
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Nutrição 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

Área de Concentração: Bases Experimentais 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

HIPERALIMENTAÇÃO DURANTE A LACTAÇÃO: REPERCUSSÕES SOBRE 

O CRESCIMENTO SOMÁTICO, DESENVOLVIMENTO SENSÓRIO MOTOR E 

CONTROLE SEROTONINÉRGICO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM 

RATOS. 

 

 

 

LUCIENE OLIVEIRA DE LIRA 

 

 

 

Recife – 2008 



Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Nutrição 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição 

Área de Concentração: Bases Experimentais 

 

 

HIPERALIMENTAÇÃO DURANTE A LACTACÃO: REPERCUSSÕES SOBRE 

O CRESCIMENTO SOMATICO, DESENVOLVIMENTO SENSORIO MOTOR E 

CONTROLE SEROTONINERGICO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM 

RATOS. 

 

Luciene Oliveira de Lira 

Dissertação apresentada para obtenção do 

título de Mestre em Nutrição no Curso de 

Pós-Graduação do Departamento de 

Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco.  Contou com apoio financeiro 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES/PQI) e 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

Orientador: Prof. Dr. Raul Manhães de 

Castro  

Co-Orientadora: Profa. Dra. Sandra Lopes 

de Souza 

 

Recife - 2008 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lira, Luciene Oliveira de 

       Hiperalimentação durante a lactação: repercussões sobre o 
crescimento somático, desenvolvimento sensório motor e 
controle serotoninérico do comportamento alimentar em ratos / 
Luciene Oliveira de Lira. – Recife:  O Autor, 2008. 

   74 folhas. il: fig., tab. 
   
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CCS. Nutrição, 2008. 
 

       Inclui bibliografia. 
 
       1.  Desenvolvimento sensório-motor – 

Hiperalimentação  - Lactação. 2. Regulação serotoninérgica 
do comportamento alimentar.   I.Título. 
        

612.3 CDU (2.ed.) UFPE 
612.3 CDD (22.ed.) CCS2008-095 

 

 

 



 

 

 

3 

HIPERALIMENTAÇÃO DURANTE A LACTAÇÃO: REPERCUSSÕES SOBRE O 

CRESCIMENTO SOMÁTICO, DESENVOLVIMENTO SENSÓRIO MOTOR E 

CONTROLE SEROTONINÉRGICO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM RATOS 

APRESENTAÇÃO 

 

LUCIENE OLIVEIRA DE LIRA 

 

Dissertação para obtenção de grau de 
mestre em Nutrição apresentada ao 
colegiado do programa de pós-graduação 
em Nutrição do Departamento de Nutrição, 
CCS / UFPE 

 



 

 

 

4 

 

MENSAGEM 

 

Ao final do caminho, a sensação é de acabou. Neste instante, mas exatamente 

neste instante, você não se dá conta de tantos obstáculos que tiveram de ser 

ultrapassados. Diria Drummond: “No meio do caminho tinha uma pedra”. Pois é. Havia 

várias pedras no meio do caminho. Mas, estas foram superadas com coragem e 

determinação, dadas por Deus. Uma a uma foram transpostas e afastadas. Descobri 

que dentro de cada um de nós existe um guerreiro adormecido, pronto para 

despertar no momento exato e uma vez acordado, tornar-se indestrutível. Os vários 

obstáculos não foram suficientes para me fazer parar. Nada foi suficiente para me 

impedir de chegar até o final do caminho e sentir o alívio e orgulho de ter 

conquistado a vitória.  

Hoje, “ando devagar porque já tive pressa”, me sinto mais consciente, mais 

amadurecida. Hoje, eu sei que vale a pena acreditar nos sonhos. Afinal de contas, 

não são eles que movem a vida? Triste daquele que algum dia deixar de sonhar. 

“Hoje, me sinto mais forte, mais feliz quem sabe...”. Sigo em direção a meus objetivos, na 

certeza de que não importa quantos obstáculos apareçam, eu hei de conseguir 

transpor todos eles.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo foi realizado no laboratório de Fisiologia da Nutrição Drª 

Naide Teodósio (LAFINNT) do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco, tendo como orientador o Professor Raul Manhães de Castro, Doutor em 

“Sciences de La Vie” área: Farmacologia Experimental e Clínica.  Neste estudo foram 

investigados os efeitos da hiperalimentação no período da lactação sobre o 

crescimento somático, desenvolvimento sensório motor e repercussões sobre o 

controle serotoninérgico do comportamento alimentar. Desta dissertação originaram-

se os seguintes artigos científicos:  

 

“A HIPERALIMENTAÇÃO NA LACTAÇÃO PODE ACELERAR O 

DESENVOLVIMENTO SENSÓRIO-MOTOR EM RATOS?” 

 

“MAIOR DISPONIBILIDADE DE LEITE DURANTE A LACTAÇÃO PODE ALTERAR 

O CONTROLE SEROTONINÉRGICO SOBRE O COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR”.   
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar as influências da maior disponibilidade de alimento durante a 

lactação sobre o crescimento somático, desenvolvimento sensório-motor e regulação 

serotoninérgica do consumo alimentar em ratos. Para obtenção de um estado de 

hiperalimentação foi utilizado o modelo experimental de redução da ninhada, sendo obtidos dois 

grupos experimentais: 1. Grupo Controle (n = 30), composto por animais mantidos em ninhadas 

com número controle de 8 filhotes, do 1º ao 21º dia de aleitamento; 2.Grupo “Ninhada reduzida” (n 

= 30), composto por animais submetidos a redução no 3º dia de lactação do número controle (8 

por ninhada) para 2 filhotes. Durante este período, correspondente ao aleitamento, foram 

avaliados parâmetros de crescimento somático, maturação de características físicas e sensório-

motoras e quantificada a ingestão alimentar neonatal.  Para quantificação do consumo alimentar 

neonatal os animais passaram por privação alimentar nos dias 7, 14 e 21. Após o período de 

separação, os filhotes foram devolvidos para suas mães e o consumo alimentar foi quantificado 

por ganho de peso após período de 1 hora de aleitamento. Durante os primeiros 21 dias de vida, 

foram realizadas avaliações de desenvolvimento somático e maturação reflexa. Ao 40º dia, cada 

grupo foi subdividido segundo o tratamento farmacológico diário, uma vez por dia, do 40o ao 52o 

dia de vida, nos subgrupos salina (injeção de solução de Nacl a 0,9%, 1ml/Kg i.p. n = 10) ou 

fluoxetina (injeção de solução de fluoxetina, 10mg/Kg, 1ml/kg i.p, n = 10). A partir de então, a 

avaliação da ingestão alimentar de 24 horas dos animais foi obtida diariamente durante os 12 dias 

do tratamento farmacológico. Para tanto, foram utilizadas gaiolas metabólicas apropriadas. O 

aumento de peso dos animais de ninhadas reduzidas foi observado já a partir do 4º dia pós-natal, 

persistindo até o 40º e 90º dias de vida. Observou-se aceleração na maturação de características 

somáticas e físicas bem como do desenvolvimento de reflexos. Essas alterações em animais 

“Ninhada reduzida” foram acompanhadas por aumento na ingestão alimentar durante a lactação. 

No entanto, aos 40 dias de idade, o grupo de animais de ninhadas reduzidas mostrava-se 

hipofágico com relação ao controle. Esse efeito foi revertido aos 90 dias. O tratamento com 

fluoxetina promoveu redução de ingestão alimentar em animais controle, por outro lado não foi 

efetivo em animais de ninhadas reduzidas, indicando menor sensibilidade desses animais ao 

efeito hipofágico desse fármaco. Os resultados deste estudo evidenciam um efeito precoce da 

hiperalimentação nos períodos iniciais da vida sobre os parâmetros de crescimento somático e 

desenvolvimento sensório-motor em ratos. O excesso de alimentação nos períodos iniciais da 

vida pode ter promovido alterações metabólicas na regulação serotoninérgica do comportamento 

alimentar, evidenciada pela ausência de resposta ao efeito agudo da fluoxetina nos animais de 

ninhadas reduzidas. Estes achados apontam para a importância da nutrição nos períodos iniciais 

da vida para o correto desenvolvimento dos sistemas fisiológicos, dentre os quais se destaca o 

SNC e o controle do comportamento alimentar.  

Palavras chave: Comportamento alimentar, desenvolvimento, serotonina. 
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ABSTRACT 

The main of the present study was to analyze the influence of an higher food availability during 

lactation on somatic growth, sensory-motor development, and the serotoninergic regulation of food 

intake in rats.  In order to induce a state of hyper-feeding, it was used the experimental model of 

reduced litters. Two experimental groups were obtained: 1. Control (n=30), pups into a litter of 8 

pups since 1st to 21st day of life; and “reduced litter”, pups into a litter of 2 pups since the 3rd to 

21st day of life. During the lactation, it was measured somatic growth, maturation of physical 

features, sensory-motor development, and neonatal food behavior. To quantify neonatal food 

behavior, animals were submitted to fasting in th 7th, 14th, and 21st day of life. Following the period 

of separation, pups were put back beside their mothers, and food consumption was quantified per 

gain of body weight after a period of 1 hour. Over 40th day of life, each group was sub-divided 

according to pharmacological treatment once in a day to 52nd day of life, in the sub-group saline 

(injection of saline Nacl a 0,9%, 1ml/Kg i.p. n = 10) or fluoxetin (injection od fluoxetin, 10mg/Kg, 

1ml/kg i.p, n = 10). Then, food intake in a period of 24 hours was obtained daily during 12 days of 

pharmacological treatment. It was used metabolic cages to evaluate food intake. There was a 

higher gain of body weight in animals of reduced litters over the 4th day post-natal to 40th and 90th 

day of life. It was observed an acceleration of the physical maturation and the development of 

reflexes. These changes were also seen in the food intake during lactation. However, at 40 days o 

age, animals from reduced litters showed an hyperphagy when compared to control. This effect 

was reverted at 90th day of life. The treatment with fluoxetin induced a reduction of food intake in 

control, but not in animals fo reduced litters. This indicates a lower sensibility for this drug. The 

results evidence an earlier effect of hyper-feeding in the critical period of life on somatic growth, 

and sensory-motor development in rats. The excess of food in the initial period of life can promote 

metabolic changes in the serotoninergic regulation of food behavior by the evidence of the lack of 

acute effect of fluoxetin in animals from reduced litter. This findings point out to the importance of 

nutrition in the initial period of life to correct development of physiological systems, namely SNC 

and the control of food behavior. 

Key words: food behavior, development and serotonin 
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1 – INTRODUÇÃO GERAL 

Os momentos iniciais da vida em ratos e humanos são críticos para o 

desenvolvimento dos sistemas fisiológicos, com destaque para o sistema nervoso 

central (SNC) (Smart e Dobbing, 1971, Laviola e Terranova, 1998). Neste período, 

processos como diferenciação neuronal, migração de neurônios, sinaptogênese e 

multiplicação glial, ocorrem com grande intensidade sendo decisivos para a 

determinação das características morfofuncionais definitivas do SNC (Morgane et al, 

1993). Este período de rápido crescimento, assim denominado por Smart e Dobbing 

(1971), constitui-se numa fase de intensa atividade neuronal, sendo considerado um 

“período crítico de desenvolvimento” (Winick et al 1972; Morgane et al, 1993).  

