
MARIA CLÁUDIA ALHEIROS LIRA 

 

 

 

 

 

 

DIETA HIPOCALÓRICA DURANTE A GESTAÇÃO E/OU 

LACTAÇÃO: REPERCUSSÕES SOBRE O CRESCIMENTO 

SOMÁTICO, OS PARÂMETROS MURINOMÉTRICOS E O 

PERFIL BIOQUÍMICO DE RATOS 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2012 



MARIA CLÁUDIA ALHEIROS LIRA 

 

 

 

 

 

DIETA HIPOCALÓRICA DURANTE A GESTAÇÃO E/OU 

LACTAÇÃO: REPERCUSSÕES SOBRE O CRESCIMENTO 

SOMÁTICO, OS PARÂMETROS MURINOMÉTRICOS E O 

PERFIL BIOQUÍMICO DE RATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

 2012 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Nutrição do 

Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco, 

para obtenção do título de Mestre em 

Nutrição. 

Orientadora: Profª. Drª. Elizabeth do 

Nascimento 

Co-orientadora: Profª Drª. Carol 

Virgínia Góis Leandro 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lira, Maria Cláudia Alheiros 
 

       Dieta hipocalórica durante a gestação e/ou lactação: 
repercussões sobre o crescimento somático, os 
parâmetros murinométricos e o perfil bioquímico de ratos / 
Maria Cláudia Alheiros Lira. – Recife: O Autor, 2012. 

   62 folhas: il., fig,, quadro; 30 cm.   
                                      

 

  Orientador: Elizabeth do Nascimento 
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CCS. Nutrição, 2012. 

 

  
       Inclui bibliografia e anexo. 

 
 

       1. Desnutrição.  2. Gestação.       3. Lactação.  4. 
Crescimento e desenvolvimento.  5. Dieta. I. Nascimento, 
Elizabeth do.    II. Título. 

 

 

         
  UFPE  
612.39 CDD (20.ed.) CCS2012-040  

 



MARIA CLÁUDIA ALHEIROS LIRA 

 

 

DIETA HIPOCALÓRICA DURANTE A GESTAÇÃO E/OU LACTAÇÃO: 

REPERCUSSÕES SOBRE O CRESCIMENTO SOMÁTICO, OS PARÂMETROS 

MURINOMÉTRICOS E O PERFIL BIOQUÍMICO DE RATOS 

 

 

Dissertação aprovada em 23 de fevereiro de 2012. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Ângela Amâncio dos Santos (Departamento de Fisiologia e Farmacologia – UFPE) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Lisiane dos Santos Oliveira (Núcleo de Enfermagem – CAV– UFPE) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Antônio Fidalgo Amorim (Núcleo de Educação Física e Ciências do Esporte 

– CAV– UFPE) 

 

 

 

 

 

RECIFE 

 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Eugenio e Leandra, pelo amor, incentivo e apoio incondicional em todos os 

momentos da minha vida!  

Ao Danilo, pelo apoio, companheirismo e por fazer a minha vida mais feliz! 

Aos meus irmãos, Duda e João, pelo amor e companheirismo! 

Amo muito vocês! 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por estar sempre ao meu lado! Agradeço imensamente por ser a minha 

fortaleza e me mostrar os caminhos a seguir!  

À Carol, pelo apoio, incentivo e ensinamentos. Obrigada por ter me acolhido, pela 

atenção, carinho, paciência e por dedicar tanto tempo ensinando a pensar e escrever como 

pesquisadora! Por ter a palavra certa em cada momento e estar atenta a todos que estão ao 

seu redor!  

À Beth, por estar sempre disposta a ajudar e compartilhar os conhecimentos. 

Obrigada pelas discussões enriquecedoras, pelo apoio (inclusive à distância, em alguns 

momentos), atenção, carinho e por ensinar a ter amor e dedicação ao trabalho que se 

desenvolve. O cuidado com os animais e a atenção em todas as etapas da pesquisa serão 

lições levadas por toda a vida.      

Às amigas Taisy e Luciana, que estiveram ao meu lado desde o início, compartilhando 

os conhecimentos, as experiências, as alegrias e os aperreios! Obrigada pela amizade que foi 

construída e será levada por toda a vida! Vocês foram muito importantes nessa jornada!  

À Giovana e Erika, que contribuíram bastante para a realização desta pesquisa. 

Muito obrigada pela ajuda!  

À Gisélia e Amanda, que estavam sempre dispostas a ajudar e transmitir um pouco 

das suas experiências. Obrigada pelo carinho, amizade e atenção! 

Aos companheiros de mestrado que construíram comigo essa história: Mariana, 

Filippe, Antônio e Adriano!  

Ao Raul, pelo incentivo para fazer sempre o melhor e buscar a excelência. 

Ao Sr. França e Sr. Everaldo, pelo auxílio no cuidado com os animais! 

À Neci, Cecília e Francinete pela atenção! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho 

original.” 

(Albert Einstein) 



RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar as repercussões de uma dieta hipocalórica sem restrição 

quantitativa, oferecida às ratas durante a gestação e/ou lactação, sobre o crescimento 

somático, os parâmetros murinométricos e o perfil bioquímico da prole.  Ratas Wistar foram 

divididas em 4 grupos (n=5/cada), de acordo com o tipo de dieta recebida durante a gestação 

e/ou lactação: C (controle - dieta normocalórica durante a gestação e lactação), H-G (dieta 

hipocalórica durante a gestação e normocalórica durante a lactação), H-L (dieta 

normocalórica durante a gestação e hipocalórica durante a lactação), H-GL (dieta hipocalórica 

durante a gestação e lactação). Durante a lactação, os filhotes machos foram avaliados quanto 

ao crescimento somático, à maturação das características físicas, à ontogênese dos reflexos e à 

evolução ponderal. Após o desmame, os filhotes receberam dieta padrão. Aos 150 dias, 

avaliou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Relação Abdôme-Tórax (RAT). Após o 

sacrifício, alguns órgãos foram pesados e o sangue foi coletado para análise de níveis séricos 

de glicose, triglicerídeo, colesterol total, HDL-c e VLDL-c. Ao desmame, os filhotes dos 3 

grupos experimentais mostraram menor peso corporal (CL=46,96±1,01; H-GL=44,04±1,68; H-

LL=32,70±1,31; H-GLL=36,83±1,01) e crescimento somático, mas a ontogênese dos reflexos 

e a maturação física não foram alteradas. Na vida adulta, o grupo H-GLL apresentou mais 

diferenças em relação ao controle, como menor peso corporal (CL=417,24±11,21; H-

GL=426,60±7,64; H-LL=405,76±11,37; H-GLL=376,44±9,00), peso relativo do fígado 

(CL=3,223±0,054; H-GL=2,805±0,048; H-LL=3,097±0,084; H-GLL=2,767±0,044) e menores 

valores de triglicerídeo (CL=80,88±6,94; H-GL=52,43±2,68; H-LL=113,57±4,18; H-

GLL=60,00±1,86), VLDL-c (CL=16,18±1,39; H-GL=10,49±0,54; H-LL=22,71±0,84; H-

GLL=12,00±0,37) e glicemia (CL=122,69±3,14; H-GL=121,25±3,91; H-LL=77,70±3,00; H-

GLL=87,49±3,88). Este grupo também mostrou menor peso corporal, IMC (CL=0,67±0,01; H-

GL=0,72±0,02; H-LL=0,66±0,01; H-GLL=0,67±0,01), glicemia e peso relativo da gordura 

(CL=2,533±0,187; H-GL=2,976±0,152; H-LL=2,766±0,259; H-GLL=2,120±0,095) do que o 

grupo H-GL. Os grupos H-GL e H-LL apresentaram maior recuperação dos parâmetros 

avaliados, diferindo apenas quanto à bioquímica do sangue. A dieta hipocalórica sem restrição 

quantitativa mostrou-se um modelo alternativo de desnutrição energética com repercussões 

mais brandas que os modelos existentes por restrição alimentar, uma vez que não acarreta as 

alterações decorrentes da privação alimentar por longos períodos do dia. 

Palavras-chave: Desnutrição. Dieta. Gestação. Lactação. Crescimento e Desenvolvimento. 

Ratos. 



ABSTRACT 

The aim of this study was evaluate the effects of a low energy diet without quantitative 

restriction, offered to female rats during gestation and/or lactation over somatic growth, 

murinometrics parameters and biochemical profile of the offspring. Wistar female rats were 

divided in 4 groups (n=5/each), according to the type of diet during gestation and/or lactation: 

C (control – normal energy diet during gestation and lactation), LE-G (low energy diet during 

gestation and normal energy diet during lactation), LE-L (normal energy diet during gestation 

and low energy diet during lactation), LE-GL (low energy diet during gestation and lactation). 

