sistólica (PS) (Gráfico 6), Pressão 
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diastólica (PD) (Gráfico 7) e Frequência Cardíaca (FC) (Gráfico 8) ao 1º, 5º, 7º, 14º, 

21º e 30º dia de vida. Ao fazer as análises cardíacas foi observado que os animais 

HP sem e com atividade física voluntária não apresentaram alterações nos 

parâmetros cardíacos comparados ao grupo NP 

Gráfico 5 - Avaliação da pressão arterial média (PAM) da prole de ratos. 
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Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
 

A avaliação na prole foi realizada no 30º dia de vida provenientes de mães que 

praticaram atividade física voluntária e receberam dieta normoproteica (NP-17% de 

proteína) ou hipoproteica (HP- 8% de proteína) durante a gestação e lactação. Os 

dados estão expressos em média mmHg. Nível de significância foi considerado 

quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 
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Gráfico 6- Avaliação da pressão sistólica (PS) da prole de ratos. 
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Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
 

A avaliação na prole foi realizada no 30º dia de vida provenientes de mães que 

praticaram atividade física voluntária e receberam dieta normoproteica (NP-17% de 

proteína) ou hipoproteica (HP-8% de proteína) durante a gestação e lactação. Os 

dados estão expressos em média mmHg. Nível de significância foi considerado 

quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 
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Gráfico 7- Avaliação da pressão diastólica (PD) da prole de ratos. 
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Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
 

A avaliação na prole foi realizada no 30º dia de vida provenientes de mães que 

praticaram atividade física voluntária e receberam dieta normoproteica (NP-17% de 

proteína) ou hipoproteica (HP- 8% de proteína) durante a gestação e lactação. Os 

dados estão expressos em média mmHg. Nível de significância foi considerado 

quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 
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Gráfico 8- Avaliação da frequência cardíaca (FC) da prole de ratos. 
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Fonte: ANDRADE, L.D.S. de, 2016. 
Nota: Gráfico elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
 

A avaliação na prole foi realizada no 30º dia de vida provenientes de mães que 

praticaram atividade física voluntária e receberam dieta normoproteica (NP-17% de 

proteína) ou hipoproteica (HP- 8% de proteína) durante a gestação e lactação. Os 

dados estão expressos em média BPM. Nível de significância foi considerado 

quando p<0,05. Teste ANOVA one-way e Pós-teste Bonferroni. 
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7 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, nós investigamos se a atividade física voluntária materna 

é capaz de reverter as alterações respiratórias causadas pela desnutrição proteica, 

além disso investigamos o papel da atividade física voluntária materna e da dieta 

hipoptoteica durante o período perinatal sobre as alterações cardiovasculares e o 

peso corpóreo de ratos. 

A prole de ratos submetidos a desnutrição proteica perinatal, com ou sem 

atividade física voluntária materna, apresentam valores similares de peso corpóreo 

(Gráfico 1). Estes dados sugerem que a desnutrição proteica e a atividade física 

não são capazes de alterar o crescimento dos animais até eles completarem 30 dias 

de vida. Sabe-se que o consumo deficiente de proteínas em períodos críticos do 

desenvolvimento fetal, como o período gestacional, pode induzir a uma série de 

mudanças metabólicas, fisiológicas e parâmetros estruturais, a exemplo da redução 

de peso e comprimento corporal (McCANCE, 1962; BARKER, 2007). Entretanto, não 

foi possível observar diferenças neste parâmetro em nosso estudo. Pelo modelo de 

desnutrição utilizado ter sido o mesmo, sugere-se que o consumo alimentar das 

mães tenha sido diferente comparado as ratas dos estudos anteriores. 

A ventilação é regulada a todo momento de acordo com as necessidades 

respiratórias do organismo (MOURADIAN; FORSTER; HODGES, 2012). Estudos do 

nosso laboratório relatam que a desnutrição proteica perinatal é capaz de promover 

a curto prazo (30 dias de vida) aumento de frequência respiratória, associado com 

alterações a longo prazo, aos 90 dias de vida os animais desnutridos apresentam 

aumento de pressão arterial (DE BRITO ALVES, NOGUEIRA et al., 2014). 

Sugerindo que há uma relação entre desordens ocasionadas no sistema respiratório 

na fase de vida inicial e a predisposição em desenvolver hipertensão arterial na vida 

adulta (PASSINO et al., 2010; ABDALA et al., 2012; DE BRITO ALVES et al., 2014). 