A grande velocidade com que ocorrem os eventos celulares durante este 

período, torna o SNC altamente vulnerável às agressões, podendo estas alterar o 

desenvolvimento normal, afetar a estrutura nervosa e induzir conseqüências 

deletérias.  A plasticidade neuronal presente durante o período de desenvolvimento, 

pode levar a adaptações nos sistemas de regulação em decorrência de alterações 

ambientais prolongadas e persistentes (Levin, 2000, Gluckman et al, 2007). Estas 

adaptações podem levar a uma programação permanente dos sistemas fisiológicos 

(Lucas, 1991). Esta programação poderia ser a base para explicação da existência de 

uma maior susceptibilidade a determinadas patologias na vida adulta (Silveira et al 

2005, Langley-Evans, 2006).  

Assim, para o correto desenvolvimento dos sistemas fisiológicos é essencial 

que se tenha condições adequadas para a ontogênese dos sistemas. Dentre os 

vários fatores necessários, um adequado suprimento de nutrientes é indispensável 

para manutenção do crescimento em nível celular e das distintas funções inerentes a 

cada um dos sistemas fisiológicos, com destaque para o SNC (Morgane, 1993; 

Wainwright et al, 1999; Perez-Torrero et al, 2001). Várias evidências experimentais e 

clínicas têm demonstrado que agressões nutricionais nos períodos iniciais da vida 

podem promover alterações de repercussão tardia em indivíduos, como por exemplo 

mudanças morfofuncionais no SNC, levando a distúrbios comportamentais diversos e 

persistentes (Dobbing, 1970; Morgane et al, 1993; Borba et al., 2000; Manhães-de-

Castro et al, 2001). Estas alterações ocorreriam em função de um mecanismo de 
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adaptação metabólica a situações adversas, como postulado por Hales e Barker, na 

“hipótese do fenótipo protetor” (Hales e Barker, 1992, 2001).  

Esta hipótese sugere uma possível associação entre agressões nutricionais 

nos períodos críticos de desenvolvimento e repercussões tardias (Hales e Barker, 

1992, 2001). Assim, os organismos expostos à desnutrição nos períodos iniciais da 

vida, sofreriam uma adaptação para sobreviver a um ambiente nutricionalmente 

adverso, se programando do ponto de vista metabólico para gastar menos energia 

por toda a vida. Porém, passado o período de privação alimentar, caso se deparem 

por longos períodos com ambiente de excessiva alimentação, estes organismos se 

tornariam obesos (Hales e Barker, 2001). Assim, torna-se clara a associação entre 

eventos nutricionais precoces e alterações fisiológicas tardias.  

É sabido que a obesidade, além de se desenvolver como conseqüência de 

anormalidades genéticas, também pode ser induzida por vários fatores ambientais, 

dentre os quais se encontra o excesso de ingestão alimentar (Plagemann, 2000). 

Uma vez que pode trazer efeitos adversos sobre o desenvolvimento, uma elevada 

disponibilidade de alimentos e conseqüente consumo excessivo no período neonatal 

caracteriza uma agressão nutricional. Esta agressão pode resultar em um estado de 

sobrepeso e obesidade na vida precoce, com maior disponibilidade para o 

desenvolvimento de obesidade na vida adulta (Heidel et al, 1999; Davidowa e 

Plagemann, 2000; Lopez et al, 2005).  

  Uma explicação para os danos causados por agressões nutricionais nos 

períodos iniciais da vida seriam possíveis influencias epigenéticas danosas sobre o 

desenvolvimento perinatal do sistema nervoso e programação de sistemas de 

regulação ainda imaturos (Heidel, 2008), notadamente sobre estruturas envolvidas na 

regulação do comportamento alimentar (Plagemann et al, 1992, 1999, 2000, 2007), 

resultando em distúrbios comportamentais diversos e persistentes na regulação de 

vários sistemas por toda a vida (Borba et al., 2000, Manhães-de-Castro et al, 2001; 

Silveira et al 2005, Langley-Evans, 2006). Dentre as varias estruturas envolvidas na 

regulação do comportamento alimentar, destaca-se o hipotálamo (Pozzo-Miller e Aoki 

1992; Plagemann et al, 2003).  
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O hipotálamo tem vários núcleos que atuam em conjunto na regulação dos 

comportamentos de busca e recusa por alimentos. Dentre os vários núcleos encontra-se 

o núcleo hipotalâmico arqueado (Meister, 2007), que recebe sinalização de fatores 

periféricos, para estimular ou inibir seus neurônios a liberarem mediadores com 

propriedades orexígenas (NPY e proteína agouti) e anorexígenas (Sistema CART e 

proopiomelanocortina) (Wynne et al, 2005, Meister, 2007). Assim, existe uma interação 

entre os sinais saciatórios periféricos, como insulina, leptina e grelina e a substâncias 

neuromoduladoras centrais (Campfield et al, 1995, Wynne et al, 2005).  

Em ratos adultos, o núcleo arqueado envia projeções para três outros núcleos 

hipotalâmicos envolvidos na ingestão alimentar, o núcleo hipotalâmico paraventricular, o 

núcleo hipotalâmico medial, além da área hipotalâmica lateral (Qiu et al, 2001). Essas 

projeções são formadas principalmente durante a segunda semana de vida pós-natal e 

inervam cada sítio hipotalâmico em tempos diferentes (Bouret et al, 2004). Assim, as 

primeiras semanas de vida pós-natal possuem grande importância para o 

desenvolvimento do padrão adulto de ingestão alimentar.  

A hiperalimentação nos períodos iniciais da vida pode levar a alterações no 

SNC (Plagemann et al, 2000). Assim, o excesso de oferta alimentar pode influenciar o 

desenvolvimento dos mecanismos hipotalâmicos reguladores do consumo alimentar, 

induzindo alterações na ingestão de alimentos por toda a vida (Plageman, 2000, 

Zippel et al, 2001, Plagemann, 2007). Sabe-se, por exemplo, que ratos adolescentes 

submetidos a modelo experimental de hiperalimentação neonatal apresentaram 

alterações funcionais permanentes relacionadas com a expressão e responsividade 

de regiões hipotalâmicas ao efeito anorexígeno da insulina (Davidowa e Plagemann 

2001).  

Dentre os vários sistemas envolvidos na regulação da ingestão alimentar 

encontra-se o sistema serotoninérgico que mantem estreita relação fisiológica e 

anatômica com o hipotálamo, tanto em modelos animais (Yamada et al, 2003; 

Churruca et al, 2004) como em humanos (Halford  et al, 2005, 2007). A serotonina (5-

hidroxitriptamina) é um neurotransmissor sintetizado em corpos de neurônios dos 

núcleos da rafe, com projeções para várias regiões do SNC (Meister, 2007). Diversas 

regiões hipotalâmicas envolvidas na regulação do comportamento alimentar 

apresentam forte inervação serotoninérgica (Fattaccini et al, 1990, Meister, 2007). De 
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uma forma geral, a estimulação do sistema 5-HT promove efeito hipofágico associado 

à redução do peso corporal (Leibowitz e Alexander, 1998). Por outro lado, agonistas 

dos receptores serotoninérgicos e drogas que aumentam a disponibilidade sináptica 

de 5-HT, como agentes liberadores ou inibidores de recaptação, reduzem o consumo 

alimentar (Mancini, 2006; Halford, 2005, 2007). Eventos que direta ou indiretamente 

diminuem a disponibilidade da 5-HT na fenda sináptica, causam o efeito oposto 

(Nonogaki et al, 1998, Leibowitz e Alexander, 1998). Em animais adultos, injeção de 

pequenas doses de serotonina no núcleo paraventricular do hipotálamo promove 

redução no consumo de carboidratos (Toornvliet, 1996). O período neonatal pode ser 

particularmente vulnerável a alterações no sistema serotoninérgico.  

O presente trabalho analisa as eventuais repercussões da hiperalimentação 

neonatal sobre o crescimento somático, desenvolvimento sensório motor e controle 

serotoninérgico do comportamento alimentar adulto.  
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2 - JUSTIFICATIVA 

É crescente na clínica o interesse sobre os distúrbios fisiológicos associados a 

obesidade. Estudos experimentais e clínicos têm demonstrado que o sobrepeso no 

período neonatal, conseqüente à hiperalimentação é um fator que está associado a 

vários distúrbios metabólicos e cardiovasculares comumente achados na vida 

adulta (Donner e Plagemann, 1994; Hales e Barker, 2001). 

Este trabalho tem por objetivo fornecer subsídios para melhor compreensão 

dos efeitos do excesso de oferta de alimentos nos períodos iniciais da vida sobre o 

desenvolvimento somático, sensório-motor e sobre o a regulação serotoninérgica 

do comportamento alimentar. Assim, busca preencher lacunas na compreensão 

das agressões nutricionais e suas repercussões fisiológicas sobre o 

desenvolvimento dos sistemas, notadamente, sistema serotoninértigo. Esta 

abordagem da problemática do comportamento alimentar integra os estudos 

experimentais realizados Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio 

(LAFINNT). Integrante do LAFINNT, o grupo de pesquisa Nutrição, 

Neuropsicofarmacologia e Imunidade (NNI), (composto pelos professores: Raul 

Manhães de Castro, Sandra Lopes de Souza, Carol Leandro, Karla Mônica, 

Sebastião Rogério, Carolina Peixoto, dentre outros, com suas respectivas 

subequipes de pesquisa), investiga em particular os eventuais efeitos de 

agressões tanto nutricionais quanto farmacológicas no período neonatal, o papel 

do sistema da serotonina como partícipe dos mecanismos de programação, e suas 

repercussões sobre o desenvolvimento orgânico e sobre a definição de padrões 

comportamentais na vida adulta.  
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3 - OBJETIVOS 

3.1-GERAL 

Investigar em ratos, as eventuais repercussões da hiperalimentação neonatal 

sobre o crescimento somático, desenvolvimento sensório motor e controle 

serotoninérgico do comportamento alimentar. 

3.2. ESPECÍFICOS  

Investigar em ratos hiperalimentados durante o período de aleitamento: 

- A evolução ponderal durante e após período de aleitamento; 

 - Parâmetros de desenvolvimento somático durante o período de aleitamento; 

 - Parâmetros do desenvolvimento sensório-motor durante o período de aleitamento; 

- Consumo alimentar durante o aleitamento; 

- Consumo alimentar aos 40 e 60 dias 

- Influência aguda e crônica da fluoxetina (inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina) sobre o consumo alimentar 
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4 - HIPÓTESES 

Hiperalimentação durante o período de aleitamento em ratos induz: 

• Aceleração do desenvolvimento somático; 

• Aceleração da maturação das características físicas;  

• Aceleração da maturação reflexa; 

• Hiperfagia permanente. 

• Alterações na regulação serotoninérgica do consumo alimentar no adulto. 
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5. Primeiro artigo 

 

Título: A HIPERALIMENTAÇÃO NA LACTAÇÃO PODE ACELERAR O 

DESENVOLVIMENTO SENSÓRIO-MOTOR EM RATOS?  