During lactation, male pups were evaluated for somatic growth, physical characteristics 

maturation, reflex ontogeny and weight gain. After weaning, pups received a standard diet. At 

150 days old, we assessed Body Mass Index (BMI) and Waist-Chest Ratio (WCR). After 

sacrifice, some organs were weighted and blood was collected to analyze of serum glucose, 

triglyceride, total cholesterol, HDL-c and VLDL-c. At weaning, pups of the 3 groups showed 

lower body weight (CL=46.96±1.01; LE-GL=44.04±1.68; LE-LL=32.70±1.31; LE-

GLL=36.83±1.01) and somatic growth, but reflex ontogeny and physical characteristics 

maturation were not altered. In the adult life, LE-GLL group showed more differences 

compared to control group, as lower body weight (CL=417.24±11.21; LE-GL=426.60±7.64; 

LE-LL=405.76±11.37; LE-GLL=376.44±9.00), liver relative weight (CL=3.223±0.054; LE-

GL=2.805±0.048; LE-LL=3.097±0.084; LE-GLL=2.767±0.044) and lower values of 

triglyceride (CL=80.88±6.94; LE-GL=52.43±2.68; LE-LL=113.57±4.18; LE-

GLL=60.00±1.86), VLDL-c (CL=16.18±1.39; LE-GL=10.49±0.54; LE-LL=22.71±0.84; LE-

GLL=12.00±0.37) and glucose (CL=122.69±3.14; LE-GL=121.25±3.91; LE-LL=77.70±3.00; 

LE-GLL=87.49±3.88). This group also showed lower body weight, BMI (CL=0.67±0.01; LE-

GL=0.72±0.02; LE-LL=0.66±0.01; LE-GLL=0.67±0.01), glucose and fat relative weight 

(CL=2.533±0.187; LE-GL=2.976±0.152; LE-LL=2.766±0.259; LE-GLL=2.120±0.095) 

compared to LE-GL group. The groups LE-GL and LE-LL showed bigger recuperation of 

assessed parameters, only differing in biochemical profile of blood. Non-restricted low energy 

diet showed to be an alternative model of energy undernutrition, with milder effects than the 

existent model for food restriction, since it does not involve changes arising from food 

deprivation for longer periods of the day. 

Keywords: Undernutrition. Diet. Gestation. Lactation. Growth and Development. Rats. 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

 

Estudos epidemiológicos têm apontado um aumento na prevalência de doenças 

crônicas não-transmissíveis na população adulta, tais como obesidade, diabetes, dislipidemia e 

hipertensão arterial. Além de estarem relacionadas à predisposição genética e alterações no 

estilo de vida, desde o início do século XX estas doenças têm sido associadas aos eventos 

ocorridos no início da vida. A gestação e a lactação caracterizam-se pela elevada 

vulnerabilidade aos estímulos externos em virtude da velocidade acelerada das reações de 

proliferação e diferenciação celulares, com vistas à promoção da síntese e desenvolvimento 

dos tecidos. Neste contexto, um estímulo externo, a exemplo da nutrição, é capaz de ocasionar 

mudanças no genótipo com consequentes alterações no fenótipo do indivíduo, caracterizando 

a plasticidade durante o desenvolvimento.  

A nutrição adequada é especialmente importante durante a gestação e a lactação, pois 

os requerimentos de energia e nutrientes estão aumentados em virtude dos acelerados 

processos celulares e do intenso anabolismo. Desta forma, a inadequação energética ocorrida 

nestes períodos é capaz de comprometer o crescimento e o desenvolvimento dos organismos, 

repercutindo na saúde. 

A desnutrição configura-se como um distúrbio nutricional que aflige um elevado 

número de crianças nos países em desenvolvimento. Em 2010, verificou-se mundialmente 

26,7% (cerca de 173 milhões) de crianças menores de 5 anos com baixa estatura para idade 

(Onis et al., 2011). No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF 2008-

2009), encontrou um déficit de altura entre pré-escolares de 6%. No entanto, quando se trata 

de crianças com menos de 1 ano, este número aumenta para  8,9% (Ibge, 2010). Neste 

contexto, a desnutrição energético-protéica, decorrente principalmente de déficit calórico, é a 

mais prevalente em populações carentes.  

Além da desnutrição energética relacionada à pobreza, mulheres gestantes de maior 

poder aquisitivo ou que trabalham com a imagem corporal podem optar por dietas restritivas 

energeticamente para evitar o ganho de peso excessivo na gestação ou ainda para promoverem 

rápida perda de peso pós-parto. Atletas gestantes e lactantes, que possuem uma elevada 

demanda energética, podem não alcançá-la através da alimentação devido ao acelerado 

metabolismo. Em humanos, as repercussões das restrições energéticas durante a gestação e/ou 

lactação para o crescimento e o desenvolvimento do neonato geram controvérsias e estudos de 

acompanhamento em longo prazo são recomendados. Em animais, o uso de dietas com 
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redução de calorias e sem o estresse da restrição da quantidade alimentar não é explorado pela 

literatura. 

Experimentalmente, a desnutrição tem sido estudada a partir de restrição global de 

nutrientes (desnutrição energética) ou de restrição de nutriente específico (desnutrição 

protéica, principalmente). Pesquisas têm sido realizadas visando investigar os efeitos da 

desnutrição durante a gestação e/ou lactação em curto e longo prazo. No entanto, poucas 

pesquisas foram feitas avaliando as repercussões da desnutrição energética nestes períodos, 

apesar deste tipo de desnutrição ser um dos mais prevalentes nos países acometidos pela 

doença.  

As repercussões da desnutrição no início da vida são dependentes do período em que 

ocorrem (gestação e/ou lactação), do tipo, da duração e da severidade. Estudos experimentais 

evidenciam que a desnutrição na vida perinatal pode ocasionar atraso na maturação dos 

reflexos, retardo no crescimento, obesidade, intolerância à glicose e alteração nos níveis 

séricos de colesterol total e frações.  

O modelo experimental de desnutrição energética existente baseia-se na restrição 

alimentar quantitativa, ou seja, numa redução percentual da quantidade de ração ofertada ao 

grupo desnutrido em comparação à quantidade de ração consumida pelo grupo controle ad 

libitum. Desta forma, as mães desnutridas recebem geralmente entre 50 a 70% da quantidade 

consumida pelas mães controles. Esta redução quantitativa, entretanto, é capaz de ocasionar 

alterações nos ritmos circadianos em decorrência da privação alimentar por longos períodos 

do dia.   

Neste estudo, propomos um novo modelo de dieta hipocalórica sem restrição 

quantitativa, adequada na proporção de macronutrientes (em relação ao valor energético total) 

e com proteína de alto valor biológico (caseína), no intuito de prover um modelo alternativo 

de desnutrição energética. O objetivo do presente estudo foi avaliar as repercussões do 

consumo da dieta hipocalórica durante a gestação e/ou lactação sobre o crescimento somático, 

os parâmetros murinométricos e o perfil bioquímico da prole de ratos. Nossas hipóteses são 

que a dieta hipocalórica ocasionará menor crescimento somático no início da vida e excesso 

de peso, alteração na distribuição de gordura, elevação da glicemia e dislipidemia na vida 

adulta.   

Esta dissertação originou 2 artigos, sendo um de revisão e um original, a serem 

submetidos à revistas científicas para apreciação e subseqüente publicação.  

O artigo de revisão intitula-se Papel da nutrição na plasticidade durante o 

desenvolvimento e será submetido à Revista de Nutrição (conceito Qualis B4). Este artigo 
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discorre sobre os conhecimentos existentes acerca da desnutrição durante a vida perinatal, no 

que concerne à plasticidade durante o desenvolvimento e o risco de doenças na idade adulta.  

 O artigo original intitula-se Effects of a low-energy diet during gestation and/or 

lactation on physiological parameters of offspring from birth to adult life e será 

submetido à revista British Journal of Nutrition (conceito Qualis A1). Este artigo traz os 

efeitos da ingestão de uma dieta hipocalórica sem restrição quantitativa durante a gestação 

e/ou lactação, sobre o crescimento, o desenvolvimento e o perfil bioquímico da prole de ratos.   
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Resumo 

 

Estímulos ambientais durante a vida perinatal permitem a um genótipo expressar diversos 

fenótipos, caracterizando a plasticidade durante o desenvolvimento. A plasticidade visa 

proporcionar fenótipos com vantagens adaptativas potencias para o ser em desenvolvimento 

e tem sido demonstrada em estudos epidemiológicos e experimentais. A nutrição figura 

como um dos principais estímulos ambientais capaz de induzir plasticidade. Os efeitos da 

desnutrição no início da vida estão relacionados ao período em que acontece. O modelo de 

desnutrição energética aplicado em animais experimentais restringe a quantidade de 

alimento fornecida, podendo interferir sobre os ritmos circadianos que regulam o 

metabolismo e o peso corporal. O objetivo desta revisão é trazer informações acerca dos 

efeitos da desnutrição ocorrida em diferentes períodos da vida perinatal, com ênfase no 

modelo de desnutrição energética por restrição quantitativa de alimento e sua relação com 

os ritmos circadianos. Foram utilizadas as bases de dados do Medline Pubmed e Bireme, 

com publicações entre 1990 e 2011, além de estudos clássicos mais antigos. Os termos de 

indexação utilizados foram undernutrition, gestation, lactation, development, circadian 
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rhythm. Em conclusão, as repercussões da desnutrição materna sobre a prole dependem do 

período em que ocorre. O atual modelo de desnutrição energética pode causar alterações 

nos ritmos circadianos, sendo necessário o desenvolvimento de um modelo alternativo sem 

restrição quantitativa de ração.  

