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RESUMO 

 
 
O sistema serotoninérgico apresenta-se como tema de interesse em estudos sobre 

o desenvolvimento pela extensão e diversidade de funções às quais está relacionado. A 
serotonina desempenha papel importante em vários tecidos, dentre eles os do trato 
digestório. O presente trabalho investigou, em ratos, o efeito do tratamento neonatal 
com inibidor seletivo de recaptação da serotonina sobre o desenvolvimento do intestino 
delgado. Para isso, ratos Wistar machos foram divididos em dois grupos segundo 
tratamento: Fluoxetina (F, n=16) e Controle (C, n=16). Do 1o ao 21o dia de vida, os 
animais foram tratados com fluoxetina 10mg/kg ou solução salina NaCl 0,9%, 
(1ml/100g, via sc.). Diariamente foram aferidos parâmetros murinométricos. Foi 
verificado: Peso corporal (PC), Eixo látero-lateral do crânio (ELLC), Eixo ântero-
posterior do crânio (EAPC), Comprimento da cauda (CC) e Eixo longitudinal do corpo 
(EL). Dezesseis animais foram sacrificados aos 22 dias, e dezesseis aos 75 dias. Os 
animais foram submetidos a laparotomia, em seguida, foi coletado o intestino delgado, 
sendo mensurado o comprimento do mesmo. O intestino delgado de cada animal foi 
seccionado em dois segmentos: intestino delgado proximal (IDP) e intestino delgado 
distal (IDD). A região anterior de cada um dos dois segmentos intestinais, primeiros 5-
8cm, foi fixada em Bouin e os outros dois segmentos em fixador Giemsa. 
Respectivamente, de acordo com os procedimentos histológicos, lâminas foram coradas: 
1) com hematoxilina e eosina, a fim de avaliar a espessura da túnica muscular, e, 2) pelo 
método giemsa, a fim de evidenciar os neurônios mioentéricos. As lâminas foram 
analisadas sob microscópio óptico (aumento de 400X). Foi utilizado o teste “t” de 
Student (p<0,05). Os animais F apresentaram redução no PC (F<C), ELLC (F<C), 
EAPC (F<C), CC (F<C) e EL (F<C), quando comparados aos animais do grupo C. O 
crescimento longitudinal do intestino delgado foi reduzido aos 22 (F<C) e 75 dias (F<C) 
dos animais tratados. Não houve diferença quanto à espessura da túnica muscular. Nos 
animais tratados de 75 dias o número de neurônios foi reduzido, nos segmentos IDP 
(F<C) e IDD (F<C). As células nervosas mioentéricas do segmento IDD dos animais 
tratados apresentaram menor tamanho em relação às do grupo C apenas aos 75 dias 
(F<C). Estes resultados indicam que o sistema serotoninérgico participa do 
desenvolvimento de estruturas do intestino; em particular, do plexo mioentérico. 
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ABSTRACT 
 
 
The system serotonergic is presented as subject of interest in studies on the development 
for the extension and diversity of functions to which is related. The serotonin plays 
important role in some tissues, amongst them of the digestory tract. The present work 
investigated, in rats, the effect of the neonatal treatment with selective serotonin 
reuptake inhibitor (SSRI) on the development of myenteric plexus of the small intestine. 
For this, male Wistar rats had been divided in two groups according to treatment: 
Fluoxetine (F, n=16) and Control (C, n=16). 1o to 21o day of life, the animals were 
treated with with fluoxetine 10mg/kg or saline solution NaCl 0.9%, (1ml/100g, sc.). 
Daily murinometric parameters had been surveyed. It was verified: weigh (W), lateral 
axis of cranium (LAC), anterior posterior axis of cranium (APAC), tail length (TL) and 
body axis (BA). Sixteen animals had been sacrificed to the 22 days, and sixteen to the 
75 days. The animals had been submitted the laparotomy, after that, were collected the 
small intestine, being measured the length of exactly. The small intestine of each animal 
was cut in two regions: proximal SI (PSI) and distal SI (DSI). The previous portion of 
each one of the two intestinal segments, the first were fixed in Bouin and the others two 
segments in Giemsa fixer. Respectively, in accordance with the histological procedures, 
blades had been stain: 1) with hematoxilina and eosine, in order to evaluate the 
thickness of the muscular tunic, and, 2) for the Giemsa method, in order to evidence the 
myenteric neurons. The blades had been analyzed under optic microscope (400X 
increase). Test "t" of Student was used (p<0,05). Animals F had presented reduction in 
W (F<C), LAC (F<C), APAC (F<C), TL (F<C) and BA (F<C), when compared with 
the animals of group C. The longitudinal growth of the small intestine was reduced to 
the 22 (F<C) and 75 days (F<C). It did not have difference how much to the thickness 
of the muscular tunic. In the animals of 75 days the number of neurons was reduced, in 
the segments PSI (F<C) and DSI (F<C). The nervous cells presented size lesser only in 
segment DSI (F<C) of animals to the 75 days. These results indicate that the 
serotonergic system participates in the development of structures of the intestine; 
particularly, of the myenteric plexus. 
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INTRODUÇÃO 



1  INTRODUÇÃO 

 

 O intestino, na escala evolutiva, parece ser um dos órgãos mais antigos, 

exercendo sua função vital desde os celenterados até as mais complexas espécies de 

mamíferos (FUJITA et al., 1995). O intestino executa funções digestivas e absortivas 

fundamentais para o organismo (KOLETZCO et al., 1998). A passagem de macro e 

micronutrientes através do trato digestório é pré-requisito essencial para a sobrevivência 

dos mamíferos, incluindo o homem (KOLETZCO et al., 1998). 

 Um suprimento nutricional adequado é imprescindível para a manutenção do 

crescimento em todos os sistemas orgânicos, assim como para o desenvolvimento de 

suas respectivas funções (LEVITSKY; BARNES, 1972; LYNCH; SMART; 

DOBBING, 1975;  MORGANE, 1993). 

 Embora os princípios gerais de crescimento sejam aplicáveis às diversas 

espécies, a disponibilidade e a utilização de nutrientes interferem no padrão de divisão 

celular, determinado geneticamente (KOLETZKO et al., 1998). A regulação da 

velocidade do crescimento ocorre por influência de vários fatores, relacionados ou não à 

função neuro-hormonal, que interagem com células–alvo específicas (KOLETZKO et 

al., 1998). 

No sistema nervoso (SN) uma série de eventos celulares seqüenciais, 

apresentada durante o desenvolvimento, determina a composição neuroquímica e a 

estrutura morfofuncional definitivas presente no adulto (MORGANE et al., 1993). A 

grande velocidade com que os eventos celulares ocorrem neste período o torna mais 

vulnerável a agressões (MORGANE et al., 1993). Assim, a possibilidade de 

repercussões permanentes decorrentes de injúrias durante esta fase levou ao conceito de 

período crítico para o desenvolvimento do SN (DOBBING, 1970). 
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A literatura também tem referido a existência de “períodos críticos” específicos 

no desenvolvimento de várias estruturas orgânicas (WILSON et al., 1988; WALTON et 

al., 1992). Uma dessas fases vulneráveis no desenvolvimento do trato digestório de 

ratos tem início por volta da segunda metade do período gestacional (HANSSON; 

MEZEY; HOFFMAN, 1999). 