Autores: Luciene Oliveira de Lira, Matilde Cesiana da Silva, Daniela de Souza 

Lial, Deise Pereira de Lima, Cássia Gabrielle, Lisiane Oliveira, Sandra Lopes de 

Souza, Raul Manhães de Castro.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar as influências da maior disponibilidade de alimento 

durante a lactação sobre o crescimento somático e desenvolvimento sensório-motor em 

ratos. Para obtenção de um estado de hiperalimentação foi utilizado o modelo de redução da 

ninhada, obtendo-se dois grupos experimentais: Grupo Controle (C, n = 30), composto por 

animais mantidos em ninhadas com número controle de 8 filhotes, do 1º ao 21º dia de 

aleitamento e grupo “Ninhada reduzida” (NR, n = 30), composto por animais submetidos a 

redução do número controle (8 por ninhada) para 2 filhotes no 3º dia de lactação. Durante 

este período, correspondente ao aleitamento, foram avaliados parâmetros de crescimento 

somático, maturação de características físicas e sensório-motora e quantificada a ingestão 

alimentar neonatal.  Para avaliação do consumo alimentar neonatal os animais passaram por 

privação alimentar nos dias 7, 14 e 21. Após o período de separação, os filhotes foram 

devolvidos para suas mães e o consumo alimentar foi quantificado por ganho de peso após 1 

hora de aleitamento. Os resultados da avaliação da maturação das características físicas e 

maturação reflexa foram expressos em mediana, valores mínimos e máximos. Para análise 

estatística dos resultados foi utilizado o t-test de student, p<0,05. Foi observado aumento de 

peso dos animais NR a partir do 4º dia pós-natal (11,32 + 1,13), com relação aos animais 

controle (10,1 + 1,45), persistindo tal diferença até o 21º dia. Este aumento de peso foi 

acompanhado por um aumento na ingestão alimentar no 7º (NR = 5,39 + 0,2; C = 4,39 + 

0,89), 14º (NR = 6,4 + 0,8; C = 4 + 0,35) e 21º dia de vida (NR = 4,6 + 0,65; C = 3,68 + 0,65). 

Quanto ao eixo látero lateral, os animais NR apresentaram diferença a partir do 7º dia (NR = 

12,94 + 0,33; C = 13,7 + 0,55) e eixo ântero-posterior do crânio a partir do 11º dia (NR = 30,4 

+ 0,82; C = 29,68 + 0,74). Os animais NR apresentaram aumento do eixo longitudinal do 

corpo (NR = 69,18 + 2,46; C = 65,88 + 2,75) e comprimento da cauda (NR = 26,67 + 0,76; C 

= 26,12 + 1,34) a partir do 4º dia. Foi observado um adiantamento no desenvolvimento das 

características físicas de abertura do conduto auditivo [NR = 12 (11 – 13);  C = 13 (11-15)] 

irupção dos incisivos inferiores [(NR = 10 (9 – 13);  C = 11 (9-13)] e abertura dos olhos [(NR = 

13 (11 – 14);  C = 14 (11-15)]. Houve um adiantamento na maturação dos reflexos de 

colocação pelas vibrissas, [(NR = 9 (6 – 12);  C = 10 (6-14)], resposta ao susto [(NR = 12 (11-

13); C = 13(11-15)] e reação de aceleração [(NR = 13(12-15); C  = 14(12-16)]. Os resultados 

deste estudo evidenciam um efeito precoce da hiperalimentação nos períodos iniciais da vida 

sobre os parâmetros de crescimento somático e desenvolvimento sensório-motor em ratos. 

Estes achados se somam às evidências descritas anteriormente sobre a importância da 

nutrição nos períodos iniciais da vida para o correto desenvolvimento dos sistemas 

fisiológicos, dentre os quais se destaca o SNC. Embora sejam conhecidos os efeitos 
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deletérios do excesso de peso corporal sobre vários sistemas, pôde-se observar que de uma 

forma geral, a hiperalimentação neonatal levou a um melhor desenvolvimento somático e 

sensório-motor. 

Palavras chave: Hiperalimentação, desenvolvimento, serotonina. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the influences of the overnutrition during lactation on growth and 

somatic sensory-motor development in rats. To obtain a state of overnutrition model was used 

to reduce the litter, resulting in two experimental groups: Control Group (C, n = 30), composed 

of animals kept in control with the number litters of 8 pups, the 1 st to 21 th days of lactation 

and "reduced litter" group  (NR, n = 30), composed of animals subjected to reducing the 

number control (8 per litter) for 2 pups at 3 days of lactation. During this period, corresponding 

to breastfeeding, were assessed parameters of somatic growth, maturation of the physical 

and sensory-motor and quantified the neonatal food intake. To assess the neonatal food 

intake animals passed through food deprivation on 7, 14 and 21. After the period of separation 

from the mother, the pups were returned to their mothers and food intake was measured by 

weight gain during the period of 1 hour of feeding. The results of the evaluation of the 

maturation of the physical and reflex maturation were expressed in median, maximum and 

minimum values. The increase in weight of litters of animals was observed already reduced 

from Day 4 post-natal, (11.32 + 1.13), with respect to control animals (10.1 + 1.45) persist until 

the 21 th day . This weight gain was accompanied by an increase in food intake in 7 (NR = 

5.39 + 0.2, C = 4.39 + 0.89), 14 (NR = 6.4 + 0.8, C = 4 + 0.35) and 21 days of life (NR = 4.6 + 

0.65; C = 3.68 + 0.65). For axis latero side, the animals had reduced litters of difference from 

the 7 th day (NR = 12.94 + 0.33; C = 13.7 + 0.55) and axis antero-back of the skull from the 

11 º day (NR = 30.4 + 0.82; C = 29.68 + 0.74). Animals of litters showed reduced growth of 

the longitudinal axis of the body (NR = 69.18 + 2.46; C = 65.88 + 2.75) and length of the tail 

(NR = 26.67 + 0.76; C = 26.12 + 1.34) from Day 4. It was observed an advance in the 

development of the physical characteristics of the opening of conduct hearing [NR = 12 (11 - 

13), C = 13 (11-15)] irupção of lower incisors [(NR = 10 (9 - 13), C = 11 (9-13)] and opening 

the eyes [(NR = 13 (11 - 14), C = 14 (11-15)]. There was an advance in the maturation of 

reflexes of placing the vibrissae, [(NR = 9 ( 6 to 12), C = 10 (6-14)], response to the fright [(NR 

= 12 (11-13), C = 13 (11-15)] and acceleration of reaction [(NR = 13 (12 -- 15), C = 14 (12-

16)]. The results of this study show an effect early in the overnutrition in initial periods of life 

on the parameters of growth and somatic sensory-motor development in rats. These findings 

add up if the above evidëncias on the importance of nutrition in the initial periods of life for the 

proper development of the physiological systems, among which stands out the CNS. Although 

known the deleterious effects of excess body weight on various systems, you can see that in 

general, The neonatal overnutrition leads to better somatic and sensory-motor.development.   

 

Key words: Overnutrition, development, serotonin 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é considerada uma epidemia mundial que vem tomando proporções 

alarmantes em países desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 2000). É decorrente de 

fatores genéticos (Marques-Lopes et al, 2004), aliados a influências ambientais (Jebb, 1999) 

e epigenéticas (Sinclair et al, 2007), maus hábitos alimentares (Rolls e Shide, 1992) e 

sedentarismo (WHO, 2000; Grundy, 1998). Essa patologia que atinge todas as faixas etárias 

(Kosti e Panagiotakos, 2006), tem-se tornado mais freqüente nos períodos iniciais da vida, 

em função da constante substituição do leite materno por fórmulas industrializadas que 

podem levar a hiperalimentação, caso não utilizadas de forma adequada (Hamosh, 1988). 

Incidindo nos períodos iniciais da vida, a hiperalimentação resulta em maior predisposição 

para o desenvolvimento de obesidade na vida adulta (Hamosh, 1988).  

Nos mamíferos em geral a fase de lactação compreende processos de crescimento e 

desenvolvimento rápidos do sistema nervoso central (SNC) (Morgane et al, 1993). Esta fase 

é marcada por eventos como estabelecimento e exclusão de conexões neurais, que 

interagem para a formação definitiva do SNC adulto (Morgane et al, 1993). Em decorrência, 

existirá intensa atividade neuronal tornando estruturas encefálicas altamente vulneráveis a 

vários tipos de agressões ambientais, dentre as quais se destacam as agressões nutricionais 

(Smart e Dobbing, 1972). Assim, torna-se imprescindível o adequado fornecimento de 

nutrientes em quantidade e qualidade nessa fase da vida para garantir o desenvolvimento 

normal do SNC (Morgane et al, 1993, Barros et al, 2006).   

Sabe-se que injúrias durante o início da vida podem alterar o desenvolvimento 

somático (Morgane et al, 1993, Souza et al, 2004, Deiró et 2004) e também a organização 

das vias sensoriais e motoras, resultando em reorganização do sistema motor (Thickbroom et 

al, 2001). São bastante conhecidos os efeitos deletérios da desnutrição neonatal, 

resultando em retardo na maturação somática e sensório-motora (Barros, 2006), 

porém, pouco se discute a respeito da programação do crescimento e 

desenvolvimento em resposta ao aumento da oferta alimentar neste período. Estudos 

utilizando modelo experimental de hiperalimentação tem encontrado alterações em 

nível neuroquímico em resposta ao excesso de oferta alimentar (Davidowa e 

Plagemann, 2003, 3004, Plagemann, 2007). Assim, uma vez que o excesso de oferta 

alimentar pode levar a efeitos adversos sobre o crescimento e desenvolvimento, a 

hiperalimentação pode ser também considerada uma injúria alimentar, que uma vez 

incidindo nos períodos iniciais da vida, pode levar a alterações na ontogênese do 

SNC (Plagemann et al, 2000).  
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Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da 

hiperalimentação nos períodos iniciais da vida sobre o desenvolvimento somático e 

maturação sensório-motora em ratos.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Animais 

Foram utilizados ratos albinos da linhagem Wistar, da colônia do Departamento 

de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Estes receberam dieta padrão do 

biotério (LABINA - Purina do Brasil S/A) e água ad libitum, durante toda a vida. Os 

animais foram mantidos em sala com temperatura de 23 ± 2°C e ciclo claro-escuro de 

12h (luz: 6:00 às 18:00 h). Após o nascimento, os ratos neonatos machos, pesando entre 

6-8g, foram aleatoriamente distribuídos em ninhadas com 8 filhotes e mantidos com suas 

mães durante os primeiros 21 dias pós-natal. O dia do nascimento foi considerado dia 0 

(zero), sendo as avaliações iniciados no dia posterior (1o dia).  

Grupos experimentais 

Os grupos experimentais foram compostos de acordo com manipulação 

nutricional através de um número controle de 8 filhotes,  por redução ou não do número 

de filhotes por ninhada em: 1. Grupo Controle (n = 30) e 2. Grupo de “Ninhadas 

reduzidas”  (n = 30), composto por ninhadas submetidas a redução para dois filhotes ao 

3º dia de aleitamento.    

Procedimentos de maturação reflexa e características físicas 

Os testes reflexos e observações sobre a maturação das características físicas 

(Fox, 1965) foram realizados do 1º ao 21º dia entre 12 e 14h. O progresso individual de 

cada animal foi registrado ao longo do experimento, sendo o tempo de aparecimento da 

característica física registrado da seguinte forma:  

1. Abertura do pavilhão auditivo - quando ambos os pavilhões auriculares 

externos estavam na posição ereta; 2. Abertura do conduto auditivo – abertura do 

conduto auditivo interno em ambas as orelhas; 3. Irupção dos incisivos interiores – 

irupção de ambos os incisivos; e 4. Abertura dos olhos – ruptura total da membrana que 

recobre os olhos do animal ao nascimento, em ambos os olhos. 