Termos de indexação: Desnutrição. Gestação. Lactação. Desenvolvimento. Ritmo 

circadiano.  

 

Abstract 

 

Environmental stimuli during perinatal life permits to a genotype express several phenotypes, 

characterizing the developmental plasticity. The plasticity aims provide phenotypes with 

potential adaptive advantages to the organism in development and has been demonstrated 

in epidemiological and experimental studies. Nutrition is one of the most important 

environmental stimuli able to induce plasticity. The effects of undernutrition in perinatal life 

are related to the period in which it happens. The model of energy undernutrition applied in 

experimental animals limits the quantity of food offered. It can interfere in circadian rhythms 

that regulate metabolism and body weight. The aim of this review is bring information about 

the effects of undernutrition occurred in different periods of perinatal life, highlighting the 

model of energy undernutrition with quantitative feed restriction and their relation with 

circadian rhythm. Papers published between 1990 and 2011 listed in Medline Pubmed and 

Bireme databases were used. Therefore, classical studies were used when necessary. The 

search keywords were: undernutrition, gestation, lactation, development, circadian rhythm. In 

conclusion, the effects of maternal undernutrition in offspring depend on the period in which it 

occurs. The current model of energy undernutrition can cause alterations in circadian rhythm, 

so is necessary the development of an alternative model for it without quantitative feed 

restriction.   

Indexing terms: Undernutrition. Gestation. Lactation. Development. Circadian rhythm. 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, estudos epidemiológicos e experimentais têm demonstrado a 

associação entre um ambiente sub-ótimo durante vida fetal e neonatal e maior 

susceptibilidade a doenças na vida tardia (1-4). Isto tem suscitado pesquisadores em todo o 

mundo a investigar o possível papel que os eventos ocorridos no início da vida 

desempenham na geração de doenças sob uma nova perspectiva, a biologia evolutiva (5). O 

período perinatal, que abrange a gestação e a lactação, representa um momento de rápida 

mudança na expressão do genoma, onde estímulos ambientais podem induzir mudanças 
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persistentes no fenótipo do organismo (6). A capacidade de um único genótipo produzir 

fenótipos alternativos em função desses estímulos caracteriza a plasticidade durante o 

desenvolvimento ou plasticidade fenotípica (7) que permite ao indivíduo sobreviver numa 

ampla variedade de condições ambientais através de ajustes integrados na sua fisiologia, 

que adaptam o indivíduo para o tipo de ambiente em que ele provavelmente viverá (8). A 

nutrição constitui um dos principais estímulos ambientais com capacidade de induzir 

adaptações que aumentam o risco de doenças na vida tardia.  

 

Nutrição na vida perinatal  

 

Uma nutrição adequada é essencial em todas as fases da vida, especialmente 

durante o período perinatal. Neste período, a nutrição materna atua sobre o feto por meio da 

relação materno-placentária e sobre o neonato por meio da lactação  (9-10). Processos de 

multiplicação e diferenciação celular estão ocorrendo de forma acelerada para promover o 

crescimento e o desenvolvimento do organismo, por isso estes períodos são considerados 

de elevada vulnerabilidade à estímulos ambientais (8), tais como a nutrição.   

Na gestação, há um aumento expressivo das necessidades energéticas e 

nutricionais em relação ao período pré-concepção, no intuito de promover o crescimento e o 

desenvolvimento do feto, a produção dos hormônios que a sustentam, as transformações 

nos tecidos maternos, a formação dos anexos fetais e das reservas energéticas para 

lactação (9-10).  

A lactação é o período do ciclo reprodutivo de maior requerimento de energia e 

nutrientes, em virtude do gasto energético da mãe e da síntese de leite (11). Por isso, 

adaptações fisiológicas maternas visam prover e poupar energia para a lactação (12). Estas 

adaptações incluem aumento da ingestão alimentar, diminuição da atividade física, da taxa 

metabólica basal e do metabolismo pós-prandial e mobilização das reservas energéticas 

(13). Em adição, a redução da atividade termogênica do tecido adiposo marrom aumenta a 

eficiência energética do organismo (14). Além da energia e do balanço de macronutrientes, 

o fornecimento de proteínas é essencial para o crescimento do feto e a produção de leite 

nas glândulas mamárias (15). Assim, evidencia-se a importância da nutrição apropriada no 

início da vida para a saúde da mãe e dos filhos.  

 

Plasticidade durante o desenvolvimento e desnutrição  

 

Em humanos, desde o início do século XX, surgiram evidências a respeito da 

associação entre os eventos ocorridos no início da vida e o aparecimento de doenças 

crônicas, tais como obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares 
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(16-17). O peso ao nascer é um indicador de muitas influências intra-uterinas e pode refletir 

um agravo durante o crescimento fetal relacionado ao desenvolvimento de doenças (18). 

Em Hertfordshire (Reino Unido), a partir de 1911, todos os nascimentos foram assistidos e o 

peso ao nascer foi registrado, possibilitando a realização de vários estudos retrospectivos a 

partir destes dados. Hales et al. (1991) encontrou que homens nascidos entre os anos 1920-

30 com reduzido peso ao nascer e no primeiro ano de vida, apresentaram intolerância à 

glicose e diabetes tipo II aos 64 anos, independente da massa corporal nesta idade (19). No 

mesmo local, foi observado que dentre 5654 homens, aqueles que apresentaram menor 

peso ao nascer tiveram maior taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares quando 

adultos (20). Os efeitos não são restritos aos indivíduos nascidos com baixo peso, mas 

também ocorrem em faixas de peso variáveis. Sugere-se que adaptações fetais a um 

ambiente intra-uterino prejudicado podem manter a sobrevivência no início da vida, mas ter 

efeitos deletérios na vida tardia (9). 

A desnutrição durante a gestação e a lactação é capaz de induzir ajustes fisiológicos 

integrados que visam adaptar o indivíduo para o tipo de ambiente em que ele provavelmente 

viverá. Os ajustes gerados pela plasticidade podem produzir respostas adaptativas que 

possibilitem vantagens potenciais numa maior proximidade temporal ou numa fase tardia do 

curso de vida (5). A resposta adaptativa imediata representa ajustes em curto prazo que 

visam aumentar as chances de sobrevivência do organismo. Um exemplo disso é o retardo 

de crescimento intra-uterino e a prematuridade que ocorrem em humanos (5). O feto pode 

responder a um reduzido suprimento nutricional da placenta (causado por uma doença 

placentária ou por restrição materna), reduzindo sua demanda anabólica por meio da 

redução das concentrações plasmáticas de insulina e IGF-1, que são importantes hormônios 

promotores do crescimento fetal (5). No entanto, o retardo de crescimento intra-uterino 

causa maior risco de morte e morbidade neonatal (21), além de maior risco de 

comprometimento cognitivo e falha de crescimento permanente (22).  

O organismo em desenvolvimento também pode produzir respostas fenotípicas de 

aparecimento futuro para obter uma vantagem adaptativa. Esta resposta é denominada 

adaptativa preditiva (5). O ambiente materno reflete o ambiente externo em curto prazo 

através da dieta materna e, em longo prazo, através das reservas de nutrientes relacionadas 

à composição corporal materna (9). Estímulos nutricionais ao longo da vida pós-natal 

também podem ser percebidos por organismos em desenvolvimento, que ajustam seu 

controle homeostático fisiológico de acordo com o meio que esperam encontrar (5). Se o 

ambiente pós-natal não corresponder àquele para o qual o indivíduo foi adaptado, o risco de 

consequências adversas é aumentado (5). A influência de certos estímulos ambientais 

atuando no início da vida e conduzindo a um padrão de saúde e doença constitui a Origem 

Desenvolvimentista da Saúde e da Doença (DOHaD) (5). 
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Modelos experimentais de desnutrição  

 

Na década de 50, a desnutrição foi atribuída à carência de proteína pela Food and 

Agriculture Organization (FAO) e, na década de 70, foi estimulada a produção de alimentos 

complementares de elevado teor protéico pelas populações acometidas pela doença. 