Tem sido proposto que essas alterações ventilatórias são capazes de promover 

aumento de atividade nervosa simpática e, consequentemente, contribuir para o 

estabelecimento de hipertensão arterial na vida adulta (DE BRITO ALVES, 

NOGUEIRA et al., 2014). Entretanto pouco se sabe sobre a partir de qual momento 

da vida se iniciam essas alterações fisiológicas e como a atividade física voluntária 

materna pode atenuar esses efeitos ocasionados pela desnutrição. 
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No presente estudo nós investigamos os efeitos a curto prazo da desnutrição 

e da atividade física voluntária materna e observamos que indivíduos provenientes 

de mães submetidas a desnutrição e com hábito de vida Muito Ativo não apresentam 

alterações na FR, diferente dos indivíduos desnutridos sedentários e ativos (Gráfico 

2). Ainda se torna necessário em nosso estudo caracterizar o papel da atividade 

física sobre o parâmetro respiratório de indivíduos normoproteicos. Esta fase de vida 

inicial, corresponde ao período crítico para o desenvolvimento do sistema 

respiratório, no qual há intenso desenvolvimento e maturação de quimiorreceptores 

respiratórios e da rede neural respiratória (DARNALL, 2013; DE CARO et al., 2013). 

Qualquer perturbação ambiental neste período, a exemplo da atividade física, pode 

gerar alterações no desenvolvimento desse sistema. 

Em relação aos parâmetros cardiovasculares, foi observado que não houve 

diferença entre os grupos, sugerindo que a desnutrição proteica perinatal (gestação 

e lactação) não seja capaz de desenvolver alterações na função cardíaca durante o 

período de aleitamento (Gráfico 5,6,7,8). Estudos prévios têm demonstrado que a 

desnutrição proteica não altera a função cardiovascular basal na fase de vida inicial 

da prole (DE BRITO ALVES et al., 2014). Nossos dados corroboram com essa 

informação e ao que parece a atividade física voluntária, na idade do estudo 

selecionada, não altera os parâmetros hemodinâmicos. Entretanto, é necessário 

avaliar os efeitos a longo prazo desta atividade física, afim de tentar entender se 

realmente ela atenua os efeitos causados pela desnutrição sobre o sistema 

cardiovascular. 

Sabe-se que o exercício físico durante a gravidez pode estar associado com a 

melhora da capacidade funcional da placenta, aumento do fluxo sanguíneo no útero, 

bem como do volume de sangue expandido, induzindo ao aumento de oxigênio e 

nutriente para o feto (CLAPP et al., 2000). Nossos resultados sugerem que a 

atividade física voluntária materna pode ser capaz de atenuar essas alterações 

causadas pela desnutrição proteica perinatal sobre os parâmetros respiratórios.  
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8 CONCLUSÕES 

Nosso estudo sugere que a desnutrição proteica perinatal pode ser capaz de 

alterar a maturação da rede respiratória em ratos neonatos, afetando o padrão 

ventilatório destes animais. Ao que parece a atividade física voluntária materna é 

capaz de atenuar essas alterações causadas pela desnutrição. Neste sentido, a 

atividade física pode ser considerada como um meio terapêutico de combate aos 

efeitos da desnutrição perinatal.  
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ANEXO A - TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ba

se

ad

o n 

* A caseína utilizada para preparação das dietas tinha 85% de pureza. 
# 
Butihidroxitolueno 

Fonte: REEVES, 1993   

Tabela 1- Composição nutricional das dietas (g/100g de dieta)1 

Nutrientes Normoproteica 

(17% de proteína) 

Hipoproteica 

(8% de proteína) 

Caseína (85%)* 20 9,41 

Amido dextrinizado 13 13,2 

Celulose 5 5 

Sacarose 10 10 

Amido de milho 39,74 50,34 

Óleo de soja 7 7 

Colina 0,25 0,25 

Metionina 0,3 0,3 

Mix vitamínico 1 1 

Mix mineral 3,5 3,5 

BHT# 0,001 0,001 

Densidade energética (kJ/g) 16,26 16,26 



43 

 

Tabela 2- Classificação dos grupos experimentais de acordo com a atividade física 

diária (distância percorrida, gasto calórico e tempo de atividade) no cicloergômetro. 

 

Grupos 

experimentais  

Distância 

percorrida  

(Km.dia-1)  

Gasto Calórico  

(Kcal.dia-1)  

Tempo de atividade  

(min.dia-1)  

Inativo  

Ativo 

< 1.0  

>1.0 <5.0 

< 10.0  

>10.0 <40.0 

< 20.0  

>20.0 <120.0 

Muito Ativo  >5.0  >40.0  >120.0  

Fonte: MUNIZ et al., 2013. 