Os reflexos avaliados foram: 1 - Recuperação de decúbito; 2 - Colocação pelas 

vibrissas; 3 - aversão ao precipício; 4 - Geotaxia negativa; 5 - Resposta ao susto e 6 - 

reação de aceleração (tabela 1).  O dia de consolidação de cada reflexo estudado foi 
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considerado o primeiro de uma seqüência de três dias consecutivos de resposta positiva 

ao reflexo.  

TABELA 1: Descrição dos testes reflexos. 

Reflexo Estímulo Resposta positiva 
Recuperação 

de decúbito 

Colocação do rato em decúbito 

dorsal sobre uma superfície plana. 

Giro do corpo do animal para assumir a 

posição de decúbito ventral apoiado 

nas quatro patas sobre a superfície  

Colocação 

pelas vibrissas 

 

Suspensão do rato pela cauda de 

tal forma, que suas vibrissas tocassem 

levemente a borda de uma mesa. 

O animal colocar as patas anteriores 

sobre a mesa tentando caminhar, num 

reflexo de marcha. 

Aversão ao 

precipício 

 

Colocação do animal com as patas 

dianteiras sobre a borda de uma 

superfície plana e alta (mesa) de maneira 

a detectar o precipício. 

Deslocamento de 45o do animal com 

relação ao precipício, caracterizando a 

aversão 

Geotaxia 

negativa 

 

Colocação do animal no centro de uma 

rampa de 45º de inclinação forrada com 

material antiderrapante (papel crepom), 

com a cabeça no sentido descendente. 

Capacidade do animal voltar 

completamente, girando o corpo 

aproximadamente 140° e posicionando 

a cabeça em sentido ascendente  

Resposta ao 

susto 

 

Submissão do rato a um estampido 

agudo, produzido pela percussão de um 

bastão metálico sobre um recipiente 

também metálico. 

Simultânea retração e imobilização 

rápida e involuntária do corpo do 

animal, característica do susto. 

Reação de 

aceleração 

 

 

Segurando-se o rato pelas quatro patas, 

com o dorso voltado para baixo, a uma 

altura de 30 cm (uma régua de 30 cm, 

perpendicular ao plano servirá como 

guia), era observada sua queda livre 

sobre um leito de espuma sintética (30 x 

12 cm). 

O animal conseguir girar 

completamente o corpo, voltando o 

ventre para baixo, caindo na superfície 

apoiado sobre as quatro patas. 

Modificado de Smart e Dobbing (1971)  

OBS - Todos os reflexos só foram considerados positivos quando os animais conseguiam a resposta 

esperada em um período máximo de 10 segundos.   

Procedimentos de avaliação do desenvolvimento somático 

Os seguintes indicadores de crescimento e desenvolvimento somático foram 

avaliados diariamente, do 1º ao 21º dia de vida pós-natal, entre 13 e 14h: 1. Peso 
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corporal (Marte, modelo S-1000 com sensibilidade para 0,01g); 2. Eixo látero lateral 

do crânio – menor distância entre as orelhas; 3. Eixo ântero-posterior do crânio - 

Menor distância entre o focinho e o osso ocipital do crânio; 4. comprimento da cauda - 

distância entre a ponta e a base da cauda do animal; e 5. eixo longitudinal do corpo  - 

distancia entre a extremidade do focinho e a base da cauda, de forma que eixo 

longitudinal e comprimento da cauda se complementassem. Para avaliação dos eixos 

e comprimento da cauda foi utilizado paquímetro (marca FWP) de 0,02mm de 

acurácia.  

 

Avaliação do consumo alimentar neonatal 

Para confirmação da hiperalimentação neonatal, foi avaliado o consumo 

alimentar nos dias 7, 14 e 21 de vida, após privação alimentar, que consistiu na 

retirada dos filhotes da gaiola, separando-os assim por 4 horas de suas mães e 

consequentemente, de acesso à água e à comida. Durante o período de privação 

(12:00 às 16:00h) as ninhadas permaneceram em gaiolas com características 

semelhantes às de origem, incluindo a presença do ninho. Passado o período de 

privação, os animais foram pesados e devolvidos as gaiolas de origem, junto a suas 

mães, permanecendo por 1h, após a qual era realizada a pesagem dos animais para 

obtenção da ingestão alimentar individual em gramas (g), quantificada através do 

ganho de peso dos filhotes (Houpt, 1973) durante o período.  

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para comparação dos grupos controle e Ninhada Reduzida, foi utilizado o teste 

“t” test student para análise dos dados paramétrico (peso e desenvolvimento 

somático). O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para avaliação dos 

dados não paramétrico (maturação reflexa e características físicas) entre os grupos. 

O nível crítico de significância foi de “p” < 0,05. 
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RESULTADOS 

 

Observou-se aumento (p<0,05) no peso corporal dos animais de ninhadas 

reduzidas a partir do 4º dia de vida (11,32 + 1,13), com relação aos animais controle 

(10,1 + 1,45) (Fig 1).  
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Figura 1 – Evolução ponderal de ratos submetidos a modelo experimental de 

hiperalimentação durante a lactação. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a 

partir do 30 dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o desmame. Dados em X+DP, * 

p<0,05, t test. 
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Ao se avaliar o consumo alimentar neonatal, maior ingestão alimentar foi 

evidenciada no grupo de animais de ninhadas reduzidas quando comparado ao grupo 

Controle (p<0,05) no 7º (NR = 5,39 + 0,2; C = 4,39 + 0,89), 14º (NR = 6,4 + 0,8; C = 4 

+ 0,35) e 21º dia de vida (NR = 4,6 + 0,65; C = 3,68 + 0,65) (Fig 2). 
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Figura 2 – Ingestão alimentar de ratos submetidos a modelo experimental de 

hiperalimentação durante a lactação. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a 

partir do 3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes até o desmame. A ingestão alimentar 

foi obtida no 7º, 14º e 21º dias de lactação durante o período de 1h após 4h de privação 

alimentar. Dados em X+DP, * p<0,05, t test 
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Os animais de ninhadas reduzidas apresentaram medidas maiores (P<0,05) 

com relação ao eixo látero-lateral do crânio a partir do 7º dia (12,94 + 0,33) com 

relação ao grupo controle (13,7 + 0,55) (Fig 3.a) e eixo antero-posterior do crânio a 

partir do a partir do 11º dia (30,4 + 0,82);  quando comparados ao grupo controle 

(29,68 + 0,74) (Fig 3.b). 

3 6 9 12 15 18 21

9

11

13

15

17

19
Ninh ada  red uzida

C on tro le

**
* * * * * * * * * * * * *

Dias  d e  Vid a

C
o
m

p
ri

m
en

to
 (
m

m
)

3 6 9 12 15 18 21

20

25

30

35

40

Ninhada reduz ida

C ontrole

* * * * * * * * * * *

Dias  d e  Vid a

C
o
m

p
ri

m
en

to
 (
m

m
)

       
Figura 3 - Efeito da hiperalimentação neonatal sobre os eixos látero-lateral (A) e ântero 

posterior do crânio (B). Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 3 dia 

de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o desmame. As medidas foram realizadas com 

auxilio de paquímetro. Dados em X+DP, * p<0,05, t test. 
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Os animais de ninhadas reduzidas apresentaram aumento do eixo longitudinal 

do corpo (69,18 + 2,46) e comprimento da cauda (26,67 + 0,76), a partir do 4º dia 

pós-natal, com relação ao grupo controle (65,88 + 2,75; 26,12 + 1,34). 
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Figura 4 - Efeito da hiperalimentação neonatal sobre o eixo longitudinal (a) e 

comprimento da cauda (b). Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 

3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes até o desmame. As medidas foram 

realizadas com auxilio de paquímetro diariamente, no mesmo horário. Dados em X+DP, 

* p<0,05, t test. 
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Os caracteres físicos de abertura do conduto auditivo, irupção dos incisivos 

inferiores e abertura dos olhos maturaram mais rapidamente nos animais de ninhadas 

reduzidas (Tabela 1). Quanto à abertura do pavilhão auditivo, não se observou 

diferença entre os grupos. 

Tabela 1. Efeito da hiperalimentação neonatal sobre a maturação de características 

fisicas. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 3º dia de lactação ou 

mantidos com 8 filhotes até o desmame. O dia registrado foi o dia considerado 

aparecimento da característica física. 

 

Grupos Característica Física 

Controle Ninhada reduzida 

Abertura do pavilhão auditivo 3 (2-4) 2 (2-3) 

Abertura do conduto auditivo 13 (11-15) 12 (11-13)* 

Irupção dos incisivos inferiores 11 (9-13) 10 (9-13)* 

Abertura dos olhos 14 (12-15) 13 (11-14)* 

Dados em Méd, Max e Min * p<0,001, Mann-Whitney test. 

Em relação à maturação reflexa houve adiantamento nos reflexos de colocação 

pelas vibrissas, resposta ao susto e reação de aceleração nos animais de ninhadas 

reduzidas quando comparados aos animais controle (tabela 2).  Os resultados estão 

expressos em mediana (méd), valores máximos (max) e valores mínimos (min). 
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Tabela 2. Efeito da hiperalimentação neonatal sobre a maturação reflexa. Ninhadas de 

ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 3o dia de lactação ou mantidos com 8 

filhotes  até o desmame. O dia considerado para a maturação reflexa foi o inicio de uma 

seqüência de 3 dias de resposta positiva ao reflexo. 

Grupos Reflexos 

Controle Ninhada reduzida 

Recuperação de decúbito 5 (3-9) 5 (3-9) 

Colocação pelas vibrissas 10 (6-14) 9 (6 – 12)* 

Aversão ao precipício 6 (3-9) 7 (4-11) 

Geotaxia Negativa 12 (9-17) 12 (8-15) 

Resposta ao susto 13 (11-15) 12 (11-13)* 

Resposta de aceleração 14 (12-16) 13 (12-15)* 

Dados em Méd, Max e Min * p<0,01, Mann-Whitney test. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Nossos achados evidenciam várias alterações no crescimento somático e 

desenvolvimento sensório-motor em decorrência do aumento na disponibilidade de 

leite durante o período lactacional. A redução do número de filhotes por ninhada 

promoveu aumento no ganho de peso, a partir do dia posterior à redução de ninhada, 

o que comprova a eficiência do método como modelo de obtenção de sobrepeso 

neonatal em ratos, corroborando com outros estudos (Heidel et al, 1999, Dawidova e 

Plagemann, 2000, plagemann, 2007). Em ratos neonatos a mãe é responsável pela 

regulação da ingestão de leite dos filhotes (Friedman, 1975). Nos três primeiros dias 

da lactação a lactante ajusta sua cota de leite ao número de filhotes (Kumaresan et 

al, 1967). A redução da ninhada após esse período leva ao aumento na 

disponibilidade de alimento para os filhotes remanescentes (Kumaresan et al, 1967)  

induzindo-os a hiperfagia e consequentemente sobrepeso. O maior aporte alimentar 

promoveu um melhor crescimento somático e aceleração na maturação de 

parâmetros de desenvolvimento sensório-motor. Os parâmetros métricos avaliados 

neste estudo mostraram-se sensíveis a redução do número de filhotes por ninhada. 

Estudos anteriores associaram alterações de crescimento em medidas crânios-faciais 
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com o estado nutricional durante a lactação, evidenciando retardo no crescimento de 

eixos do crânio em função de baixo aporte protéico (Shuey, 1993). 

Os períodos iniciais de vida são bastante susceptíveis a influencias ambientais. 