Entretanto, ainda na década de 70, a partir de inquéritos alimentares pesquisadores 

identificaram que a dieta supria as necessidades protéicas, mas não a energética em todos 

os países estudados (23-24). Desde então, se reconhece que a desnutrição energético-

protéica (DEP) decorre de deficiência principalmente energética/calórica. Os fatores 

identificados como fundamentais para o desenvolvimento da desnutrição entre os indivíduos 

de baixa renda foram má distribuição e acesso inapropriado aos alimentos (24).  

A desnutrição acomete um número considerável de indivíduos nos países em 

desenvolvimento. Em 2010, verificou-se mundialmente 26,7% (cerca de 173 milhões) de 

crianças menores de 5 anos com baixa estatura para idade (25). No Brasil, a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF 2008-2009), encontrou um déficit de altura entre 

pré-escolares de 6%. No entanto, quando se trata de crianças com menos de 1 ano, este 

número aumenta para  8,9% (26).   

Em animais experimentais, alguns modelos têm sido amplamente utilizados para o 

estudo da desnutrição durante a gestação e a lactação, principalmente da desnutrição 

protéica (27-28) e da desnutrição energética (29-30). Em relação à desnutrição protéica, um 

modelo bem estabelecido consiste em fornecer às ratas uma dieta normoprotéica (com 18-

20% de proteína, caseína) ou uma dieta hipoprotéica (7 a 8% de proteína, caseína) (31-32). 

O modelo de desnutrição energética existente baseia-se numa restrição alimentar 

quantitativa, isto é, numa redução percentual da quantidade de dieta fornecida ao grupo 

desnutrido em comparação à quantidade consumida pelo grupo controle ad libitum. Esta 

redução geralmente varia entre 30 a 50% da quantidade normalmente consumida pelas 

mães do grupo controle (33-34). Nos dois modelos, a manipulação dietética pode ser 

executada durante a gestação, a lactação ou ambos e, posteriormente, os filhotes recebem 

dieta padrão de laboratório. Assim, vários estudos foram desenvolvidos em roedores 

utilizando estes modelos de desnutrição para investigar suas repercussões sobre a prole. 

Observa-se que a inadequação alimentar promove diferentes efeitos sobre organismos em 

desenvolvimento de acordo com o momento em que ocorre, visto que alguns processos 

fisiológicos são específicos de cada período (35-36). 

Pesquisa realizada por Silva et al. (2006) avaliando o crescimento somático de ratos 

cujas mães receberam dieta hipoprotéica durante a gestação encontrou redução do peso 

corporal, do eixo látero-lateral do crânio, do eixo ântero-posterior do crânio, do eixo 

longitudinal e do comprimento da cauda durante os primeiros 21 dias de vida (37). Outros 
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autores encontraram que a desnutrição protéica no feto causa redução em curto e longo 

prazo nas células pancreáticas e secreção de insulina (38-39) e aumento da pressão 

sanguínea (17, 40). Utilizando o modelo de restrição calórica (30% da dieta consumida pelo 

controle ad libitum) durante a gestação e a recuperação dietética na lactação, foi observado 

atraso no crescimento pós-natal e aumento na pressão arterial de ratos adultos (41).  

Ratos nascidos de mães alimentadas com uma dieta restrita em 25% das calorias 

durante a lactação apresentaram redução no nível sérico de corticosterona e no nível 

plasmático de adrenalina aos 3 meses de idade (34).  Prole de mães alimentadas com uma 

dieta hipoprotéica durante a lactação demonstrou redução nos níveis sanguíneos de 

colesterol total, HDL-c e triglicerídeos aos 6 meses de idade (42). Mães alimentadas com 

dieta hipoprotéica durante a lactação tiveram filhotes com menor peso corporal até os 90 

dias (43). 

Em estudo utilizando dieta hipoprotéica durante a gestação e a lactação, Falcão-

Tebas et al. (2011) encontrou um atraso na ontogênese dos reflexos de colocação pelas 

vibrissas, aversão ao precipício, reação de endireitamento em queda livre e geotaxia 

negativa (44). Mães alimentadas com dieta hipoprotéica durante a gestação e lactação 

tiveram ratos com menor peso corporal, maior quantidade de gordura visceral absoluta e 

relativa ao peso corporal e maior nível de insulina basal aos 130 dias (2). Desai et al. (2007) 

encontraram que ratos cujas mães tiveram uma restrição dietética de 50% apresentaram 

elevação nos níveis de glicose, colesterol total e LDL-c aos 9 meses de idade. Portanto, 

percebe-se que as respostas à desnutrição perinatal diferem em função do período em que 

ocorrem.  

 

Nutrição e ritmos circadianos 

 

Em animais experimentais, as repercussões em curto e longo prazo da desnutrição 

energética têm sido estudadas através do modelo de restrição alimentar quantitativa. 

Todavia, a redução da oferta alimentar gera estresse adicional devido ao longo período de 

privação de alimentos, uma vez que os animais consomem a ração num curto período de 

tempo (45). Por isso, este modelo é capaz de interferir sobre os ritmos circadianos do 

animal, o que dificulta a separação entre os efeitos decorrentes somente da redução 

energética daqueles decorrentes de alterações nos ritmos. Ritmos circadianos são aqueles 

que ocorrem num intervalo de 24 horas e destacam-se pela importância na regulação de 

uma série de funções fisiológicas e bioquímicas, dentre elas o comportamento alimentar 

(46). Os ritmos circadianos são controlados e gerados principalmente pelo relógio biológico 

central localizado no núcleo supraquiasmático (SCN) do hipotálamo. Este relógio central é 

sincronizado para 24 horas principalmente pelo ciclo claro/escuro, mas também pela 
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temperatura, processos sociais regulares e pela alimentação (46-48). O SCN recebe as 

informações do ciclo claro-escuro principalmente via trato retinohipotalâmico e transmite-as 

para os osciladores ou relógios periféricos, como fígado, intestino e tecido adiposo (49-50). 

Os osciladores transformam a informação física em mudanças moleculares pela expressão 

de um conjunto de genes relógio, que existem tanto no cérebro quanto em tecidos 

periféricos humanos, como sangue, tecido adiposo e coração (51-53). Os genes envolvidos 

nos mecanismos relógio são: circadian locomotor output cycles kaput (CLOCK), brain and 

muscle-Arnt-like protein-1 (BMAL1), Period1 (PER1), Period2 (PER2), Period3 (PER3), 

Cryptochrome1 (CRY1) e Cryptochrome2 (CRY2) (54). Genes relógio cooperam entre si e 

se auto-regulam, gerando ritmos que oscilam num período de 24h (55). 

Em roedores, tanto a alimentação quanto o padrão regular de refeição exercem 

influência sobre os ritmos circadianos (56). O tempo dos osciladores periféricos é controlado 

pelo SCN quando o alimento é disponível ad libitum (56). A restrição alimentar durante um 

período de tempo é um potente sincronizador para os osciladores periféricos, mas não 

apresenta influência clara sobre o oscilador central do SCN (56). Entretanto, quando a 

restrição alimentar está associada à restrição calórica, isto é, quando uma dieta hipocalórica 

restrita em quantidade é oferecida diariamente no mesmo horário, o tempo de expressão 

dos genes relógio é alterado dentro do SCN, indicando que a função do relógio central é 

sensível a pistas metabólicas (56). Desta forma, os componentes do sistema temporal 

circadiano podem ser diferentemente sincronizados de acordo com distintas, e algumas 

vezes conflitantes, pistas homeostáticas (metabólicas) e temporais (tempo de exposição à 

luz e alimentação) (56-57).  

Os ritmos circadianos atuam sobre o consumo e o gasto energético, de forma que 

sua funcionalidade adequada é essencial para a homeostase energética (58). Mudanças 

nos ritmos podem propiciar danos à saúde, como obesidade ou caquexia (59). Assim, ratos 

submetidos a um modelo de restrição alimentar quantitativa provavelmente não irão seguir o 

mesmo padrão de frequência de ingestão alimentar, podendo levar a outras alterações 

associadas à redução da frequência da alimentação ao invés dos efeitos da dieta 

propriamente dita.   