Nos processos ontogenéticos influentes, há fatores neuroquímicos, que dizem 

respeito ao desenvolvimento, destacando-se substâncias que têm função de 

neurotransmissores (LAUDER et al., 1993). Estas além de permitirem a comunicação 

entre as células nervosas estão envolvidas na modulação do desenvolvimento e do 

crescimento de diversos tecidos (LAUDER et al., 1993). 

O sistema serotoninérgico apresenta-se como tema de interesse, em estudos 

sobre desenvolvimento, pela extensão e diversidade de funções às quais está relacionado 

(JACOBS; AZMITIA, 1992; HANSSON; MEZEY; HOFFMAN, 1999; MAGALHÃES 

et al., 2000). 

Desde a sua descoberta, há mais de 50 anos, a serotonina, ou 5-hidroxitriptamina 

(5-HT) que é um dos neuromediadores centrais mais universais do ponto de vista filo e 

ontogenético (VERGÉ; CALAS, 2000). Há relatos das funções embriológicas e 

morfogenéticas da 5-HT, durante o início do período embrionário, nas mais diversas 

espécies (BUZNIKOV; LAMBERT; LAUDER, 2001). A referida bioamina está 

presente em alguns protozoários e em quase todos os metazoários (TURLEJSKI, 1996). 

Neurônios serotoninérgicos também estão presentes em minhocas, artrópodes, insetos e 

lesmas, possivelmente estimulando o desenvolvimento e a plasticidade (TURLEJSKI, 

1996). 

Esta biomolécula não é restrita ao sistema nervoso central (SNC) (VERGÉ; 

CALAS, 2000). Os neurônios serotoninérgicos realizam um papel importante na 
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inervação entérica e a 5-HT pode ser armazenada e liberada pelos denominados 

paraneurônios (VERGÉ; CALAS, 2000). Desse modo, a 5-HT pode ser encontrada, 

além de no SNC, nos mastócitos, nas plaquetas e em células do trato digestório 

(BORNE, 1994). Apresenta, ainda, funções de neurotransmissor e de fator regulador 

sobre o crescimento de tecidos neurais e não-neurais (LAUDER, 1990; BUZNIKOV, 

LAMBERT; LAUDER, 2001). 

Sendo a neurotransmissão fundamental em diversas etapas da entrada e 

processamento de informações no SN, agressões a sistemas de neurotransmissão, como 

o serotoninérgico, podem interferir em funções regulatórias importantes no 

desenvolvimento de tecidos e órgãos (BARROS, 1999). 

Intervenções farmacológicas no sistema serotoninérgico podem ser realizadas 

em diversas etapas do metabolismo da 5-HT: na síntese, no armazenamento ou na 

liberação do neurotransmissor (BORNE, 1994; GRAEFF, 1998). Há drogas que atuam 

sobre receptores serotoninérgicos, estas podem potencializar ou inibir a ação da 

bioamina; podem, inclusive, inativar sua recaptação nos terminais nervosos ou afetar 

seu metabolismo (GRAEFF, 1998). Alguns fármacos estimulam ou inibem a síntese da 

5-HT; outros bloqueiam seu armazenamento; estimulam ou inibem sua liberação 

(GRAEFF, 1998). 

Alguns antidepressivos inibem a recaptação de 5-HT pelo transportador de 

membrana, aumentando a disponibilidade sináptica de 5-HT, acentuando ou facilitando 

sua ação (SÁNCHES; HYTTEL, 1994; HIEMKE; HÄRTTER, 2000). Estes fármacos 

são classificados como inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) 

(SÁNCHES; HYTTEL, 1994; HIEMKE; HÄRTTER, 2000). 

Nesse sentido, a experimentação em animais permite verificar o impacto e 

conseqüências de injúrias diversas (MANHÃES DE CASTRO et al., 1993; 1996; 1999). 
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É interessante ressaltar que estudos, em nosso laboratório, envolvendo manipulações 

farmacológicas nos períodos iniciais da vida tiveram como resultados alterações 

estruturais e funcionais de tecidos e órgãos de ratos. Assim, o tratamento neonatal com 

ISRS, substância que aumenta a disponibilidade sináptica de 5-HT, causou retardo no 

ganho de peso corporal (MANHÃES DE CASTRO, 1998; DEIRÓ, 1998) e alterou a 

morfologia jejunal em ratos neonatos (MOTA et al., 2000). Contudo, neste último 

estudo não foram analisados aspectos morfológicos do sistema nervoso entérico (SNE). 

O SNE pode ser definido como a inervação intrínseca do trato digestório 

(FURNESS; COSTA, 1980). Este sistema surge de níveis restritos da crista neural e 

corresponde a uma parte do sistema nervoso periférico (NEBIGIL et al., 2001). O SNE 

é composto por neurônios sensoriais, interneurônios e neurônios motores (inibitórios e 

excitatórios), os quais constituem as vias reflexas intrínsecas ao intestino (FURNESS; 

COSTA, 1980). Por este sistema conter circuitos reflexos completos (GERSHON et al., 

1994; FURNESS et al., 1995), o mesmo pode atuar na ausência de conexão com o SNC 

(FURNESS; COSTA, 1987; GERSHON et al., 1994). No entanto, apesar do intestino 

poder funcionar independentemente do SNC, é importante salientar que há uma troca 

considerável de sinais entre SNE o e o SNC (ZHAI et al., 1999). 

O SNE compreende dois plexos principais contendo células ganglionares e 

fibras interconectadas, bem como grupos de fibras subsidiárias (FURNESS; COSTA, 

1980). Os plexos são o submucoso (ou de Meissner) e o mioentérico (ou de Auerbach). 

O primeiro é localizado no interior do tecido conjuntivo denso e irregular da 

submucosa, enquanto que o segundo é, caracteristicamente, encontrado entre as 

camadas circular e longitudinal da musculatura lisa do intestino (GERSHON, 1981). 

Durante um longo período após sua descoberta, em meados do século XIX, as 

estruturas internas do gânglio intrínseco do trato digestório e os seus circuitos 
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permaneceram um enigma (FURNESS et al., 2004). Entretanto nos últimos 20 anos, 

com o advento de novas técnicas, a organização de circuitos entéricos foi desvendada 

substancialmente (FURNESS et al., 2004). E houve, recentemente, avanços importantes 

como, por exemplo, entender a função de neurônios individuais nos circuitos, como na 

regulação de reflexos peristálticos e secretórios (FURNESS et al., 2004). 

Neurônios entéricos ou seus neurotransmissores, no início da vida, podem 

influenciar o desenvolvimento e o destino de novas células nervosas (PHAM et al., 

1991). Durante a ontogênese do intestino de murinos, neurônios contendo 5-HT estão 

entre os primeiros a surgir (PHAM; GERSHON; ROTHMAN, 1991; BLAUGRUND et 

al., 1996). Dessa maneira, a 5-HT constitui uma das primeiras substâncias que 

influencia o desenvolvimento do SNE (PHAM; GERSHON; ROTHMAN, 1991). A 5-

HT no intestino pode ser encontrada na mucosa e no plexo mioentérico (ORMSBEE III; 

FONDACARO, 1985). 