Estas podem atuar moldando características do indivíduo, resultando em um 

processo de adaptação fenotípica (Gallou-Kabani et al, 2005). Dentre os muitos 

fatores, o fornecimento de nutrientes parece ser um importante fator ambiental a 

modular a expressão epigenética, contribuindo dessa maneira para os processos 

adaptativos relacionados ao crescimento e desenvolvimento como aqueles 

observados no presente estudo (Lipsitt, 1985). 

Associado a aceleração da evolução ponderal, também houve adiantamento 

na maturação reflexa, evidente através dos reflexos de colocação pelas vibrissas, 

resposta ao susto e reação de aceleração. O acompanhamento da maturação reflexa 

é frequentemente utilizada como ferramenta para demonstrar o nível de maturação do 

SNC durante o desenvolvimento (Deiró et al, 2004, 2006, Barros et al, 2006). Fox 

(1965) registrou uma seqüência definida para avaliação da maturação reflexa no rato. 

Usando este modelo, Smart e Dobbing (1971) demonstraram retardo na maturação 

reflexa causada por desnutrição pré ou pós-natal em ratos. Barros (2006), utilizando 

metodologia semelhante à de Smart e Dobbing, evidenciou retardo na maturação 

reflexa em filhotes de mães submetidas a dietas restritivas durante a lactação 

(Barros, 2006). Os reflexos de colocação pelas vibrissas, resposta ao susto e reação 

de aceleração, exigem grande coordenação motora exata para que seja consolidada 

sua maturação (Patin et al, 2004). O adiantamento destes reflexos nos animais de 

ninhadas reduzidas sugere que a hiperalimentação neonatal pode atuar antecipando 

o desenvolvimento e maturação de estruturas do SNC envolvidas nessa competência 

locomotora (Boyden et al, 2004, Ngun, 2005).  

 

CONCLUSÃO 

Os efeitos observados pelo modelo de hiperalimentação neonatal em ratos 

podem estar fundamentados no maior aporte alimentar durante o período de 

desenvolvimento do SNC. O desenvolvimento de estruturas encefálicas relacionadas 

à regulação da coordenação motora pode ter sido influenciado pelo excesso de oferta 

alimentar, facilitando assim, o desenvolvimento motor. Alterações epigenéticas 

podem ter ocorrido, em decorrência do maior aporte de alimentos, no sentido de 
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auxiliar o desenvolvimento, alcançando um potencial ótimo. Assim, Embora sejam 

conhecidos os efeitos deletérios do excesso de peso corporal sobre vários sistemas, 

pode-se observar que de uma forma geral, a hiperalimentação neonatal leva a um 

melhor desenvolvimento somático e sensório-motor. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar em ratos, a influência da hiperalimentação 

durante a lactação sobre a regulação serotoninérgica adulta do consumo alimentar. 

Para obtenção de um estado de hiperalimentação foi utilizado o modelo experimental 

de redução de ninhadas. Assim, foram obtidos dois grupos experimentais: Grupo 

Controle (n = 30), composto por animais mantidos em ninhadas com número controle 

de 8 filhotes, do 1º ao 21º dia de aleitamento e grupo “Ninhada reduzida” (n = 30), 

composto por animais submetidos a redução do número controle (8 por ninhada) para 

2 filhotes no 3º dia de lactação. Foi avaliado o consumo alimentar neonatal destes 

animais nos dias 7, 14 e 21. Para tanto, os animais foram separados de suas mães, 

sendo submetidos a um período de privação alimentar de 4 horas. Depois deste 

período, os filhotes foram devolvidos para suas mães e o consumo alimentar 

quantificado por ganho de peso após 1 hora de aleitamento. A evolução ponderal dos 

animais foi realizada diariamente, do nascimento até o 21º dia de vida. Ao 40º dia de 

vida, cada grupo foi subdividido segundo o tratamento farmacológico diário, uma vez 

por dia, do 40o ao 52o dia de vida, nos subgrupos salina (injeção de solução de Nacl a 

0,9%, 1ml/Kg i.p. n = 10) ou fluoxetina (injeção de solução de fluoxetina, 10mg/Kg, 

1ml/kg i.p, n = 10). A ingestão alimentar dos animais foi obtida diariamente durante os 

12 dias do tratamento farmacológico através do uso de gaiolas metabólicas. O 

aumento de peso dos animais de ninhadas reduzidas foi observado já a partir do 4º 

dia pós-natal, persistindo até o 40º e 90º dias de vida. Essas alterações em animais 

“Ninhada reduzida” foram acompanhadas por aumento na ingestão alimentar durante 

a lactação. No entanto, aos 40 dias de idade, o grupo de animais de “Ninhadas 

reduzidas” mostrava-se hipofágico com relação ao controle. Esse efeito foi revertido 

aos 90 dias. O tratamento com fluoxetina promoveu redução de ingestão alimentar 

em animais controle, não sendo, no entanto, efetivo em animais de “Ninhadas 

reduzidas”, indicando menor sensibilidade desses animais ao efeito hipofágico desse 

fármaco. Os resultados deste estudo evidenciam um efeito precoce da 

hiperalimentação nos períodos iniciais da vida sobre a evolução ponderal em ratos. O 

excesso de alimentação pode ter promovido alterações metabólicas na regulação 

serotoninérgica do comportamento alimentar, evidenciada pela ausência de resposta 

ao efeito agudo da fluoxetina nos animais de “Ninhadas reduzidas”. Estes achados 

apontam para a importância da nutrição nos períodos iniciais da vida para o correto 
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desenvolvimento dos sistemas fisiológicos, dentre os quais se destaca o SNC e o 

controle do comportamento alimentar.  

Palavras chave:  Hiperalimentação, serotonina, comportamento alimentar 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze in rats, the influences of the overnutrition 

during lactation on the feeding behavior serotoninergic regulation in adult rats. To 

obtain a state of overnutrition was used experimental model for the litter reduction. 

So were obtained two experimental groups: the control group (n = 30), composed of 

animals kept in control litter with number of 8 pups, in the 1st to 21th day of lactation 

and group " reduced offspring” (n = 30), composed of animals subjected to reduction 

in the number control (8 per litter) to 2 pups at 3 days of lactation. At the 40th day of 

life, each group was divided according to the daily pharmacological treatment, once a 

day, the 40th-52nd day of life, in subgroups saline (injection of solution of NaCl to 

0.9%, n = ip 1ml/Kg 10) or fluoxetine (fluoxetine solution injection, 10mg/Kg, 1ml/kg 

ip, n = 10). The animals food intake was obtained daily during the 12 days of the 

pharmacological treatment. The increase in “reduced litter” animals weight, was 

observed already from the day 4 post-natal, persisting until the 40th and 90th days of 

life. These changes in “reduced litters” animals have been accompanied by an 

increase in food intake during lactation. However, at 40 days of age, the reduced 

litter group animals showed up hipofágic with respect to control. This effect was 

reversed to 90 days. The treatment with fluoxetine promoted reduction of control 

animals food intake, on the other hand was not effective in reduced litter animals, 

indicating lower sensitivity of these animals to the drug hipofágic effect. The results of 

this study reveal a favourable effect of the overnutrition during periods of initial life on 

the parameters of somatic growth and sensory-motor development in rats. Over-

feeding in the initial periods of life can be promoted metabolic changes in the 

serotoninergic regulation of feeding behavior, evidenced by the lack of response to 

the acute effect of fluoxetine in animals reduced litter. These findings shown to the 

importance of nutrition in the initial periods of life for the proper physiological systems 

development among which stands out the CNS and the feeding behavior control. 

 

Overnutrition, serotonin, food behavior.  
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INTRODUÇÃO 

 

O controle do comportamento alimentar é na verdade o resultado de uma 

complexa interação entre mecanismos centrais e periféricos (York, 1999) no SNC, 

onde o hipotálamo é a principal estrutura responsável pela integração dessas 

informações e controle homeostático desse comportamento (Wynne et al, 2005). O 

sistema serotoninérgico apresenta uma forte associação com a regulação da ingestão 

alimentar e ganho de peso em modelos animais (Yamada et al, 2003; Churruca et al, 

2004) e em humanos (Halford  et al, 2005, 2007). Os neurônios serotoninérgicos 

enviam projeções para o hipotálamo, constituindo importante rede de estímulo para 

saciedade (Meister, 2007). De maneira geral, a estimulação do sistema 

serotoninérgico em nível hipotalâmico promove hipofagia associada à redução de 

peso corporal (Leibowitz e Alexander, 1998; Zieba, 2007), enquanto o bloqueio da 

ação serotoninérgica resulta em hiperfagia (Nonogaki et al, 1998, Leibowitz e 

Alexander, 1998). 

As primeiras semanas de vida pós-natal, no rato, são essenciais para a 

formação dos mecanismos de regulação central do comportamento alimentar (Laviola 

e Terranova, 1998, Smith, 2006). A plasticidade neuronal expressa em organismos 

jovens durante o período de desenvolvimento, pode levar a adaptações nos sistemas 

de regulação em decorrência de alterações prolongadas persistentes (Levin, 2000). 

Assim, eventos que ocorrem nos períodos iniciais da vida podem levar a um processo 

de programação metabólica, resultando em repercussões tardias na vida de 

indivíduos (Lucas, 2001). 

Ao postular “a hipótese do fenótipo protetor”, Hales e Barker  sugeriram que os 

organismos sofreriam uma adaptação para sobreviver a um ambiente hostil prévio 

resultando em um fenômeno de programação metabólica (Ozanne e Hales, 1999 

Keren e Tyano, 1998, Hales e Barker, 1992, 2001). Dentre as várias alterações 

fisiológica resultantes deste fenômeno, podem se encontrar distúrbios resultantes de 

modificações na expressão de neurotransmissores e seus receptores (Herlenius e 

Langercrantz, 2004), notadamente, a serotonina (Manhães de Castro et al, 2001; 

Barreto Medeiros et al, 2004). Assim, distúrbios comportamentais diversos podem ter 

sua origem em agressões nutricionais, durante os períodos iniciais do 

desenvolvimento (Silveira et al 2005, Langley-Evans, 2006).  
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Estudos utilizando modelo experimental de hiperalimentação têm encontrado 

alterações em nível neuroquímico em resposta ao excesso de oferta alimentar 

(Davidowa et al, 2003, Lopez et al, 2005, Davidowa e Plagemann, 2007).  Neurônios 

do núcleo hipotalâmico arqueado de ratos adultos submetidos à hiperalimentação 

neonatal, apresentam maior resistência aos sinais saciatórios da insulina (Dawidowa 

e Plagemann, 2007) e expressão aumentada do NPY e de proteína agouti (fatores 

orexígenos) (Lopez et al, 2005). Ratos submetidos à hiperalimentação neonatal 

apresentam diminuição da responsividade dos receptores insulínicos aos sinais 

anorexígenos da insulina em nível hipotalâmico (Davidowa e Plagemann 2001). A 

hiperalimentação neonatal pode influenciar o desenvolvimento de mecanismos 

hipotalâmicos reguladores do comportamento alimentar, induzindo alterações na 

ingestão de alimentos por toda a vida (Plagemann et al, 2000;  Zippel et al, 2001). 

Assim, uma vez que o excesso de oferta alimentar pode levar a efeitos adversos 

sobre o desenvolvimento neural, a hiperalimentação pode ser considerada uma injúria 

alimentar, que uma vez incidindo nos períodos iniciais da vida, pode levar a 

alterações na ontogênese do SNC (Plagemann et al, 2000, Davidowa e Plagemann, 

2000; Lopez et al, 2005).  