 

Conclusão 

 

A desnutrição no início da vida está associada ao desenvolvimento de doenças na 

vida adulta, o que torna relevante sua investigação a fim de propiciar futuras intervenções 

terapêuticas. Modelos experimentais permitem avaliações que não poderiam ser realizadas 

em seres humanos, por isso têm importante papel no estudo das alterações relacionadas à 

desnutrição durante a gestação e a lactação. Estudos demonstram que os efeitos da 
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desnutrição materna variam de acordo com o período em que ocorre. A desnutrição 

energética constitui o principal tipo de desnutrição encontrada na população, entretanto, os 

modelos experimentais existentes baseiam-se na restrição quantitativa de ração, o que pode 

interferir sobre os ritmos circadianos e o metabolismo. Portanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de modelos experimentais que sejam capazes de avaliar as 

consequências da desnutrição energética no início da vida sem interferir sobre as funções 

circadianas decorrentes da privação alimentar.  
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3- MÉTODOS 

 

 

Este estudo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências 

Biológicas da UFPE (protocolo nº. 23076.045734/2010-10). A manipulação e os cuidados 

com os animais seguiram as recomendações do Comitê Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). 

 

3.1- AMOSTRA 

 

Ratas albinas virgens da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), com idade entre 90 e 

120 dias e peso entre 220 e 280g, foram obtidas da colônia do Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal de Pernambuco. As ratas foram colocadas para acasalar e o dia em que 

o espermatozóide esteve presente no esfregaço vaginal foi designado dia da concepção, dia 0 

da gestação. As ratas foram então transferidas para gaiolas individuais e foram mantidas no 

biotério de experimentação do mesmo departamento, com temperatura de 22 ± 1°C, umidade 

relativa de 60% e ciclo de luz (06h00 às 18h00) e escuridão (18h00 às 06h00) constantes.  

As ratas gestantes foram aleatoriamente divididas em 4 grupos (n=5/grupo) de acordo 

com a manipulação dietética durante a gestação e a lactação:  Controle (C, recebeu a dieta 

normocalórica na gestação e na lactação), Hipocalórica na gestação (H-G, recebeu dieta 

hipocalórica na gestação e dieta normocalórica na lactação), Hipocalórica na lactação (H-L, 

recebeu a dieta normocalórica na gestação e a dieta hipocalórica na lactação) e Hipocalórica 

na gestação e na lactação (H-GL, recebeu a dieta hipocalórica na gestação e na lactação) 

(Quadro 1). Após o parto, as ninhadas foram ajustadas para 8 filhotes cada, distribuídos numa 

proporção de machos e fêmeas de 1:1, mas apenas os machos foram utilizados (CL, H-GL, H-

LL, H-GLL).  Ao desmame (21 dias), os filhotes machos passaram a receber a ração padrão 

para roedores Labina® (Purina) até 150 dias, quando foram sacrificados por decapitação para 

coleta dos tecidos. 
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Quadro 1- Desenho dos grupos experimentais 

 

Grupos 
Dieta por período 

Gestação Lactação Pós-desmame 

Controle (C) Normocalórica Normocalórica Labina 

Hipocalórica na gestação 

(H-G) 
Hipocalórica Normocalórica Labina 

Hipocalórica na lactação 

(H-L) 
Normocalórica Hipocalórica Labina 

Hipocalórica na gestação e 

na lactação (H-GL) 
Hipocalórica Hipocalórica Labina 

 

 

3.2- DIETA 

 

Água e ração foram oferecidos ad libitum durante todo o experimento. A dieta 

normocalórica usada consistiu na dieta do Instituto Americano de Nutrição específica para 

roedores em fase de crescimento (AIN-93G). Foi nutricionalmente equilibrada em relação à 

composição e distribuição de macronutrientes (normoprotéica, normolipídica e 

normoglicídica) e à composição de micronutrientes. A dieta hipocalórica, por sua vez, foi 

desenvolvida baseada na normocalórica, com uma restrição energética de 35% (Reeves, 

1997). Teve os mesmos ingredientes da anterior e também foi nutricionalmente equilibrada 

em relação à distribuição de macronutrientes (normoprotéica, normolipídica e 

normoglicídica), mas sofreu uma redução na quantidade de macro e micronutrientes devido à 

redução de calorias. Esta dieta forneceu menor valor calórico sem a restrição da quantidade 

alimentar graças à modificação da sua composição. A Labina, dieta oferecida aos ratos após o 

desmame, é uma ração comercial desenvolvida para ratos de laboratório à base de proteína 

mista, isto é, de origem animal e vegetal. Contém o mínimo de 23% de proteína bruta, extrato 

etéreo mínimo de 4%, o máximo de 10% de mineral e o máximo de 5% de matéria fibrosa 

(Tabelas 1 e 2).   

 

Tabela 1- Percentual de contribuição calórica de macronutrientes nas dietas de acordo com o valor energético 

total (VET)  

 

Dieta 
Proteína 

(% kcal VET) 

Carboidratos 

(% kcal VET) 

Lipídios 

(% kcal VET) 

VET 

(kcal/g) 

Hipocalórica* 18,59 63,88 18,1 2,3 

Normocalórica* 19 63 18 3,51 

Labina 26 63 11 3,58 

*Os cálculos da composição centesimal de macronutrientes foram baseados nas informações nutricionais 

enviadas pela empresa fornecedora dos produtos e na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 

(Unicamp, 2011).  
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Tabela 2- Composição química das dietas experimentais oferecidas aos animais durante a gestação e/ou 

lactação. 

 

Ingredientes AIN-93G (g/100g)* Hipocalórica (g/100g)* 

Amido de milho (88% carboidratos) 51,70   30,00 

Caseína (80% proteína) 21,25 13,00 

Goma guar 0,00 3,50 

Sacarose 10,00 0,00 

Concentrado solúvel de sacarose (30% 

açúcar)   

 

0,00 33,00 

Óleo de soja 7,00 4,50 

Celulose 5,00 12,00 

Mistura Mineral (AIN-93G) 3,50 2,80 

Mistura Vitamínica (AIN-93G) 1,00 0,80 

DL-Metionina 0,30 0,20 

Bitartarato de colina (41,1% colina) 0,25 0,25 

Tert-Butilhidroquinona (TBHQ), mg 14,00 14,00 

Calorias (g/100g) 3,51 2,30 

* Fonte: Adaptado de Reeves, 1997. 

   

A análise da composição centesimal final da dieta normocalórica e hipocalórica foi 

realizada pelo Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos (LEAAL) do 

Departamento de Nutrição da UFPE. 

 

3.3- AVALIAÇÕES NOS ANIMAIS IN VIVO 

 

3.3.1- Avaliações nas Ratas 

 

3.3.1.1- Evolução Ponderal 

 

A aferição do peso corporal das ratas foi realizada diariamente, iniciando no 1º dia 

após o acasalamento até o final do desmame.  Para obtenção do peso corporal foi utilizada 

balança eletrônica digital, marca Marte XL 500, classe II, capacidade máxima 500g (menor 

divisão 0,001g). 
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3.3.1.2- Consumo Alimentar  

 

O consumo alimentar foi avaliado diariamente durante a gestação e a lactação. Este foi 

determinado pela diferença entre a quantidade de comida provida às 8h da manhã e a 

quantidade remanescente 24h depois (Lopes De Souza et al., 2008). A partir do 14º da 

lactação, quando os filhotes abriram os olhos, o consumo alimentar correspondeu à ingestão 

da mãe e dos filhotes.  

 

3.3.1.3- Consumo Energético  

 

O consumo energético foi calculado pela multiplicação da quantidade de dieta ingerida 

durante o período (gestação e lactação) pelo valor energético de cada dieta. A partir do 14º da 

lactação, o consumo energético correspondeu à ingestão da mãe e dos filhotes.  

 

3.3.1.4- Coeficiente de eficácia alimentar (CEA) 

 

 O CEA foi calculado ao final de cada período (gestação e lactação), obedecendo à 

seguinte equação: CEA = (PF – PI)/TA onde, PF (peso corporal do animal ao final do período 

- em gramas); PI (peso corporal do animal no início do período - em gramas); TA (quantidade 

total de alimento ingerido durante o período - em gramas). 

O peso corporal dos animais, assim como o consumo alimentar, foi quantificado 

diariamente para o cálculo do CEA. O cálculo do CEA incluiu o consumo alimentar da mãe e 

dos filhotes a partir do 14º dia da lactação.  

 

3.3.1.5- Coeficiente de ganho de peso por consumo calórico (CGPCC) 

 

O CGPCC foi calculado após a quantificação das calorias provenientes das dietas 

consumidas ao final de cada período (gestação e lactação). A obtenção do CGPCC obedeceu à 

seguinte equação: CGPCC = PF – PI / VET onde, PF (peso corporal do animal ao final do 

período - em gramas); PI (peso corporal do animal no início do período - em gramas); VET 

(valor calórico da dieta consumida no período - em calorias). O cálculo do CGPCC incluiu o 

consumo energético da mãe e dos filhotes a partir do 14º dia da lactação.  
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3.3.1.6- Desempenho da Gestação 

 

No nascimento, foi quantificado o número de filhotes nascidos por ninhada (nativivos 

e natimortos) e, após 24h do parto, o peso de cada neonato (g). 