Foi visto que neurônios serotoninérgicos periféricos respondem a ação de drogas 

similarmente aos do SNC (GERSHON; JONAKAIT, 1979). Nos neurônios entéricos foi 

observada a expressão de diversos tipos e subtipos de receptores serotoninérgicos como 

o 5-HT1A (GALLIGAN; NORTH, 1991; KIRCHGESSNER et al., 1995; DIETRICH; 

KILBINGER, 1996; GRAF; SARNA, 1996), o 5-HT1P (TAKAKI et al., 1985; MAWE 

et al., 1986; BRANCHEK et al., 1988; WADE et al., 1991; MAWE; GERSHON, 1993; 

PAN et al., 1994; WADE et al., 1994), o 5-HT2A (FIORICA-HOWELLS et al., 2002), o 

5-HT2B (FIORICA-HOWELLS; MAROTEAUX; GERSHON, 2000), o 5-HT3 

(BRADLEY et al., 1986; JOHNSON; HEINEMANN, 1995), e o 5-HT4 (CRAIG; 

CLARKE, 1990; BUCHEIT; BUHL, 1991; ELSWOOD et al., 1991; PAN; 

GALLIGAN, 1994; GRAF; SARNA, 1996; GRIDER et al., 1996). 
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A 5-HT promove o desenvolvimento de neurônios entéricos atuando sobre as 

células derivadas da crista neural, o receptor responsável por este efeito é o 5-HT2B 

(FIORICA-HOWELLS; MAROTEAUX; GERSHON, 2000). A expressão do receptor 

5-HT2B é limitada a um pequeno subconjunto de neurônios do plexo mioentérico 

(FIORICA-HOWELLS, MAROTEAUX; GERSHON, 2000). Em embriões de cobaias, 

sinapses são originadas no período entre o surgimento de precursores neurais em divisão 

no plexo mioentérico e o aparecimento de neurônios entéricos (GERSHON et al., 1981).  

Por surgir durante o desenvolvimento do SNE de murinos recém-nascidos, é 

possível que os receptores 5-HT1P e 5-HT3, encontrados no plexo mioentérico, sejam 

também indicadores da importância da 5-HT no início da vida (ZHAI et al., 1999). 

No intestino maduro, o receptor 5-HT3 parece estar envolvido na sinalização 

extrínseca (ZHAI et al., 1999). Enquanto os receptores 5-HT4 (GRIDER et al., 1996) e 

5-HT1P (WADE et al., 1996; CHEN et al., 1998) estão associados ao início dos reflexos 

peristálticos e secretórios, via inervação intrínseca (ZHAI et al., 1999). A liberação da 

5-HT, pelas células enterocromafins da mucosa intestinal, evoca o reflexo peristáltico, 

via estimulação dos nervos sensoriais intrínsecos (WADE et al., 1996). A 5-HT na 

mucosa, dessa forma, pode mediar os reflexos neurais no intestino (WADE et al., 1996). 

A carência de estudos envolvendo manipulações farmacológicas em animais 

neonatos, correlacionando-os com a morfologia dos tecidos e órgãos do sistema 

digestório, fundamental nos processos fisiológicos associados à Nutrição, é evidente. E, 

levando-se em consideração, a relevância do papel da 5-HT durante o desenvolvimento 

e a manutenção de tecidos e órgãos; e ainda, a escassez de trabalhos que investiguem, 

no início da vida, prováveis repercussões da manipulação serotoninérgica sobre o plexo 

mioentérico. De acordo com estes fatos o estudo sobre o referido tema se torna 

pertinente, uma vez que o mesmo apresenta diversas lacunas. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

Estudos realizados no Laboratório de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio, 

pelo grupo “Nutrição, Neuropsicofarmacologia e Imunidade”, demonstraram a 

influência do tratamento neonatal com inibidor de recaptação da serotonina em ratos, 

sobre o desenvolvimento somático e sensório-motor e sobre o padrão adulto dos 

comportamentos agressivo e alimentar. Os aspectos relevantes destas pesquisas foram a 

redução de peso, o atraso na maturação de características físicas e no aparecimento de 

reflexos, além da persistência de alterações no comportamento alimentar e na resposta 

agressiva até a idade adulta. 

O presente estudo, utilizando o rato como modelo experimental, poderá 

contribuir para esclarecer possíveis relações entre a manipulação serotoninérgica, 

durante o período crítico de desenvolvimento do sistema nervoso, e o trato digestório. A 

administração de substâncias que atuam no sistema serotoninérgico, no início da vida, 

permitirá a observação de suas conseqüências sobre o desenvolvimento do plexo 

mioentérico e da túnica muscular do intestino delgado. Isto possibilitará uma melhor 

compreensão sobre os mecanismos de participação do sistema serotoninérgico a nível 

entérico. 
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3  HIPÓTESES: 

 

 

A manipulação farmacológica serotoninérgica em ratos, durante o período crítico de 

desenvolvimento do sistema nervoso, causa: 

 Redução do comprimento do intestino delgado; 

 Redução da população de neurônios do plexo mioentérico do intestino delgado; 

 Diminuição do tamanho das células nervosas do plexo mioentérico do intestino 

delgado; 

 Atrofia da túnica muscular do intestino delgado. 
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4  OBJETIVOS 

 

 

4.1 GERAL 

Estudar em ratos, as eventuais repercussões da manipulação farmacológica 

serotoninérgica, durante o período crítico do desenvolvimento do sistema nervoso, sobre 

o desenvolvimento do intestino delgado. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Verificar do 1º ao 21º dia de vida: 

  a evolução ponderal; 

  o crescimento do animal através do comprimento da cauda e do eixo 

longitudinal do corpo; 

  o crescimento do crânio através dos eixos ântero-posterior e látero-

lateral. 

 

 Estudar aos 22 e 75 dias de vida: 

  o comprimento do intestino delgado; 

  o perímetro, a área e o número de neurônios do plexo mioentérico do 

intestino delgado; 

 a espessura da túnica muscular do intestino delgado. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1. Animais 

 

Foram utilizados 32 ratos albinos da linhagem Wistar, provenientes da colônia 

de criação do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Os animais foram mantidos em um ambiente com temperatura de 23 ± 1°C, 

num ciclo de luz (06 às 18h) e escuridão (18 às 06h) constante. 

Os animais tiveram livre acesso à água filtrada e ração padrão do biotério 

(LABINA - Agribrands Purina do Brasil, LTDA; contendo 23% de proteína). Os 

procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal da UFPE (Anexo). 

Para obtenção dos animais experimentais, foram acasalados ratos com idade 

entre 90 e 120 dias na proporção de um macho para 2 fêmeas. O diagnóstico da prenhez 

foi feito através da aferição do peso corporal a cada três dias. Confirmado o estado de 

prenhez, as ratas foram separadas dos machos e alojadas individualmente em gaiolas-

maternidade. 