Tendo como base a vulnerabilidade presente nos organismos no período de 

aleitamento, utilizamos nesse estudo, o modelo de hiperalimentação neonatal por 

redução de ninhada. Assim, foi possível avaliar possíveis adaptações do sistema 

serotoninérgico na sua regulação sobre o comportamento alimentar, em função do maior 

aporte de alimentos nos períodos iniciais da vida. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Delineamento experimental geral e animais 

 

Foram utilizados ratos albinos da linhagem Wistar, da colônia do Departamento 

de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Estes receberam dieta padrão do 

biotério (LABINA - Purina do Brasil S/A) e água ad libitum, durante toda a vida. Os 

animais foram mantidos em sala com temperatura de 23 ± 2° C e ciclo de claro-escuro 

de 12h (luz: 6 às 18h; escuro: 18 às 6h). Após o nascimento, os ratos neonatos machos, 

pesando entre 6 e 8g, foram separados por sexagem e mantidos com suas mães para 
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amamentação durante os primeiros 21 dias pós-natais. O dia do nascimento foi 

considerado dia 0 (zero), sendo considerado dia 1º, 24h após o nascimento.   

 

Obtenção de grupos experimentais para avaliação da ingestão alimentar 

neonatal 

 

Os grupos experimentais foram compostos por redução ou não do número de 

filhotes por ninhada em: grupo Controle (n = 20), composto por ninhadas com 8 filhotes 

durante todo o período neonatal e grupo Ninhada Reduzida  (n = 20), composto por 

ninhadas submetidas a redução do número controle para apenas 2 filhotes ao 3º dia de 

aleitamento. Os animais de ambos os grupos permaneceram com suas mães até o 

término do período lactacional, correspondente ao 21º dia de vida, quando então foram 

desmamados e submetidos a dieta e água ad libitum até o 35º dia. Nessa idade foram 

transferidos para gaiolas metabólicas onde permaneceram por um período de adaptação 

de 5 dias até o dia do início da análise do consumo alimentar (40º dia).   

 

Análise do peso corporal e ingestão alimentar neonatal 

O peso dos filhotes foi avaliado diariamente durante o período de aleitamento. A 

avaliação do consumo alimentar neonatal foi realizada nos dias 7, 14 e 21. Para esse 

procedimento, os filhotes foram submetidos à privação alimentar nos dias de avaliação, 

que consistiu na retirada dos filhotes da gaiola, separando-os assim por 4 horas de suas 

mães, de acesso à água e à comida. Durante o período de privação (12 às 16h) as 

ninhadas permaneceram em gaiolas com características semelhantes às de origem, 

incluindo a presença do ninho. Após a privação os animais foram pesados e devolvidos 

as gaiolas de origem sendo amamentados por 1h, passada a qual, foi realizada a 

pesagem dos animais. A obtenção da ingestão alimentar individual em gramas (g) foi 

quantificada através do ganho de peso dos filhotes (Houpt, 1973) durante o período de 

observação comportamental (Souza et al, 2001).  

 

  Obtenção de grupos para avaliação do consumo alimentar adulto 

 

No 35º dia de vida os animais de ambos grupos foram submetidos a um período 

de adaptação de 5 dias em gaiolas metabólicas individuais. Estas dispõem de 

comedouro, bebedouro, coletor de fezes e de urina (fabricante).  Após o período de 
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adaptação, a partir do 40º dia, os grupos controle e “Ninhada reduzida” foram 

subdivididos em 3 subgrupos, segundo o tratamento farmacológico em: Animais que 

receberam fluoxetina  (injeção de solução de fluoxetina, 10mg/Kg, 1ml/kg i.p, n = 10). 

10mg/Kg), animais que receberam solução de NaCl 0,9%(injeção de solução de Nacl a 

0,9%, 1ml/Kg i.p. n = 10) e animais que não sofreram nenhum tipo de tratamento 

farmacológico (grupo ingênuo). Os animais tratados com fluoxetina e NaCl receberam 

injeções diárias 41º ao 52º dia de vida e tiveram seu consumo alimentar quantificado 

durante os 12 dias de aplicação farmacológica  

 

Análise da ingestão alimentar de ratos na idade adulta. 

 

A partir do 40º dia, durante todo o tratamento farmacológico, foram aferidos 

diariamente, por um período de 12 dias, o peso e a ingestão de ração (de 24 horas) dos 

animais tratados. Os animais ingênuos tiveram seu consumo alimentar quantificado nos 

dias 40 e 90 de dia. As avaliações sempre foram efetuadas entre 16:00 e 17:00 horas 

seguindo-se os seguintes procedimentos: 

Peso Corporal: foi aferido em balança digital (Marte, modelo S-000, com 

sensibilidade de 0,01g). 

Consumo de ração: Diariamente foi oferecido 25 g de dieta padrão do biotério 

(Labina e após 24 horas foi aferido o rejeito. A diferença entre a quota ofertada e a 

rejeitada foi considerada a quota ingerida. Todas as pesagens foram realizadas em 

balança digital (Marte, modelo S-1000, capacidade 4Kg, precisão de 0,01 g).  

Através dos dados coletados foi obtido o consumo alimentar relativo através da 

seguinte formula: 

Ingestão Alimentar Relativa = Ingestão alimentar absoluta x 100 

                                                             Peso corporal absoluto  

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O “t” test Student foi usado para analise da evolução ponderal e do consumo 

alimentar, com nível crítico de significância “p” < 0,05.  
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RESULTADOS 

 

1. Influência da hiperalimentação neonatal sobre o peso corporal em animais 

ingênuos 

 

Observou-se aumento (p<0,05) no peso corporal dos animais de ninhadas reduzidas 

a partir do 4º dia de vida (11,32 + 1,13), com relação aos animais controle (10,1 + 

1,45) Fig 1. O ganho de peso corporal, ao término do período de aleitamento (21º 

dia), foi de 480,9% no grupo controle e 738% no grupo de ninhadas reduzidas.     

 

3 6 9 12 15 18 21
0

10

20

30

40

50

60

70

Ninhada reduzida

Controle

*

*
****

* * * * * *
* * * * *

*

Dias de  Vida

P
es

o
 C

o
rp

o
ra

l (
g

)

 
Figura 1 - Efeito da hiperalimentação neonatal sobre o peso corporal em ratos 

durante a lactação. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 

30 dia de lactação (n=30) ou mantidos com 8 filhotes até o desmame (n=30). 

Dados em X+DP, * p<0,05, t test student.  
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Após o desmame, aos 40 dias, observou-se o maior peso corporal (p<0,05) do grupo 

Ninhada reduzida (158 + 15,14) quando comparado ao grupo controle (141,5 + 13,07) 

(Fig 2), o mesmo acontecendo no 90º dia, com os animais de ninhadas reduzidas 

(370,375 + 36,53) com pesos superiores aos de ninhadas controle (355 + 27,63) (Fig 

2).  

 

40 90
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ninhada reduzidaControle

*

*

Dias de  Av aliação

P
es

o
 C

o
rp

o
ra

l (
g
)

 
Figura 2 - Efeito da hiperalimentação neonatal sobre o peso corporal em ratos 

após período de lactação e vida adulta. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 

filhotes a partir do 3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o desmame. 

A evolução ponderal dos animais foi avaliada aos 40 e 90 dias de vida. Dados em 

X+DP, * p< 0,05, t test student. 
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2. Efeito da hiperalimentação neonatal sobre o consumo alimentar em animais 

ingênuos 

 

No grupo Ninhadas reduzidas houve maior ingestão alimentar (P<0,05) quando 

comparado ao grupo controle no 7º (NR = 5,39 + 0,2; C = 4,39 + 0,89), 14º (NR = 6,4 

+ 0,8; C = 4 + 0,35) e 21º dia de vida (NR = 4,6 + 0,65; C = 3,68 + 0,65) (Fig 3).  
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Figura 3 – Ingestão alimentar de ratos submetidos a modelo experimental de 

hiperalimentação durante a lactação. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 

filhotes a partir do 3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o 

desmame. A ingestão alimentar foi obtida nos 7, 14 e 21 dias de lactação 

durante o período de 1h após 4h de privação alimentar. Dados em X+DP, * 

p<0,05, t test student. 
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Ao se avaliar a ingestão alimentar após o período de lactação aos 40 dias, em 

animais ingênuos, observou-se maior ingestão alimentar relativa (p<0,05) por parte 

dos animais controle (5,2 + 1,64), quando comparado ao grupo “Ninhada reduzida” 

(12,6 + 1,86). Ao se avaliar o consumo alimentar destes animais ao 90º dia de vida, 

observou-se uma inversão do quadro, com os animais de ¨Ninhadas reduzidas” 

ingerindo maior quantidade de alimentos  (7,84 + 1,19) quando comparados aos 

animais controle (6,47 + 0,42). 
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Figura 4. – Efeito da hiperalimentação neonatal sobre a ingestão alimentar após 

o desmame. Ingestão alimentar de 24h de ratos submetidos a modelo 

experimental de hiperalimentação durante a lactação nos dias 40 (Fig 4.a.) e 90 

(Fig 4.b.) de vida. Ninhadas de ratos foram reduzidas para 2 filhotes a partir do 

3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o desmame. Dados em X+DP, 

* p<0,05, t test. 
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Efeitos da hiperalimentação neonatal sobre a ação serotoninérgica na ingestão 

alimentar. 

Peso corporal.  

Quando comparados os animais tratados com fluoxetina e NaCl, não foi 

observada diferença entre grupos com relação ao ganho de peso corporal (figura 5). 
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Figura 5 – Efeito de inibidor seletivo da receptação de serotonina sobre a 

evolução ponderal de ratos submetidos a modelo experimental de 

hiperalimentação neonatal. Ninhadas de ratos mantidos com 8 filhotes até o 

desmame foram submetidos a aplicação i.p. de fluoxetina 10mg i.p.ou solução de 

NaCl 0,9% (fig 5.a). Ninhadas de ratos de ninhadas reduzidas para 2 filhotes a 

partir do 3º dia de lactação foram submetidos a aplicação i.p. de fluoxetina 10mg 

ou solução de NaCl 0,9% (n=10) do 40 ao 52 dia de vida (fig 5.b). O tratamento 

farmacológico foi realizado do 40º ao 52º dia. O peso corporal foi obtido durante 

todo o período de tratamento. Dados em X+DP, * p<0,05, t test. 

Fig 5.a. 