 

3.3.2- Avaliações nos Filhotes 

 

As manipulações foram feitas a partir do primeiro ciclo de escuridão após o 

nascimento, que foi considerado o primeiro dia pós- natal (DPN), a fim de minimizar a 

interferência da manipulação humana sobre a sucção dos filhotes. 

 

3.3.2.1- Ontogênese dos Reflexos 

 

A avaliação da maturação dos reflexos foi efetuada conforme procedimento proposto 

por Fox, 1965. Foram realizadas diariamente, uma hora após o início do ciclo de luz (das 

07h00 às 08h00 da manhã), recuperação de decúbito, resposta ao susto e reação de 

endireitamento em queda livre. Para cada um dos reflexos foi registrado o dia de sua 

consolidação (aparecimento da resposta total). Em seguida, o dia da consolidação foi 

considerado o primeiro dia da seqüência de 3 dias consecutivos de aparecimento completo da 

resposta reflexa esperada (Fox, 1965). 

 Recuperação de decúbito: o animal foi colocado em decúbito dorsal sobre uma 

superfície plana e durante 10 segundos foi observado se o mesmo conseguiria 

retornar ao decúbito ventral. A resposta foi considerada positiva quando o animal 

girou o corpo e assumiu o decúbito ventral apoiado nas quatro patas. 

 Resposta ao susto: o animal foi submetido a um ruído súbito, produzido pela 

percussão de um bastão metálico sobre um recipiente (4,5cm de diâmetro e 6,0cm de 

altura) também metálico a uma distância aproximada de 10,0cm do animal. 

Considerou-se resposta positiva quando o animal teve uma simultânea retração 

rápida e involuntária do corpo, característica do susto. 

 Reação de endireitamento em queda livre: o animal foi segurado pelas quatro 

patas com o dorso voltado para baixo, a uma altura de 30cm (uma régua de 30cm 

perpendicular ao plano serviu de guia). O animal foi então solto e foi observada sua 

queda livre sobre um leito de espuma sintética (30x12cm). Considerou-se resposta 
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positiva quando o animal girou completamente o corpo, voltando o ventre para baixo 

e caindo na superfície apoiado sobre as quatro patas. 

 

3.3.2.2- Maturação das Características Físicas  

 

A avaliação da maturação das características físicas foi realizada de acordo com 

procedimento proposto por Fox, 1965. Abrangeu a abertura do pavilhão auditivo, a abertura 

do conduto auditivo, a irrupção dos incisivos inferiores e superiores e a abertura dos olhos. 

 Abertura do pavilhão auditivo: foi considerado o dia em que o pavilhão auditivo 

desfez a dobra e esta tornou-se livre e palpável pelo pesquisador. 

 Abertura do conduto auditivo: a data de abertura do conduto auditivo foi 

considerada o dia em que o orifício auricular pôde ser visualizado. 

 Irrupção dos incisivos inferiores: foi considerado o dia de rompimento da gengiva 

com exposição dos incisivos inferiores. 

 Irrupção dos incisivos superiores: foi considerado o dia de rompimento da 

gengiva com exposição dos incisivos superiores. 

 Abertura dos olhos: foi considerado o dia da abertura total das pálpebras e da 

exposição normal dos olhos do animal. 

 

3.3.2.3- Crescimento Somático 

 

A aferição das medidas foi feita pela pesquisadora diariamente, das 08h00 às 09h00 da 

manhã, desde o nascimento até o desmame, utilizando paquímetro digital Starrett® com 

acurácia de 0,01mm para obtenção das medidas murinométricas (SILVA et al., 2005).  

Comprimento da cauda (CC): o animal foi contido delicadamente com uma das 

mãos do pesquisador. Foi estendida a cauda do animal e marcado o início e fim da cauda na 

mesa com o auxílio de uma caneta. Essa medida foi realizada depois com o paquímetro. 

Eixo longitudinal (EL): o eixo longitudinal do corpo foi medido contendo o animal 

delicadamente. Os dedos anular, médio e indicador do pesquisador comprimiram 

respectivamente as regiões dorso-anterior, dorso-posterior e a cauda do animal de encontro à 

superfície da mesa. Em seguida foram feitas marcas na mesa coincidentes com o focinho e a 

base da cauda do animal. Com o paquímetro, procedeu-se a medida da distância entre os 

pontos obtidos. 
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Eixo látero-lateral do crânio (ELLC): este eixo é representado pela linha imaginária 

perpendicular ao eixo longitudinal do crânio, dividindo os pavilhões auriculares ao meio. O 

pesquisador conteve o animal com uma das mãos, tendo a cabeça deste entre o dedo indicador 

e o polegar. Assim, com auxílio do paquímetro, procedeu a medida do eixo látero-lateral do 

crânio. 

Eixo ântero-posterior da cabeça (EAPC): para a medida do eixo ântero-posterior do 

crânio, foi tomada como referência a linha média que vai da extremidade do focinho até o 

ponto de intersecção com outra linha perpendicular imaginária. Essa linha passa 

tangencialmente às extremidades posteriores dos pavilhões auriculares. O pesquisador 

conteve o animal delicadamente mantendo a cabeça do animal entre os dedos indicador e 

polegar. Então, procedeu a medida com o auxílio do paquímetro. 

 

3.3.2.4- Evolução Ponderal  

 

      A aferição do peso corporal foi realizada 24 horas após o parto (que foi considerado o 

1º dia de vida – peso ao nascer) e nos dias 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 

135 e 150, correspondendo ao término do período de experimentação. O horário estabelecido 

para esta avaliação foi entre 09h00min e 10h00min. Foi utilizada uma balança eletrônica 

digital, marca Marte XL 500, classe II, capacidade máxima 500g (menor divisão 0,001g). 

 O percentual de ganho de peso durante a lactação (21 dias) foi calculado a partir da 

seguinte fórmula: Percentual de ganho de peso = ganho de peso absoluto (g) x 100/ peso ao 

nascer.  

 

3.3.2.5- Consumo alimentar  

 

 Cada rato foi colocado numa gaiola metabólica para mensuração do consumo 

alimentar na idade de 110 a 120 dias. A ração Labina foi provida na forma de pellets. A 

quantidade de ração fornecida cada dia foi pesada, bem como a quantidade restante após 24h. 

Os primeiros 5 dias foram usados para adaptação dos ratos à gaiola e os últimos 5, para 

mensuração.  
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3.3.2.6- Índice de Massa Corporal (IMC) e Relação Abdome-Tórax (RAT) 

 

O IMC foi avaliado por meio da seguinte equação: IMC = peso corporal (g)/ 

(comprimento naso-anal)
2
 (cm)

2
   

Para o cálculo da RAT, foram realizadas as medidas de circunferência abdominal e 

torácica, sendo: 

Circunferência abdominal (CA): maior circunferência entre a borda superior da crista 

ilíaca e a última costela. 

Circunferência torácica (CT): linha perpendicular ao eixo longitudinal na altura da 

décima terceira vértebra torácica, últimas costela e região esternal. 

RAT = Circunferência abdominal (cm) / Circunferência torácica (cm) (Novelli et al., 2007)  

 

3.4- AVALIAÇÕES NOS ANIMAIS POST MORTEM 

 

  Ao final do experimento (150 dias), os animais foram decapitados para coleta dos 

tecidos. 

 

3.4.1- Pesagem de tecidos e órgãos  

 

Após a retirada do sangue, foram extraídos e pesados os seguintes tecidos e órgãos: 

gordura retroperitoneal e epididimal, fígado, coração, rim direito e esquerdo, adrenal direita e 

esquerda, estômago e baço. A pesagem foi efetuada em balança eletrônica digital, marca 

Marte XL 500, classe II, capacidade máxima 500g (menor divisão 0,001g). 

 

3.4.2- Níveis Séricos de Glicose, Colesterol e Triglicerídeos 

 

O sangue coletado dos animais foi centrifugado a 3500 rpm durante 20 minutos. Após 

a centrifugação, o soro obtido foi congelado em freezer a -80ºC para análise posterior. Foram 

avaliados os níveis séricos de glicose, colesterol total e triglicerídeos através de ensaio 

colorimétrico de ponto final, utilizando o Kit de Glicose PAP Liquiform, o Kit de Colesterol 

Liquiform e o Kit de Triglicérides Liquiform, respectivamente (Labtest, Lago Santa, Minas 

Gerais, Brasil). Para análise da fração HDL, utilizou-se o método de ensaio direto para HDL-

colesterol, utilizando-se o Kit HDL Liquiform do fabricante anteriormente citado. A fração 

VLDL-colesterol foi determinada mediante a utilização da equação de FRIEDWALD (1972). 
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• VLDL-colesterol (mg/dL) = triglicerídeos / 5 

 

3.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análise intra-grupo foi desenvolvida e não mostrou significância, de forma que a 

média de valores dos machos de cada ninhada foi considerada uma amostra. As variáveis 

contínuas foram testadas conforme a normalidade da distribuição através do teste de 

Kolmogorov Smirnov. Os dados que mostraram distribuição normal foram expressos em 

média e erro padrão da média (EPM). Na comparação entre as médias, utilizou-se one way ou 

two way ANOVA seguida dos testes a posteriori de Tukey ou Bonferroni, respectivamente. A 

associação entre as variáveis foi examinada pelo teste de Correlação de Pearson. Para dados 

não paramétricos utilizou-se o teste Kruskal-Wallis seguido pelo teste a posteriori de Dunn’s. 