Um dia após o nascimento dos filhotes foram constituídas ninhadas de seis 

neonatos machos por mãe. Foram selecionados os machos com peso entre 6,5 a 7,5g. Os 

animais foram distribuídos entre as mães de maneira que não houvesse filhotes irmãos 

compondo um mesmo grupo experimental. Dois grupos experimentais de três filhotes 

constituíram cada ninhada, segundo a manipulação farmacológica (item 5.2) imposta 

durante o período de aleitamento. 
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Após o desmame os animais foram transferidos para gaiolas metálicas coletivas 

(até seis animais por gaiola). Estes então passaram a receber a dieta padrão do biotério, 

LABINA. Os animais de cada ninhada permaneceram na mesma gaiola sendo apenas 

retirados para aferição de peso ou para o sacrifício. 

 

5.2. Manipulação farmacológica: 

 

Os animais experimentais foram divididos nos grupos: 

Controle (C) - Tratado com solução de NaCl 0,9%, 1ml/100g de peso corporal, 

via subcutânea. 

Fluoxetina (F) - Tratado com solução de Fluoxetina na dose de 10 mg/ kg, 

1ml/100g de peso corporal, via subcutânea. 

Os tratamentos foram realizados, diariamente, entre as 12 e 14 horas do 1º ao 21º 

dia de vida. 

 

Organograma dos grupos experimentais 

 

GRUPO 
FLUOXETINA 

10mg (F) 

GRUPO 
CONTROLE (C)

22 dias (C22) 
n=08 

75 dias (C75)
n=08 

22 dias (F22)
n=08 

75 dias (F75)
n=08 

GRUPOS 
EXPERIMENTAIS 
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5.3. Delineamento Experimental: 

 

Foram realizados dois experimentos: 1) Verificação de indicadores do 

crescimento somático; e 2) Estudo do desenvolvimento. 

 

5.3.1. Experimento 1: 

 

5.3.1.1. Verificação de indicadores de crescimento somático: 

Os animais foram submetidos às avaliações murinométricas diariamente, das 12 

às 14 horas. Nestas avaliações foram consideradas as seguintes medidas: 

 

Peso corporal (PC): O peso corporal foi aferido, a fim de estabelecer a evolução 

ponderal do animal, em balança eletrônica digital Marte S-4000, com capacidade de 4kg 

e sensibilidade de 0,1g.(Figura 1A). 

Eixo látero-lateral do crânio (ELLC): O animal foi contido, em uma das mãos do 

investigador, tendo a cabeça deste entre o dedo indicador e o polegar. Foi considerada a 

linha perpendicular ao eixo longitudinal do crânio, do ponto de inserção superior das 

orelhas no crânio do animal. Esta medida foi obtida com o auxílio de um paquímetro de 

aço inoxidável, Starrett com precisão de 0,02mm. Assim, considerando a distância entre 

esses dois pontos anatômicos de cada orelha, foi obtida a medida do eixo látero-lateral 

do crânio (Figura 1B). 

Eixo ântero-posterior do crânio (EAPC): O animal também foi contido em uma das 

mãos sendo sua cabeça mantida entre o dedo indicador e o polegar. Para realização 

desta medida no animal foi localizada, precisamente, a região da crista externa do osso 

occipital (GREENE, 1955). Onde foi marcado um ponto com caneta. Com o auxílio dos 
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referidos paquímetro e haste, foi obtida esta medida tomando como referência uma linha 

média que vai da extremidade do focinho até o ponto marcado (Figura 1C). 

Comprimento de cauda (CC): Estando ainda o animal em decúbito ventral, a cauda do 

animal foi apoiada sobre uma superfície lisa e plana. Nesta posição foi localizada a 

região do ânus e deste ponto até a extremidade da cauda, que esteve estirada, foi obtida 

esta medida (Figura 1D). Também com auxílio do paquímetro. 

Eixo longitudinal (EL): Após contenção do animal com os dedos anular, médio e o 

indicador foram considerados os pontos referentes à região do ânus e a do focinho. 

Estando o animal na posição de decúbito ventral sobre uma superfície lisa e plana foi 

apoiada em paralelo ao seu corpo a haste do paquímetro, assim foi obtida esta medida 

(Figura 1E). 

As medidas do EL e CC foram realizadas com a haste do paquímetro para medir 

profundidade. Isto ocorreu devido à impossibilidade de realizar estas medidas com a 

haste de medida externa, visto que a estrutura do ânus não apresenta ponto de apoio 

anatômico para a realização deste procedimento. 
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5.3.2. Experimento 2: 

 

5.3.2.1. Estudo do desenvolvimento 

 

Os animais dos diferentes grupos foram sacrificados para coleta do intestino 

delgado aos 22 e 75 dias de vida. 

Sob efeito de anestésico (hidrato de cloral 35%, via intraperitonial, na proporção 

de 0,2ml para cada 100g de peso corporal), cada animal foi colocado em superfície 

plana de parafina, em decúbito dorsal, tendo suas patas fixadas através de agulhas. Foi 

realizada uma incisão na cavidade abdominal e, em seguida o intestino delgado foi 

inteiramente removido e coletado a partir do esfíncter pilórico até a válvula íleo-cecal 

(Figura 2A). O tecido foi banhado em solução salina de NaCl 0,9%. Em seguida foi 

esvaziado o conteúdo da alça intestinal e mensurado o comprimento da mesma, com 

régua milimetrada (Figura 2B). Após o procedimento da medição, o intestino foi 

seccionado, no seu ponto médio, originando assim dois segmentos simétricos: intestino 

delgado proximal (IDP) e intestino delgado distal (IDD). Em seguida, tanto o IDP como 

o IDD foram seccionados em dois novos segmentos. De forma que as porções anteriores 

de cada um dos dois segmentos intestinais, primeiros 5 ou 8 cm – de acordo com as 

idades de sacrifício dos animais aos 22 ou 75 dias respectivamente; foi fixada em Bouin 

e os outros dois segmentos restantes em Giemsa (Figura 2C). 
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 5.3.2.1.1 Obtenção de preparados de membrana da túnica muscular do 

intestino: 

 Estes procedimentos se referem aos segmentos do intestino delgado fixados em 

Giemsa, de acordo com o método de Barbosa (1978) descrito a seguir. O tecido fixado 

teve seu processamento iniciado após intervalo de, no mínimo, 48 horas após o 

sacrifício. Um fragmento de aproximadamente 2 cm da extremidade distal de cada 

segmento do intestino delgado (IDP e IDD) foi retirado. Neste fragmento foi realizado 

um corte longitudinal que teve como orientação limítrofe a linha do tecido conjuntivo 

mesentérico. Através do uso de um perfurador de tecido foram obtidas circunferências 

com 4 mm de diâmetro. Estes cortes foram mesodissecados sob microscópio 

estereoscópio (lupa), com o auxílio de pinças oftalmológicas. Dessa forma, foram 

retiradas as túnicas mucosa e submucosa do fragmento de intestino delgado (Figura 3A) 

e assim foram obtidos os preparados de membrana da túnica muscular do intestino 

(Figura 3B). Durante todos estes procedimentos o tecido esteve imerso em fixador 

Giemsa. Após a mesodissecação, os preparados de membrana foram submetidos ao 

corante Giemsa, permanecendo imersos no mesmo durante 18 a 24 horas (Figura 3C). 