Fig 5.b. 
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Foi observado efeito hipofágico da fluoxetina apenas nos dois primeiros dias de 

tratamento nos animais controle. O tratamento com fluoxetina não promoveu ação 

hipofágica sobre os animais de Ninhadas reduzidas (Fig. 6). .  
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Figura 6. Efeito agudo de inibidor seletivo da receptação de serotonina sobre a 

ingestão alimentar de ratos submetidos a modelo experimental de hiper 

alimentação (5.a. e 5.b.) Ratos de ninhadas de ratos que foram reduzidas para 2 

filhotes a partir do 30 dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes  até o desmame, 

foram submetidos a aplicação de fluoxetina 10mg i.p. (n=10) ou solução de NaCl 

0,9% (n=10) a partir do 40º dia de vida.  O consumo alimentar de 24h foi obtido no 

dia posterior. Dados em X+DP, * p<0,05, t test. 
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O tratamento crônico com fluoxetina não promoveu alterações sobre a ingestão 

alimentar entre os animais de ninhadas reduzidas ou do grupo controle  

(Figura 7).  
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Figura 7 – Efeito crônico de inibidor seletivo da receptação de serotonina sobre 

a ingestão alimentar de ratos submetidos a modelo experimental de 

hiperalimentação neonatal. Ninhadas de ratos que foram reduzidas para 2 

filhotes a partir do 3º dia de lactação ou mantidos com 8 filhotes até o desmame, 

foram submetidos a aplicação i.p. de fluoxetina 10mg i.p. (n = 10) ou solução de 

NaCl 0,9% (n=10) do 40º ao 52º dia de vida.  O consumo alimentar de 24h foi 

obtido diariamente. Dados em X+DP, * p<0,05, t test. 
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DISCUSSÃO  

No presente estudo, a redução da ninhada durante o período de aleitamento 

promoveu hiperalimentação de filhotes e conseqüente aumento no ganho de peso 

corporal. Recentes trabalhos sugerem alterações na regulação da ingestão alimentar 

de animais que sofrem manipulações nutricionais no período pós-natal precoce, como 

a ocorrência de hiperfagia persistente em decorrência de hiperalimentação nos 

períodos iniciais da vida, em ratos (Plagemann et al, 1992, Davidowa e Plagemann, 

2004, Davidowa e Plagemann, 2007). Nos últimos anos estudos vêm discutindo a 

estreita relação entre alterações no estado nutricional em fases críticas de 

desenvolvimento e a promoção de respostas adaptativas que modificam estruturas e 

mecanismos relacionados ao controle da ingestão alimentar (Langley-Evans, 2005; 

Davidowa e Plagemann, 2007).  

 Ratos adultos, expostos a hiperalimentação precoce através do modelo 

experimental de redução de ninhadas tornam-se hiperfágicos, hiperleptinêmicos e 

hiperinsulinêmicos por toda a vida (Davidowa et al, 2004; Dawidowa e Plagemann, 

2007). Sugere-se que nesses animais, a hiperalimentação, em períodos críticos de 

formação do SNC pode levar a uma potencialização da resposta a fatores orexígenos 

e diminuição da resposta a fatores anorexígenas, atuantes sobre núcleos 

hipotalâmicos envolvidos na regulação da ingestão alimentar (Dawidova et al, 2004, 

Lopez et al, 2005, Davidowa e Plagemann, 2007).  

 Neste estudo, os animais de ninhadas reduzidas mostraram-se hiperfágicos 

aos 90 dias. Este resultado corrobora com vários estudos citados na literatura, que 

indicam um estado hiperfágico em ratos expostos a hiperalimentação (Dawidowa e 

Plagemann, 2007).  Este fato parece decorrer de uma programação metabólica nos 

períodos iniciais do desenvolvimento, que leva a uma maior ingestão alimentar por 

toda a vida (Dawidowa et al, 2003, 2004, 2007; Lopez et al, 2005). Esta programação 

pode ser atribuída a uma má formação dos núcleos hipotalâmicos e alterações na 

ontogênese de circuitos neurais de substâncias envolvidas na regulação fisiológica do 

comportamento alimentar (Dawidowa et al, 2003, 2004, 2007; Lopez et al, 2005). 

Neurônios do núcleo hipotalâmico arqueado de ratos adultos submetidos a 

hiperalimentação neonatal por modelo de redução de ninhada apresentam maior 

resistência aos sinais saciatórios da insulina (Dawidowa e Plagemann, 2007) e 
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apresentam uma expressão aumentada do NPY e da proteína agouti (fatores 

orexígenos) (Lopez et al, 2005). Enquanto isso, neurônios do núcleo paraventricular 

de ratos submetidos ao mesmo modelo de hiperalimentação neonatal, apresentam 

respostas a sinais orexígenos e anorexígenos alteradas. Estes neurônios são inibidos 

por substancias orexígenas, como NPY, que em animais de ninhadas controle são 

ativados, sinalizando a saciedade (Dawidowa et al, 2003).  

Apesar de vários estudos terem demonstrado hiperfagia em ratos adultos 

submetidos a hiperalimentação neonatal (Dawidowa et al, 2003; Dawidowa et al, 

2004, Lopez et al, 2005; Dawidowa e Plagemann, 2007), são escassos os estudos 

que enfatizam o consumo alimentar em ratos adolescentes, previamente submetidos 

a hiperalimentação. A hipofagia dos animais de ninhadas reduzidas, observada aos 

40 dias, pode ser justificada por um período de “compensação metabólica” 

antagônica ao fenômeno denominado “Catch up” (Ozanne e Hales, 2004, Bieswal et 

al, 2006, Remmers et al, 2007), no qual, animais previamente desnutridos (pré ou pos 

natalmente), quando expostos a alimentação ad libitum ingerem uma maior 

quantidade de alimento no sentido de recuperar-se de danos sofridos pela 

desnutrição passada (Bieswal et al, 2006, Remmers et al, 2007). Assim, a diminuição 

de ingestão alimentar observada pelos animais de ninhadas reduzidas aos 40 dias, 

pode ser explicada por uma compensação metabólica antagônica ao catch-up, 

denominada Catch-down, onde estes animais passariam a ingerir uma menor 

quantidade de alimento durante um determinado período da vida, para compensar o 

excesso de alimentos ingeridos no período neonatal.  

Neurônios do núcleo arqueado de ratos adultos hiperalimentados durante o 

período pós-natal apresentam uma maior resistência aos sinais saciatórios da insulina 

(Dawidowa e Plagemann, 2007). Estes neurônios respondem também de forma 

diferente a outros hormônios produzidos no trato gastrintestinal, como a amilina e 

grelina, sendo inibidos por estes sinais orexígenos, ao contrário dos animais controle 

(Dawidova et al, 2004). Ratos adultos hiperalimentados durante o período neonatal, 

apresentam ainda uma maior expressão de NPY e proteína agoute (fatores 

orexígenos) no núcleo arqueado (Lopez et al, 2005).   

Neurônios do núcleo paraventricular de ratos submetidos ao modelo 

experimental de redução da ninhada apresentam respostas a sinais orexígenos e 

anorexígenos alteradas. Estes neurônios são inibidos por substancias orexígenas, 



 

 

 

56 

como CART, melanocortina e NPY, que em animais de ninhadas controle ativam 

esses os neurônios do núcleo paraventricular, sinalizando a saciedade (Dawidowa et 

al, 2003).  

A resistência ao efeito hipofágico agudo da fluoxetina observada nos animais 

de ninhadas reduzidas, sugere alterações na ontogênese do sistema serotoninérgico, 

no que diz respeito à regulação do comportamento alimentar, constituída durante o 

período de hiperalimentação neonatal.  

A perda do efeito anorexígeno da droga com a continuidade do tratamento era 

esperado, conforme dados da literatura que mostram uma perda da potencia 

anorexígena de Inibidores seletivos da recaptação de serotonina com a continuidade 

do tratamento (Choi et al, 2006), de forma que no 3º dia já não era mais observado o 

efeito hipofágico do fármaco.  

Existe uma associação entre o sistema 5HT e os diferentes núcleos 

hipotalâmicos, evidenciada em vários estudos. O hipotálamo medial é uma região 

relacionada com a regulação do comportamento alimentar fortemente inervado por 

vias serotoninérgicas (Meister, 2007).  Estudos radiográficos e imunofluorescentes 

têm encontrado neurônios serotoninérgicos na região medial do hipotálamo, bem 

como um grande numero de receptores 5HT1 e 5HT2 (Hoyer, 1998).  Essas 

inervações mediam os efeitos saciatórios serotoninérgicos (Manrique et al, 1993, 

Currie e Coscina, 1996).  

Numerosos estudos têm demonstrado que o núcleo paraventricular é sensível 

aos efeitos inibitórios da 5-HT (Currie e cocina, 1996). Injeções diretas de 5HT no 

PVN suprimem a ingestão alimentar (Currie e cocina, 1996). Esse efeito também é 

observado com a injeção de vários agonistas de receptores serotoninérgicos e 

inibidores da recaptação de serotonina (Curzon, 1990, Grignaschi et al, 1996). Em 

animais adultos, injeção de pequenas doses de serotonina no núcleo paraventricular 

leva a uma redução no consumo de carboidratos, enquanto a injeção de altas doses 

em geral leva a anorexia (Toornvliet, 1996). 

Injeções no núcleo paraventricular de agonistas dos receptores 5HT1B, 

notadamente reduzem a ingestão alimentar (Marcor et al, 1990) enquanto a injeção 

de agonistas dos receptores 5HT1a atenua a hiperfagia induzida pelo NPY (Grignaschi 



 

 

 

57 

et al, 1996) injeções de antagonistas de receptores 5HT2c produzem hiperfagia 

(Bonhaus et al, 1997).  

Drogas serotoninérgicas que inibem a ingestão alimentar ativam neurônios do 

ARC que produzem pro-opiomelanocortina, para efetuar seus efeitos anorexígenos. 

Estes neurônios também apresentam receptores 5HT2C (Heister et al, 2003) 

Ratos adultos submetidos a dieta hipercalórica palatável, apresentaram um 

aumento de peso, acompanhado de aumento da densidade de receptores 

serotoninérgicos (5HT1a, 5Ht1b e 5HT2a) em várias regiões hipotalâmicas e no núcleo 

da rafe (Park et al, 1999). Isto sugere alterações decorrentes de manipulações 

nutricionais ainda em animais adultos, além do envolvimento destes receptores com a 

regulação do comportamento alimentar.  

Em ratos alimentados com dieta hipercalórica palatável por 7 semanas foi 

encontrado aumento da ligação dos receptores 5HT1a nos núcleos da rafe, aumento 

da ligação de receptores 5HT1b no núcleo hipotalâmico arqueado e aumento dos 

receptores 5HT2a no núcleo arqueado e hipotálamo lateral (Park et al, 1999). Essas 

alterações em nível de receptores foram acompanhadas de uma diminuição da 

atividade serotoninérgica, que pode ser justificada pelo aumento de proteínas 

carreadoras de serotonina (Park et al, 1999). Em contraste não foram encontradas 

mudanças significativas quanto aos receptores 5HT2c em nenhuma região 

hipotalâmica (Park et al, 1999). Os receptores 5HT2c tem efeito inibitório sobre a 

ingestão alimentar (Schepper et al, 1999), daí o motivo de sua redução em ratos que 

se alimentam com maior quantidade de alimentos. Os receptores pré sinápticos 

5HT1a, estão concentrados na porção dorsal e mediana dos núcleos da rafe e, uma 

vez ativados, diminuem a taxa de disparo dos neurônios serotoninérgicos (Gardier et 

al, 1996). Injeções sistêmicas e centrais de agonistas de receptores 5HT1a, 8-OH-

DPAY, induz hiperfagia (Bendotti et al, 1986) e diminuição da liberação de serotonina 

no hipotálamo (Bonhaus et al, 1997).  

O excesso de alimentação nos períodos iniciais da vida, pode ter influenciado 

o sistema serotoninérgico no sentido de alterações nas vias de liberação e nos 

receptores serotoninérgicos.  
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CONCLUSÃO 

A hiperalimentação neonatal em ratos leva a um estado de compensação 

metabólica com posterior hiperfagia na vida adulta. Estas alterações podem ser 

resultantes de alterações da formação de núcleos hipotalâmicos chave na regulação do 

comportamento alimentar. A explicação para estas alterações pode ser dada em nível de 

alterações de receptores envolvidos na regulação do comportamento alimentar que pode 

levar a alterações na ontogênese do sistema 5HT. Dentre muitos sistemas, o 

serotoninérgico parece ter sua ontogênese alterada em função da maior disponibilidade 

de alimento nos períodos iniciais da vida, no sentido de contribuir para o estado 

hiperfágico observado nos animais do estudo. 
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7. DISCUSSÃO GERAL 

De maneira geral, os dados obtidos no presente trabalho demonstram que a 

hiperalimentação no período pós-natal foi determinante para as alterações 

observadas no crescimento somático, desenvolvimento sensório-motor e 

possivelmente na regulação serotoninérgica do comportamento alimentar.  