Foi considerada a significância de 0,05. O banco de dados foi construído no programa Excel 

(versão 2007, Microsoft, USA) e as análises estatísticas foram realizadas no GraphPad Prism 

5® (GraphPad Software Inc. La Jolla, CA, USA). 
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Abstract 

The main goal of this study was to evaluate the effects of a non-restricted low-energy 

diet during different periods of perinatal life on mothers and their offspring (from birth 

to adult life). Male Wistar rats were divided in four groups according to their mothers 

diet during perinatal life: Control (C, received normocaloric diet in gestation and 

lactation), low-energy diet during gestation (LE-G, received low-energy diet during 

gestation and normocaloric diet during lactation), low-energy diet during lactation (LE-

L, received normocaloric diet during gestation and low-energy diet during lactation) and 

low-energy diet during gestation and lactation (LE-GL, received low-energy diet during 

gestation and lactation). Mother´s body weight, food intake, and energy intake were 

daily recorded. In offspring, it was evaluated birth weight, growth rate, ontogeny of 

reflexes, physical features. At 150 d, biochemical profile and weight of organs were 

evaluated. Maternal non-restricted low-energy diet during gestation, lactation or both 

did not affect offspring in short-term. During development, low-energy diet offspring 

showed significant effects on glucose/lipid profiles that were more pronounced when 

undernutrition happened during lactation. There was a more deleterious effect on later 

growth and structural parameters in response to low-energy diet during gestation and 

lactation. The specificity of response to low-energy diet provides a potential mechanism 

underlying for altered phenotypic regulation, which programs offspring to adult disease. 

This new experimental diet model can be used in the context of developmental 

plasticity. 

 

Keywords: Developmental plasticity, low-energy diet, growth rate, reflexes, glycaemia, 

dyslipidemia  
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Introduction 

Epidemiological and experimental studies have shown that variations in the 

quality of the intra-uterine and post-natal environment are linked with later risk of 

cardiovascular and metabolic diseases 
(1-2)

. For example, unbalanced nutrient intake 

during perinatal life (gestation, lactation and first infancy) has been related to disturb 

during growth and early development of type II diabetes, obesity and dyslipidemia at 

adulthood 
(1-2)

. This phenomenon, termed “developmental plasticity” or metabolic 

programming, refers to the property of a given genotype to produce different 

phenotypes in response to distinct environmental conditions 
(3)

.  

 Maternal low-protein diet model during gestation and/or lactation is one of the 

most extensively studied animal models of developmental plasticity 
(4)

. Feeding a low-

protein diet (8% casein) during gestation followed by the consumption of a 

normocaloric diet throughout the life-course is associated with growth restriction, 

elevated systolic blood pressure and increased fasting plasma insulin concentrations 
(4)

. 

If maternal protein restriction is continued during lactation, there is long-lasting growth 

restriction, age-dependent loss of glucose tolerance, insulin resistance, hypertension and 

hyperleptinaemia, even when the offspring is weaned onto a control diet 
(4)

. Our 

previous study demonstrated a delayed maturation of reflexes, as well as deficits in 

locomotion patterns caused by postnatal malnutrition in neonatal rats 
(5)

.  

The effects of regimens of total food restriction or maternal calorie restriction 

have been also studied in terms of developmental plasticity. Severe nutritional 

deprivation (70% food restriction) in the pregnant rat leads to changes in postnatal 

growth patterns, to delayed catch-up growth and to elevated blood pressure in adulthood 

(6)
. Calorie-restriction diet (~50% ad libitum, from day 14 of pregnancy) decreases fetal 

weight and increases fetal plasma corticosterone in rats 
(7)

. Adult offspring exposed to a 
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50% maternal food restriction in late gestation and lactation have an increased food 

intake, glucose intolerance, and alteration in hypothalamus-pituitary-adrenal axis  

compared to control offspring 
(8-10)

. However, the impact of maternal food restriction 

can be also related to the stress of starving caused by meal-feeding behavior once rats 

consume all their food within a short period of time 
(11)

. Dams receiving the highly 

restricted diet (25 g/d intake of the control) consumed all their food within 6 h after it 

was made available and 12h after the food had been given, milk production ceased and 

the rates of lipogenesis fall to very low values 
(11)

.  

The study presents a new perinatal undernutrition experimental model based on 

a low-energy diet (35% energetic reduction of the normocaloric diet) without 

quantitative restriction and balanced in terms of micro and macro-nutrients. Previous 

studies have shown that energetic-proteic undernutrition, mainly due energetic deficit, is 

the most prevalent problem of public health in poor regions 
(12-13)

. Previous 

experimental model based on food-restriction presents the interference of circadian 

cycle once rats are submitted to a long period of day without food 
(14)

. The present study 

brings an experimental diet model which calories are restricted and animals are allowed 

to feed ad libitum during gestation and/or lactation. Thus, the main goal of this study 

was to evaluate the effects of a non-restricted low-energy diet during different periods 

of perinatal life on mothers and their offspring (from birth to adult life). Our hypothesis 

is that non-restricted low-energy diet minimizes the potential short-term negative effects 

of energy quantitative restricted diet on perinatal periods with more pronounced long-

lasting consequences for the offspring. 
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Material and methods 

The experimental protocol was approved by the Ethics Committee of the 

Biological Sciences Center (protocol no. 23076.045734/2010-10), Federal University of 

Pernambuco, Recife, PE, Brazil, and followed the Guidelines for the Care and Use of 

Laboratory Animals 
(15)

. 

 

Animals and diets 

Virgin female albino Wistar rats (Rattus norvegicus) were obtained from the 

Department of Nutrition, Federal University of Pernambuco. The female rats were 90-

120 days old, 220-280g weight, when they mated. The day on which spermatozoa were 

present in a vaginal smear was designated as the day of conception, day 0 of pregnancy. 

Pregnant rats were then transferred to individual cages and they were maintained at a 

room temperature of 22 ± 1ºC with a controlled light–dark cycle (light 06.00–18.00 

hours). Pregnant rats were randomly divided in four groups (n=5/each): control (C, 

received normocaloric diet during gestation and lactation), low-energy diet during 

gestation (LE-G, received low-energy diet during gestation and normocaloric diet 

during lactation), low-energy diet during lactation (LE-L, received normocaloric diet 

during gestation and low-energy diet during lactation) and low-energy diet during 

gestation and lactation (LE-GL, received low-energy diet during gestation and 

lactation). Kilocalories ratio in the diets according to the total energetic value (TEV) 

and chemical composition of the experimental diets offered to animals during gestation 

and/or lactation are described in Tables 1 and 2. Low-energy diet was elaborated by the 

Laboratory of Experimental Nutrition and Dietetic of Federal University of 

Pernambuco. Water and diet was given ad libitum. After delivery, the offspring were 

maintained as litters of eight male pups (CL, LE-GL, LE-LL, LE-GLL). At weaning (21 d 
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old), offspring remained in the experiment and received standard chow for rodents 

Labina® (Purina) until 150 days, when they were killed by decapitation. Female pups 

were used in another experiment. 

 

Table 1- Kilocalorie ratio of the diets according to total energetic value (TEV) 

Diet 
Protein 

(kcal %) 

Carbohydrates 

(kcal %) 

Lipids 

(kcal %) 

TEV 

(kcal/g) 

Low-energy* 18,59 63,88 18,10 2,30 

Normocaloric* 19,00 63,00 18,00 3,51 

Labina** 26,00 63,00 11,00 3,58 

*The calculations of chemical composition of macronutrients were based in nutritional 

information provided by products’ suppliers and in the Brazilian Table of Food 

Composition (TACO).  

**Nutritional information obtained from Adolfo Lutz Institute, 1985.  

 

Table 2- Chemical composition of the experimental diets offered to animals during 

gestation and/or lactation. 