Dando continuidade ao processamento do tecido, os preparados de membrana foram 

desidratados em bateria crescente de álcool: 70, 75, 80 e 90º e álcool absoluto (este 

último três vezes), todos os banhos duraram 10 minutos, exceto o primeiro que foi de 15 

minutos. Depois da fase de desidratação, os cortes foram diafanizados, ou clarificados, 

em xilol, três banhos de 10 minutos. Na seqüência, o procedimento seguinte consistiu 

em realizar a montagem dos preparados de membrana entre lâmina e lamínula em resina 

sintética (Entellan-Merck) (Figura 3C). Este tipo de coloração evidencia, em geral, 

todos os neurônios do tecido. 
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5.3.2.1.2 Processamento histológico de rotina: 

 Estes procedimentos se referem aos segmentos do intestino delgado (IDP e IDD) 

fixados em Bouin. Os tecidos foram fixados de maneira que a conformação 

característica do órgão fosse preservada. Para que isso pudesse ocorrer os segmentos do 

intestino delgado (IDP e IDD) tiveram suas extremidades atadas com linha fina de 

algodão. Os mesmos foram suavemente distendidos através do preenchimento do lúmen 

intestinal com o fixador Bouin, através de seringa de 1ml. Em seguida, o fragmento foi 

imerso em Bouin onde permaneceu por 24 horas. Após esta etapa os fragmentos foram 

banhados e imersos em álcool 70º. A partir deste procedimento foi obtido, de cada 

segmento fixado, um fragmento do intestino delgado de 0,4 a 0,6 cm de comprimento 

(Figura 4A). Após este procedimento, o tecido foi novamente banhado em álcool 70º, a 

fim de que o tecido ficasse o menos impregnado possível por resíduos do fixador Bouin. 

E assim, os fragmentos foram mantidos imersos no álcool 70º até que fossem iniciados 

os procedimentos seguintes. Na seqüência, ocorreu desidratação em bateria crescente de 

alcoóis (80º a 100º) (Figura 4B), diafanização em xilol, imersão (Figura 4C) e inclusão 

em parafina (Figura 4D), os banhos, em cada uma destas substâncias, duraram 15 

minutos, exceto o da parafina que foi de 30 minutos (PAZ et al., 2001). De acordo com 

o método empregado, a fim de otimizar o tempo de processamento dos tecidos, os 

fragmentos foram desidratados sob temperatura de 56o, para isto foi utilizada estufa 

Fanem, 315 SE. A partir daí, os tecidos inclusos em blocos de parafina foram 

submetidos à microtomia (Figura 4E). Cortes transversais de 4 µm de espessura foram 

obtidos em micrótomo Leica, RM 2125RT. Posteriormente, foram corados, conforme 

rotina histológica, com Hematoxilina e Eosina (H/E) e montados entre lâmina e 

lamínula com resina sintética (Entellan-Merck) (Figura 4F). 
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5.3.2.2  Análise morfométrica dos tecidos: 
 

5.3.2.2.1 Densidade neuronal e determinação da área do perfil celular: 

Nos preparados de membrana da túnica muscular do intestino, corados pelo 

método Giemsa que permite a visualização dos neurônios, foi realizado estudo 

quantitativo do número de neurônios do plexo mioentérico. A contagem ocorreu em 20 

campos microscópicos obtidos ao acaso sob microscópio óptico Olympus BX41 

(aumento de 400X) (Figura 5A). 

A fim de que fosse determinada a área e o perímetro do corpo celular dos 

neurônios do plexo mioentérico, foram obtidas imagens de neurônios em cada segmento 

estudado (IDP e IDD). Estas análises ocorreram com o auxílio de microscópio óptico 

Olympus BX50 (objetiva 40X). Este microscópio foi acoplado a um microcomputador 

com programa para captação de imagens, ATI-Tv Player, 6.3 (Figura 5B). De cada 

lâmina, foram obtidas imagens de 20 neurônios mioentéricos. Em seguida, através de 

outro programa, Scion Image, Beta 4.0.2, estas imagens dos neurônios mioentéricos 

foram submetidas à análise morfométrica (Figura 5C). 
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Tv Player, 6.3 (Figura 6B). Na seqüência, com o auxílio de outro programa, o Scion 

Image, Beta 4.0.2, estas imagens tiveram a espessura da túnica muscular mensurada 

(Figura 6C). De cada lâmina, foram obtidas 10 campos microscópicos e nestes foram 

realizadas 30 medidas da espessura tecidual em cada segmento do intestino delgado. 
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5.4. Análise Estatística: 

 Para comparação entre os diferentes grupos, foi empregado o teste T de Student. 

A significância estatística foi considerada, admitindo-se um nível crítico de 5% em 

todos os casos. 
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RESULTADOS 
 



6  RESULTADOS 

 

 

 6.1 Avaliações murinométricas 

 

 Quando comparado ao grupo C, o grupo F apresentou redução do peso corporal 

(g) diário do 5o (p=0,016) ao 21o (p<0,001) dia de vida (Figura 7). 
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Figura 7 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a evolução 

ponderal de ratos. Durante o aleitamento, grupos de ratos neonatos receberam diariamente 

solução salina de NaCl 0,9% (C, n=11) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F, n=12), ambas via 

s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± EP. * Indica 

diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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 Quanto ao eixo cranial látero-lateral (cm), o grupo F comparado ao C apresentou 

redução do 9o (p=0,035) ao 21o (p=0,023) dia pós-natal (Figura 8). 
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Figura 8 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a evolução do 

eixo cranial látero-lateral de ratos. Durante o aleitamento, grupos de ratos neonatos receberam 

diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C, n=11) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F, 

n=12), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± 

EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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 Durante os 21 dias de tratamento, os animais do grupo F, quando comparados 

aos do grupo C, apresentaram redução do eixo cranial ântero-posterior (cm) do 14o 

(p=0,022) ao 21o (p<0,001) dia de vida (Figura 9). 
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Figura 9 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a evolução do 

eixo cranial ântero-posterior de ratos. Durante o aleitamento, grupos de ratos neonatos 

receberam diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C, n=11) ou adicionada de fluoxetina 

10mg (F, n=12), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em 

média ± EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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 Neste mesmo período, o eixo longitudinal do corpo (cm) dos animais do grupo F 

foi menor que o do grupo C do 8o (p=0,023) ao 21o (p=0,039) dia pós-natal (Figura 10). 
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Figura 10 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a evolução 

do eixo longitudinal de ratos. Durante o aleitamento, grupos de ratos neonatos receberam 

diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C, n=11) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F, 

n=12), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± 

EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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 Quanto ao comprimento da cauda (cm) o grupo F comparado ao C apresentou 

redução do 12o (p=0,047) ao 21o (p=0,002) dia pós-natal (Figura 11). 
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Figura 11 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a evolução 

do comprimento da cauda de ratos. Durante o aleitamento, grupos de ratos neonatos receberam 

diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C, n=11) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F, 

n=12), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± 

EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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6.2 Peso corporal aos 22 e 75 dias de idade 

 

 O peso corporal (g) dos animais do grupo F (39,65 ± 1,21) foi menor (p<0,001) 

que o do grupo C (55,84 ± 1,24) aos 22 dias de idade. No entanto, aos 75 dias de idade 

entre o grupo F (288,09 ± 4,48) e o C (304,49 ± 8,03) não houve diferença (Figura 12), 

os resultados foram expressos em média ± EP. 
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Figura 12 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre o peso 

corporal de ratos aos 22 e 75 dias de idade. Durante o aleitamento, ratos neonatos, receberam 

diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C22, n=08 e C75, n=08) ou adicionada de 

fluoxetina 10mg (F22, n=08 e F75, n=08), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso corporal. Os 

resultados foram expressos em média ± EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de 