 Vários fatores estão envolvidos nos processos de crescimento e 

desenvolvimento, principalmente nos períodos iniciais da vida, dentre os quais se 

destaca o adequado aporte energético para a formação e manutenção dos tecidos 

(Lipsitt, 1985). Os resultados do presente estudo apresentam relevância no sentido 

de confirmar a influência dos parâmetros ótimos de nutrição no período pós-natal da 

vida, sobre mecanismos de ontogênese do SNC e desenvolvimento somático. 

A avaliação da maturação reflexa (Fox, 1965) é freqüentemente utilizada como 

parâmetro de desenvolvimento do SNC (Deiró et al, 2004, 2006, Barros et al, 2006). 

Os reflexos de colocação pelas vibrissas e reação de aceleração, exigem uma grande 

coordenação motora exata (Patin et al, 2003). O adiantamento destes reflexos sugere 

um envolvimento da hiperalimentação neonatal sobre o desenvolvimento e maturação 

de estruturas do SNC envolvidas nessa competência locomotora (Boyden et al., 

2004). Deste modo, a aceleração na maturação destes reflexos em ratos submetidos 

a hiperalimentação pós-natal, antagoniza o retardo observado em ratos submetidos a 

restrição alimentar.  

Este melhor desenvolvimento, por parte dos animais de ninhadas reduzidas, 

pode ter base ainda em função da constituição fenotípica destes animais. Influências 

ambientais e epigenéticas incidentes sobre a seqüência genética dos animais, ativam 

ou silenciam determinados genes, moldando as características do indivíduo, 

resultando em uma adaptação fenotípica (Gallou-Kabani et al, 2005). Desta forma, 

fatores epigenéticos podem ter incidido sobre o genoma dos animais em meio ao 

período de abundancia de alimentos, levando ao desenvolvimento de um fenótipo que 

favoreceu a aceleração do desenvolvimento.  
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Ratos adultos, expostos a hiperalimentação precoce através do modelo 

experimental de redução de ninhadas tornam-se hiperfágicos, hiperleptinêmicos e 

hiperinsulinêmicos por toda a vida (Dawidowa e Plagemann, 2007). A 

hiperalimentação, de uma maneira geral, leva a uma potencialização da resposta a 

fatores orexígenos e diminuição da resposta a fatores anorexígenos, atuantes sobre 

núcleos hipotalâmicos envolvidos na regulação da ingestão alimentar (Dawidova et al, 

2004, Lopez et al, 2005 Davidowa e Plagemann, 2007).  

 Os animais de ninhadas reduzidas mostraram-se hiperfágicos aos 90 dias. 

Este resultado corrobora com vários estudos citados na literatura, que indicam um 

estado hiperfágico em ratos expostos a hiperalimentação neonatal (Dawidova e 

Plagemann, 2007).  Este fato parece decorrer de uma programação metabólica nos 

períodos inicias do desenvolvimento, que leva a uma maior ingestão alimentar por 

toda a vida (Dawidowa e Plagemann, 2007, Dawidowa et al, 2004, Lopez et al, 2005, 

Dawidowa et al, 2003). Esta programação pode ser atribuída a uma má formação dos 

núcleos hipotalâmicos e alterações na ontogênese de circuitos neurais de 

substâncias envolvidas na regulação fisiológica do comportamento alimentar 

(Dawidowa et al, 2003, Dawidova et al, 2004, Lopez et al, 2005, Dawidowa e 

Plagemann, 2007). 

Neurônios do núcleo hipotalâmico arqueado de ratos adultos submetidos a 

hiperalimentação neonatal, apresentam maior resistência aos sinais saciatórios da 

insulina (Dawidowa e Plagemann, 2007) e expressão aumentada do NPY e de 

proteína agouti (fatores orexígenos) (Lopez et al, 2005). Enquanto isso, neurônios do 

núcleo paraventricular de ratos amamentados em ninhadas reduzidas, apresentam 

respostas a sinais orexígenos e anorexígenos alteradas. Estes neurônios são inibidos 

por substancias orexígenas, como NPY, que em animais de ninhadas controle são 

ativados, sinalizando a saciedade (Dawidowa et al, 2003).  

Apesar de vários estudos terem demonstrado hiperfagia em ratos adultos 

submetidos a hiperalimentação neonatal (Dawidowa e Plagemann, 2007, Dawidowa 

et al, 2004, Lopez et al, 2005, Dawidowa et al, 2003), são escassos os estudos que 

enfatizam o consumo alimentar em ratos adolescentes, previamente submetidos a 

hiperalimentação. A hipofagia dos animais SP observada aos 40 dias, pode ser 

justificada por um período de “compensação metabólica” antagônica ao fenômeno 
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denominado “Catch up” (Bieswal et al, 2006, Remmers et al, 2007), no qual, animais 

previamente desnutridos (pré ou pos natalmente), quando expostos a alimentação ad 

libitum ingerem uma maior quantidade de alimento no sentido de recuperar-se de 

danos sofridos pela desnutrição passada (Bieswal et al, 2006, Remmers et al, 2007). 

Assim, a diminuição de ingestão alimentar observada pelos animais de ninhadas 

reduzidas aos 40 dias, pode ser explicada por uma compensação metabólica 

antagônica ao catch-up, denominada Catch-down, onde estes animais passariam a 

ingerir uma menor quantidade de alimento durante um determinado período da vida, 

para compensar o excesso de alimentos ingeridos no período neonatal.  

A resistência ao efeito hipofágico agudo da fluoxetina observada nos animais 

de ninhadas reduzidas, sugere alterações na ontogênese do sistema serotoninérgico, 

no que diz respeito à regulação do comportamento alimentar, constituída durante o 

período de hiperalimentação neonatal.  

A perda do efeito anorexígeno da droga com a continuidade do tratamento era 

esperado, conforme dados da literatura que mostram uma perda da potencia 

anorexigênica de Inibidores seletivos da recaptação de serotonina com a 

continuidade do tratamento (Choi et al, 2006), de forma que no 3º dia já não era mais 

observado o efeito hipofágico do fármaco.  

A literatura relata uma forte associação entre o sistema serotoninérgico e os 

diferentes núcleos hipotalâmicos, com intensa inervação e presença de grande 

numero de receptores 5HT1 e 5HT2 (Hoyer, 1998, Leibowitz e Jhanwar-Uniyak, 1989; 

Sawchenco et al, 1983). Injeções diretas de 5HT ou de agonistas de receptores 

serotoninérgicos e inibidores da recaptação de serotonina no núcleo paraventricular 

suprimem a ingestão alimentar (Currie, 1996, Currie e cocina, 1996, Curzon, 1990, 

Grignaschi et al, 1996 Toornvliet, 1996, Marcor et al, 1990).  

Ratos adultos submetidos à dieta hipercalórica palatável, apresentaram um 

aumento de peso, acompanhado de aumento da densidade de receptores 

serotoninérgicos relacionados a redução da atividade serotoninérgica (5HT1a, 5Ht1b 

e 5HT2a) e conseqüente efeito hiperfágico em várias regiões hipotalâmicas e no 

núcleo da rafe (Park et al, 1999), mostrando que mesmo animais adultos, podem 

sofrer alterações em nível de receptores relacionados a ingestão alimentar, 

decorrentes de manipulações nutricionais. Assim, animais neonatos, por 
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apresentarem maior plasticidade neural estariam mais susceptíveis a alterações 

semelhantes de densidade de receptores 5HT em função da hiperalimentação 

neonatal que podem justificar uma adaptação da ontogênese do sistema 

serotoninérgico com relação a densidade de receptores relacionados ao controle da 

ingestão alimentar. Estas evidências corroboram para a existência de uma 

programação na ontogênese do sistema serotoninérgico diminuindo os efeitos 

anorexígenos da serotonina e aumentando a ingestão alimentar.  

Por outro lado, Medeiros et al, estudando a influencia da desnutrição durante o 

período crítico de desenvolvimento do SNC sobre a ontogênese do sistema 

serotoninérgico, observou resultado de ausência de resposta ao tratamento com 

inibidor de recaptação de fluoxetina na vida adulta semelhante, reforçando a idéia de 

susceptibilidade a uma programação do sistema serotoninérgico nos períodos inicias 

da vida.  Logo, alterações no estado ótimo de nutrição em fases críticas de 

desenvolvimento, promovem respostas adaptativas (Langley-Evans, 2005, que 

podem repercutir também sobre o sistema serotoninérgico.  

Assim, a hiperalimentação neonatal leva a um estado hiperfágico permanente, 

após período de adaptação metabólica. O sistema serotoninérgico parece sofrer 

mudanças adaptativas ao excesso de alimentação nos períodos iniciais da vida, com 

diminuição do efeito anorexígeno da administração inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina.  

Embora sejam conhecidos os efeitos deletérios do excesso de peso sobre 

vários sistemas, com destaque para o sistema cardiovascular, pode-se observar 

neste estudo que a hiperalimentação neonatal favoreceu melhor desenvolvimento 

somático e sensório-motor. Por outro lado, pode desencadear distúrbios me 

mecanismos regulatórios do comportamento alimentar, como a promoção de 

hiperfagia permanente após período de compensação metabólica. Esse efeito, por 

sua vez, permitira ao organismo o desenvolvimento de sobrepeso na vida adulta e 

consequentemente o desenvolvimento de doenças metabólicas associadas. O 

controle serotoninérgico do comportamento alimentar parece ser um dos mecanismos 

alterados nesses animais. A hiporresponsividade a ação hipofágica da serotonina por 

animais com sobrepeso pode ser um fator determinante para a hiperfagia permanente 

observada nesses animais. Alterações no ambiente nutricional durante o período de 
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lactação são decisivos para delimitar o crescimento e desenvolvimento dos 

indivíduos, bem como para a consolidação dos mecanismos de controle da ingestão 

de alimentos por toda a vida.  
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8. CONCLUSÕES 

 

 

A hiperalimentação neonatal causou: 

o Aceleração do desenvolvimento somático; 

o Adiantamento da maturação das características físicas;  

o Adiantamento da maturação reflexa; 

o Hiperfagia permanente. 

o Alterações na regulação serotoninérgica do comportamento alimentar 

no adulto. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

 

• Aplicar o hormônio ocitocina nas ratas lactantes, visando obter uma maior 

liberação de leite no período neonatal, em modelos de hiper alimentação; 

 

• Aplicar método de hiperalimentação com dieta de composição nutricional pré-

estabelecida, segundo as regras da AIM. 

 

• Realizar estudos de comportamento alimentar neonatal e seqüência 

comportamental de saciedade em animais hiperalimentados durante o período 

neonatal; 

 

• Avaliar o consumo alimentar com aplicação de fluoxetina aos 90 dias 

 

• Realizar estudos imonuhistoquimicos com encéfalos de animais hiper 

alimentados durante o período lactacional, visando avaliar possíveis alterações 

morfológicas ou qualitativas em neurônios serotoninérgicos. 
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