Student, p < 0,001). 
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6.3 Comprimento do intestino delgado aos 22 e 75 dias de idade 

 O comprimento (cm) do intestino delgado dos animais do grupo F (66,10 ± 1,19) 

aos 22 dias foi menor (p=0,006) que o do grupo C (73,81 ± 2,03). Aos 75 dias F (100,31 

± 1,50) também diferiu (p<0,001) de C (110,17 ± 1,56) (Figura 13). Ambos resultados 

foram expressos em média ± EP. 
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Figura 13 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre o 

comprimento do intestino delgado de ratos aos 22 e 75 dias de vida. Durante o aleitamento, 

ratos neonatos receberam diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C22, n=08 e C75, 

n=08) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F22, n=08 e F75, n=08), ambas via s.c., 1ml/ 100g de 

peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± EP. * Indica diferença entre os grupos 

(Teste t de Student, p < 0,05). 
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6.4 Determinação do número, da área e do perímetro de neurônios 

mioentéricos 

 Aos 22 dias não houve diferença quanto ao número de neurônios mioentéricos 

do grupo F no segmento o IDP (275,67 ± 2,42) em relação a C (284,17 ± 6,14); e no 

segmento IDD o grupo F (274,50 ± 5,10) também não diferiu de C (275,83 ± 4,78). 

Entretanto o número de neurônios, aos 75 dias, no segmento IDP de F (269,14 ± 1,65) 

foi menor (p<0,001) que o de C (288,33 ± 1,58) (Figura 14 A e B); no segmento IDD, F 

(271,29 ± 4,32) também foi menor (p=0,006) que C (288,67 ± 2,35; Tabela 1; Figura 

14). Todos os resultados foram expressos em média ± EP. 

 Com relação à área (µm2) do corpo celular dos neurônios mioentéricos, aos 22 

dias não houve diferença entre o grupo F (122,05 ± 6,25) e o C (133,06 ± 2,09) no 

segmento IDP; o mesmo ocorreu no segmento IDD, F (135,56 ± 7,64) e C (119,30 ± 

6,37). Aos 75 dias o segmento IDP do grupo F (155,62 ± 7,39) não apresentou diferença 

quando comparado ao do grupo C (164,44 ± 5,39). No entanto, o segmento IDD do 

grupo F (127,41 ± 6,13) apresentou redução (p<0,001) na área quando comparado ao do 

grupo C (174,64 ± 6,25) (Tabela 1, Figura 14 C e D). Todos os resultados foram 

expressos em média ± EP. 

 Quanto ao perímetro (µm) dos neurônios mioentéricos, não foi apresentada 

diferença aos 22 dias entre os grupo F (41,57 ± 1,11) e C(43,62 ± 0,43) no segmento 

IDP; o que também ocorreu no IDD, F (44,18 ± 1,27) e C (41,49 ± 1,01). Aos 75 dias o 

segmento IDP do grupo F (48,21 ± 1,35) não apresentou diferença quando comparado 

ao do grupo C (49,16 ± 0,53). Entretanto, o segmento IDD do grupo F (43,24 ± 1,17) 

apresentou redução (p<0,001) do perímetro quando comparado ao do grupo C (51,05 ± 

1,16) (Tabela 1, Figura 14 C e D). Todos os resultados foram expressos em média ± EP. 
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E EFEITO DA FLUOXETINA SOBRE O NÚMERO, A ÁREA E O PERÍMETRO DE NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS 
 

22 dias 75 dias 

IDP    IDD IDP IDD

 

Grupos 

 

Experimentais 

C 

(n=06) 

F 

(n=06) 

C 

(n=06) 

F 

(n=06) 

C 

(n=06) 

F 

(n=06) 

C 

(n=06) 

F 

(n=06) 

Nº de neurônios 

em 20 campos 

 

284,17 ± 6,14

 

275,67 ± 2,42

 

275,83 ± 4,78

 

274,50 ± 5,10

 

288,33 ± 1,58

 

269,14 ± 1,65* 

 

288,67 ± 2,35

 

271,29 ± 4,32*

Área do 

neurônio 

(µm2) 

 

133,06 ± 2,09

 

122,05 ± 6,25

 

119,30 ± 6,37

 

135,56 ± 7,64

 

164,44 ± 5,39

 

155,62 ± 7,39 

 

174,64 ± 6,25

 

127,41 ± 6,13*

Perímetro do 

neurônio (µm) 

 

43,62 ± 0,43 

 

41,57 ± 1,11 

 

41,49 ± 1,01 

 

44,18 ± 1,27 

 

49,16 ± 0,53 

 

48,21 ± 1,35 

 

51,05 ± 1,16 

 

43,24 ± 1,17* 

 

Tabela 1 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre o número, a área e o perímetro de neurônios mioentéricos em ratos aos 

22 e 75 dias de vida. O método utilizado foi Preparado de membrana de Giemsa Durante o aleitamento, ratos neonatos receberam diariamente solução 

salina pura de NaCl 0,9% (C22, n=06 e C75, n=06) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F22, n=06 e F75, n=06), ambas via s.c., 1ml/ 100g de peso 

corporal.. Os resultados foram expressos em média ± EP. * Indica diferença entre os grupos (Teste t de Student, p < 0,05). 
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D 

tomicrografias de neurônios mioentéricos, indicados pelas setas, do intestino 

 aos 75 dias de idade: IDP grupo C (A); IDP grupo F (B); IDD grupo C (C); e 

). Preparados de membrana da túnica muscular corados pelo método Giemsa, 

X; escala 10µm. 
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6.5 Mensuração da espessura da túnica muscular 

 A espessura da túnica muscular (µm) do grupo F no segmento IDP, aos 22 dias, 

não apresentou diferença entre F (55,88 ± 3,68) e C (52,94 ± 1,80); no segmento IDD F 

(43,15 ± 5,59) e C (44,71 ± 4,05) também não diferiram. Aos 75 dias o IDP de F (65,65 

± 5,66) não foi diferente de C (64,79 ± 6,78); o mesmo ocorreu entre o IDD de F (70,21 

± 7,17) e C (55,70 ± 5,14) (Tabela 2, Figura 15 A e B). Todos os resultados foram 

expressos em média ± EP. 

 

 

EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE FLUOXETINA, DURANTE O PERÍODO 

DE ALEITAMENTO, SOBRE A ESPESSURA DA TÚNICA MUSCULAR DO 

INTESTINO DELGADO DE RATOS 
 

 

22 dias 75 dias  

Idade / Segmento IDP 

(µm) 

IDD 

(µm) 

IDP 
 

(µm) 

IDD 

(µm) 

Controle 52,94 ± 1,80 44,71 ± 4,05 64,79 ± 6,78 55,70 ± 5,14 

Fluoxetina 10 mg 55,88 ± 3,68 43,15 ± 5,59 65,65 ± 5,66 70,21 ± 7,17 

 

 

Tabela 2 – Efeito do tratamento com fluoxetina, do 1o ao 21o dia pós-natal, sobre a espessura 

(µm) da túnica muscular do intestino delgado em ratos aos 22 e 75 dias de vida. Durante o 

aleitamento, ratos neonatos receberam diariamente solução salina pura de NaCl 0,9% (C22, 

n=06 e C75, n=06) ou adicionada de fluoxetina 10mg (F22, n=06 e F75, n=06), ambas via s.c., 

1ml/ 100g de peso corporal. Os resultados foram expressos em média ± EP. 
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DISCUSSÃO 



7  DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, a administração de inibidor seletivo de recaptação da 

serotonina (ISRS) durante os primeiros 21 dias de vida do rato, diminuiu o 

comprimento do intestino delgado. Ademais, o tratamento causou alterações 

morfológicas tardias em neurônios do plexo mioentérico do intestino delgado. 

Corroborando estudo anterior (DEIRÓ, 1998), foi também verificado retardo na 

evolução ponderal durante o tratamento e alterações de parâmetros murinométricos. 

Estes achados podem estar relacionados ao aumento da disponibilidade sináptica 

da serotonina (5-HT) por influência do uso de ISRS (SANCHES; HYTTEL, 1994). 

Dessa maneira, no período neonatal, a manipulação farmacológica com ISRS interferiria 

no sistema serotoninérgico. Isto poderia justificar eventuais alterações duradouras 

desencadeadas em sistemas fisiológicos, inclusive, no sistema nervoso (SN), 

confirmando os achados de Manhães de Castro et al. (1993) e de Yan et al. (1997). 

Trabalhos desenvolvidos em nosso laboratório, envolvendo o uso de fármacos 

com ação serotoninérgica no período pós-natal em ratos, têm sistematicamente 

encontrado alterações ponderais. Assim, perda de peso corporal é encontrada não 

apenas após a administração crônica de ISRSs como o citalopram (DEIRÓ, 1998; 

MAGALHÃES, 2000), a fluoxetina (MENDES DA SILVA et al., 2000) e a 

clomipramina (SOUZA et al, 2004), mas também com outros tipos de drogas de ação 

serotoninérgica como o agonista 5-HT1A – buspirona (BARROS, 1999), e o 

incentivador da recaptação da 5-HT – tianeptina (FREITAS SILVA, 2002). 

Uma hipótese admissível, que poderia explicar a redução de peso corporal 

observada, é a de que drogas, que interferem na disponibilidade sináptica da 5-HT, 

podem também alterar a ingestão alimentar e o ganho de peso (DOURISH et al., 1985; 
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SUGRUE et al., 1987; SIMANSKY, 1996). Provavelmente, então, a administração de 

fluoxetina aumentaria a disponibilidade sináptica de 5-HT e causaria redução da 

ingestão alimentar (HALFORD; BLUNDELL, 1995).  

De maneira geral, sabe-se que certas agressões ocorridas durante o período de 

lactação podem resultar no retardo do crescimento em neonatos (TEODÓSIO et al, 

1990, MANHÃES DE CASTRO et al, 1993). De acordo com as avaliações 

murinométricas verificadas, a administração de fluoxetina causou redução de 

indicadores de crescimento como dos eixos látero-lateral e ântero-posterior do crânio, 

eixo longitudinal do corpo e o comprimento da cauda de ratos. Estes resultados 

corroboram os encontrados por Deiró (1998), Barros (1999), Freitas Silva (2002) e 

Souza et al. (2004). Assim, uma outra hipótese, é que o uso de ISRS, aumente os níveis 

de 5-HT e que esta interfira no desenvolvimento de tecidos. 

O presente estudo teve como objetivo investigar possíveis efeitos causados pela 

manipulação serotoninérgica, durante o período crítico de desenvolvimento do SN, 

sobre o desenvolvimento intestinal. Sabe-se que no sistema nervoso entérico (SNE), os 

neurônios começam a aparecer no período embrionário e continuam surgindo, pelo 

menos, durante as primeiras três semanas de vida de murinos (PHAM; GERSHON; 

ROTHMAN, 1991). Estudos evidenciam que o SNE não está completamente 

desenvolvido ao nascimento, o mesmo deve ser completado ao desmame (FAUSSONE-

PELLEGRINI, 1996; MATINI;  MAYER;  FAUSSONE-PELLEGRINI, 1997). 

Há indícios de que, assim como o sistema nervoso central (SNC), o SNE se 

apresenta vulnerável durante a fase de lactação (MATINI;  MAYER;  FAUSSONE-

PELLEGRINI, 1997). O desenvolvimento deste sistema, e de seus respectivos plexos 

entéricos, parece sofrer a influência de diversos fatores e substâncias, dentre estas a da 

5-HT (FIORICA-HOWELLS; MAROTEAUX; GERSHON, 1997; 2000). Dessa 
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maneira, considerando a importância desta bioamina diante do funcionamento intestinal 

e o uso de ISRS, em indivíduos jovens, torna o presente estudo pertinente. 

No nosso trabalho, o tratamento farmacológico com ISRS não alterou a 

espessura das paredes musculares do intestino. Mota et al. (2000), utilizando 

citalopram- um ISRS, encontraram hipotrofiadas as túnicas muscular e mucosa do 

jejuno de ratos. Esta discordância pode ser resultante, segundo Michalany (1998), de 

fatores como: problemas decorrentes da técnica histológica (tempo de exposição do 

tecido ao fixador, composição química do mesmo, etc); à metodologia empregada; e, 

nós acrescentaríamos ainda as especificidades e seletividade dos ISRSs empregados nos 

diversos estudos. 

De acordo com nossos achados o uso crônico de fluoxetina no início da vida 

pode reduzir de maneira permanente o comprimento do intestino delgado. Estudos 

realizados em nosso laboratório, utilizando ISRS a fim de verificar seu efeito sobre o 

desenvolvimento de tecidos e órgãos, encontraram dados interessantes. Segundo Deiró 

et al. (2002), a administração de citalopram, durante o período crítico de 

desenvolvimento do SN em ratos, causou retardo no crescimento de órgãos, como baço, 

fígado, pulmões, coração, rins e testículos. Foi encontrada, ainda, deficiência de peso no 

encéfalo e no cerebelo dos animais tratados (DEIRÓ et al, 2002). Como foi visto, o uso 

de ISRS parece ter provocado alterações no crescimento somático e de alguns órgãos 

em animais tratados. A maioria das evidências indica haver alteração do 

desenvolvimento em diversos tecidos em conseqüência do tratamento neonatal com 

ISRS. 

A respeito da estreita relação entre intestino e 5-HT, sabe-se que, este órgão 

contém mais de 95% do total desta substância no organismo (GERSHON, 1977). E que 

esta bioamina parece ser um transmissor da mucosa que estimula nervos sensoriais e 
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inicia reflexos peristálticos e secretórios (GRUNDY; BLACKSHAW; HILLSLEY, 

1994; WADE et al., 1996; CHEN et al., 1998). É interessante, ainda, lembrar que a 5-

HT, no início da vida, exerce ação trófica em diversos tecidos (LAUDER, 1990). E, no 

intestino primitivo, a 5-HT parece atuar como fator trófico sobre o SNE influindo no 

desenvolvimento tardio de neurônios (FIORICA-HOWELLS; MAROTEAUX; 

GERSHON, 1997; 2000); além de funcionar como neurotransmissor entérico 

(GERSHON; KIRCHGESSNER; WADE, 1994). 

No presente estudo, o tratamento com ISRS reduziu o número de células 

nervosas mioentéricas em ratos aos 75 dias. A este respeito, é interessante mencionar 

que Gabella (1967) encontrou o número de neurônios mioentéricos em ratos adultos, 

cerca de quatro vezes, maior que em recém-nascidos. No entanto, a relação existente 

entre 5-HT e neurônios entéricos é bastante antiga, do ponto de vista ontogenético 

(ESPARMER, 1966). Durante o desenvolvimento do SNE, neurônios contendo 5-HT 

estão entre os primeiros a surgir (PHAM; GERSHON; ROTHMAN, 1991). Assim, 

todos neurônios serotoninérgicos entéricos já se encontram presentes no intestino de 

animais recém-nascidos (PHAM; GERSHON; ROTHMAN, 1991). Zhai et al. (1999) 

identificaram que quase todos os neurônios entéricos, de cobaias recém-nascidas, 

expressaram imunoreatividade ao receptor serotoninérgico 5-HT3, assim como muitos 

também foram imunorreativos a 5-HT. Contudo na maturidade, células mioentéricas 

não exibiram respostas mediadas pelo receptor 5-HT3 (MAWE; BRANCHEK; 

GERSHON, 1986), além do que poucas foram identificadas como serotoninérgicas 

(COSTA et al., 1982). O que pode justificar essa possível diluição serotoninérgica é o 

surgimento de novos tipos neurais. Outrossim, os componentes serotoninérgicos 

encontrados no intestino neonatal poderiam então estar envolvidos nos processos de 

diferenciação e maturação da estrutura e da função. 
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Ainda com relação ao presente trabalho, foi encontrada redução tardia da área e 

do perímetro dos neurônios mioentéricos na porção mais distal do intestino delgado, 

correspondente ao íleo. Neurônios mioentéricos parecem apresentar tamanhos variados 

conforme a idade do indivíduo. Schafer, Hansgen e Mestres (1999) encontraram 

alterações no plexo mioentérico, durante as duas primeiras semanas de vida em ratos. 

Modificações estas que corresponderam ao aumento de área e perímetro neuronais, e 

também, à maior dispersão de gânglios entéricos durante o crescimento longitudinal do 

intestino (SCHAFER; HANSGEN; MESTRES, 1999). Deste modo, ao que parece, 

insulto como o uso de ISRS ocorridos no início da vida pode influenciar no tamanho e 

na densidade de células mioentéricas. 

Vários fenômenos poderiam explicar as mudanças ocorridas nos neurônios 

entéricos durante o desenvolvimento de neonatos. Considerando que as modificações 

mencionadas no presente trabalho podem ter sido ocasionadas devido a maior 

disponibilidade sináptica de 5-HT, em decorrência do tratamento farmacológico. A 

hipótese da dessensibilização de receptores serotoninérgicos pode ser sugerida, uma vez 

que a administração de ISRS nos animais foi crônica. 

Os receptores parecem ser estruturas relevantes na transdução de informações 

intercelulares e sensíveis às flutuações de sua molécula sinalizadora. No estudo de Zhai 

et al. (1999) o uso da fluoxetina dessensibilizou o receptor entérico 5-HT3 em neurônios 

mioentéricos de neonatos. Este receptor medeia informação aferente, entre intestino e 

SNC (HILLSLEY; GRUNDY, 1998). Dessa forma, a fluoxetina, se administrada 

cronicamente, pode causar desordens como diarréia, redução da ingestão alimentar e 

também perda gradual sobre o ganho de peso em animais adultos (ZHANG et al., 2000). 

Distúrbios no sistema digestório maduro podem ser atribuídos à potenciação da 

sinalização serotoninérgica causada pelo ISRS, como, por exemplo, sobre a peristalse 
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(WADE et al., 1996). A fluoxetina pode potencializar a resposta de neurônios 

submucosos frente à liberação de 5-HT pelas células enterocromafins da mucosa, o que 

possivelmente pode gerar dessensibilização (CHEN, et al., 1998; PAN; GERSHON, 

2000). Assim, a administração crônica de ISRS parece prejudicar a sinalização da 5-HT, 

diante dos receptores serotoninérgicos. 

Em nossa investigação, as alterações somáticas e morfológicas encontradas nos 

animais tratados, podem ser resultantes do efeito da fluoxetina que aumenta a 

disponibilidade sináptica de 5-HT. É provável que a ocorrência destas modificações, no 

início da vida, altere a ação trófica e reguladora desta bioamina durante o crescimento e 

o desenvolvimento de tecidos e órgãos. Dessa maneira, o presente trabalho apresenta 

evidências de que a manipulação farmacológica da 5-HT, durante a fase de lactação, 

pode modificar o desenvolvimento do sistema digestório, sobretudo do plexo 

mioentérico, componente do SNE. Assim, uma outra hipótese que pode ser levantada 

para explicar o retardo do crescimento somático e neuromotor encontrados nos 

trabalhos do nosso grupo, é a possível repercussão na fisiologia do sistema digestório de 

uma estrutura absortiva comprometida, acarretada pelo tratamento neonatal com ISRS. 

Assim, um possível comprometimento na digestão e absorção dos nutrientes poderia 

justificar as alterações encontradas nos diversos trabalhos. São então necessários agora 

estudos que avaliem a função do intestino submetido a tratamento neonatal com ISRS. 
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8  CONCLUSÕES 

 

 

 A manipulação farmacológica com inibidor seletivo de recaptação da serotonina 

durante o período crítico de desenvolvimento do sistema nervoso reduz 

permanentemente o crescimento do intestino delgado. 

 

 Sob as condições empregadas no presente estudo, há redução da população e do 

tamanho dos neurônios do plexo mioentérico do intestino delgado no animal adulto. 

 

 No início da vida a administração de inibidor seletivo de recaptação da 

serotonina, não interfere sobre o desenvolvimento da túnica muscular no intestino 

delgado. 
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9  PERSPECTIVAS 

 

 

 Avaliar, através de dosagens bioquímicas, a digestibilidade de nutrientes em animais 

tratados com inibidor seletivo de recaptação da serotonina durante o período pós-natal. 

 

 Estudar características morfológicas da túnica mucosa intestinal associada ao sistema 

nervoso entérico, diante da manipulação serotoninérgica no início da vida. 

 

 Realizar em animais neonatos, sob administração de fármacos serotoninérgicos, 

estudo morfológico em outros tipos celulares que constituem os tecidos intestinais. 

 

 Avaliar características morfométricas específicas de neurônios serotoninérgicos do 

sistema nervoso entérico através de estudo imuno-histoquímico. 

 

 Observar o efeito da administração de drogas serotoninérgicas via oral sobre 

parâmetros do sistema digestório em desenvolvimento. 

 

 Realizar estudo morfológico do sistema nervoso entérico em animais desnutridos ou 

que tenham sofrido alguma modificação na dieta (restrição ou suplementação de 

nutriente). 
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