Ingredients 
Normocaloric 

diet (g/100g)* 
Low-energy diet (g/100g) 

Corn starch (88% carbohydrates) 51,70  30,00   

Casein (80% protein) 21,25  13,00  

Guar gum 0,00  3,50  

Sucrose  10,00  0,00  

Concentrated soluble sucrose  

(30% sugar) 

 

0,00  33,00  

Soybean oil 7,00  4,50  

Cellulose  5,00  12,00  

Mineral mixture (AIN-93G) 3,50  2,80  

Vitamin mixture (AIN-93G) 1,00  0,80  

DL-Met 0,30  0,20  

Choline bitartrate (41,1% choline) 0,25  0,25  

Tert-Butylhydroquinone (TBHQ), mg 14,00  14,00  

Calories (g/100g) 3,51  2,30  

* Source: Adapted of Reeves et al 
(16)

. 
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Mother´s Assessment 

The mother’s body weight was recorded daily during gestation and lactation for 

calculation of the range of body weight percentage. Daily food intake was determined 

by the difference between the amount (weight) of food provided at 08 a.m. and the 

amount (weight) of food remaining 24 h later 
(17)

. Body weight was recorded with a 

Marte Scale (XL-500, II class) with a 0.001g accuracy. The energy intake was 

calculated by multiplying the amount of food intake during gestation and lactation by 

the energetic value of both low-energy diet and normocaloric diet. Feed Conversion 

(FC) and Efficiency Energy (EE) were calculated by: FC= final body weight – initial 

body weight/ total amount of food intake; EE= final body weight – initial body weight/ 

caloric value of diet intake. 

 

Pup´s Assessment 

The manipulations were made from the first cycle of darkness after birth. All 

assessments were made between 8.00 and 10.00 hours. 

 

Physical features maturation  

The features were evaluated daily from the second day after birth until when 

somatic maturation had occurred, by the method of Smart and Dobbing 
(18)

. Eye 

Opening (EO), Auricle Opening (AO), Auditory Canal Opening (ACO), Low Incisor 

Eruption (LIE) and Upper Incisor Eruption (UIE) were considered positive when the 

two eyes, the two auricles and the two auditory canals were opened and the two lower 

and upper incisors had appeared. 
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Reflex test 

Daily examinations evaluating a spectrum of reflexological tests (Table 3) as 

indicators of neurological development were conducted from the 1 to the 17th postnatal 

days. Reflex tests were conducted between 08.00 and 09.00 hours. The time of the 

appearance of each reflex was defined as the first day of its occurrence during a period 

of three consecutive days 
(18)

. 

 

Table 3- Description of the tests reflexes 

Reflex Stimulus Response 

Righting (R) 
Rat placed on back on a flat 

surface 

It turns over, to rest in ventral 

decubitus, with the four paws 

on the surface 

Free-fall righting 

(acceleration 

righting) 

Rat held by the paws, back 

downwards, is dropped from 

30cm on a cotton wool pad 

Turns body in mid-air, to land 

on all fours. All legs must be 

free of body on landing. 

Auditory-startle 

response  

Sudden sound stimulus by 

percussion with a metallic stick 

in a metal surface 

Body retraction, with a 

transitory immobility. The 

stimulus was given twice in 

each test, with an interval of 1 

min. 

According to Smart and Dobbing 
(18)

 

 

Somatic growth 

Somatic growth was assessed in terms of body weight, tail length, and 

mediolateral and anteroposterior head axis measurements performed from the first to 

21
st
 postnatal day between 9.00 and 11.00 hours. Body weight of the pups was recorded 

daily throughout the experiment with a Marte scale with 100 mg precision. Percentage 

of body weight gain was calculated as follows: Body weight gain (%) = absolute 

weight gain (g) x 100/ birth weight. Longitudinal axis (LA, distance from nose to 

anus), tail length (TL, distance from tail tip to tail base), length of the laterolateral 

skull axis (distance between the ear holes) and length of the anteroposterior axis of 
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the head (distance between snout and head-neck articulation) were measured with a 

digital caliper (Starrett
®
, Series 799, São Paulo, Brazil) with a 0·01-mm precision.  

Offspring body weight was assessed at 30, 60, 90, 120 and 150 d old assessment 

of the evolution of body weight. At 150 d old, it was calculated: Body Mass Index 

(BMI), body weight (g) / body length (cm)
2
 
(19)

; Waist-chest ratio (WCR), Abdominal 

circumference (cm) / Thoracic circumference (cm) 
(19)

; Longitudinal axis (LA) .   

 

Measurement of food intake  

On the d 110 to 120, pups were housed individually for 10 days in a metabolic 

cage. The first four days were designed for adaptation to the cage. Next, the animal’s 

daily food consumption was determined by the difference between the amount of food 

provided (50 g) at the onset of the light cycle and the amount of food remaining 24 h 

later 
(17)

.  Body and food weights were recorded by a Marte Scale (AS-1000), in 

increments of 0.01g . 

 

Biochemical assessment 

At 150 d old, and after fasting (12 h), serum glucose, total cholesterol, high-

density-lipoprotein cholesterol (HDL-c) and triglyceride (TG) levels were determined 

with commercially available kits (BioSystems, Spain - A 25 Clinical Chemistry 

Analyse
®

). Very low-density-lipoprotein cholesterol (VLDL-c) was obtained using 

Friedewald calculations 
(20)

. 
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Weight of organs 

After the sacrifice, liver, heart, right and left kidney, right and left adrenal, 

stomach, fat (epididymal and retroperitoneal) and spleen were removed and weighted to 

calculate absolute weight (mg) and relative weight (%/g body weight).  

 

Statistical Analyses  

Intra-litter analyses were performed and found not to be significant, and each 

litter of eight pups was considered one sample, and statistical analyses were performed 

by using the mean values of each litter. Pearson’s correlation coefficient was used to 

correlate the number of pups that were born and the mother´s body weight gain during 

gestation. Offspring were analyzed by one-way ANOVA. Tukey’s post hoc test was 

used. For repeated analysis, two-way ANOVA followed Bonferroni´s pos hoc test was 

used. For reflex ontogeny and physical features, data are presented as median ± minimal 

and maximal values. Kruskal-Wallis’ test followed by Dunn´s test (reflexes and 

physical feature) was applied for multiple comparisons. Values are presented as means 

± S.E.M. Significance was set at P <0·05. Data analysis was performed using the 

statistical program Graphpad Prism 5
®
 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA). 

 

Results 

During gestation and lactation, there were no differences in body weight, food 

intake, FC and EE among groups except for energy intake (Table 4).  During gestation 

and lactation, LE-G and LE-L dams presented a lower energetic intake when compared 

to C dams. LE-GL dams showed a lower energy intake when compared to LE-L dams 

(gestation) and LE-G dams (lactation) [Table 4]. Data were adjusted for the number of 

pups born to each dam [C= 10 (8-14); LE-G= 11 (11-12); LE-L= 11 (9-13); LE-GL= 11 
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(9-13)]; values expressed as median (minimum and maximum). Pearson’s correlation 

coefficient between number of pups and body weight gain of the mother was not 

significant (r
2
=0.12). Birth weight did not differ among groups (CL= 6.24 ± 0.31; LE-

GL= 5.47 ± 0.42; LE-LL= 5.97 ± 0.12; LE-GLL= 6.42 ± 0.24).  

 

Table 4- Effects of low-energy diet in different perinatal periods on nutritional 

parameters of dams (n = 5 for each group).  

      Groups 

   C  LE-G  LE-L  LE-GL 

      Mean SEM   Mean SEM   Mean SEM   Mean SEM 

Gestation                       

Initial body weight 250.09 5.84  245.82 9.82  256.56 7.85  251.37 5.78 

Final body weight 371.30 14.83  336.34 9.73  366.51 10.46  346.16 9.79 

Range of weight (%) 39.02 2.30  31.39 3.65  36.66 0.77  30.39 2.81 

Food intake (g) 415.22 25.34  408.42 20.54  426.21 29.97  425.38 18.95 

Energy intake (kcal) 1457.42 88.94  939.37 47.24a  1496.01 105.21  978.36 43.60ac 

FC 0.27 0.02  0.21 0.02  0.25 0.01  0.20 0.01 

EE 7.70 0.56  9.06 1.07  7.09 0.37  8.65 0.60 

Lactation            

Body weight inicial 286.25 11.70  265.61 11.94  286.21 9.42  266.31 10.05 

Body weight final 277.17 12.43  277.11 10.79  267.36 14.99  256.46 13.01 

Range of weight (%) -6.23 0.19  4.03 2.15  -7.87 3.47  0.27 2.88 

Food intake (g) 827.21 26.82  850.87 33.68  691.86 76.20  785.55 91.61 

Energy intake (kcal) 2903.50 94.14  2986.56 118.23  1591.28 175.26a  1806.77 210.71ab 

FC -0.02 0.00  0.01 0.01  -0.04 0.02  -0.004 0.01 

EE -0.54 0.09   0.35 0.18   -1.77 1.01   -0.16 0.49 

 

C= control; LE-G= low energy diet during gestation; LE-L= low energy diet during 

lactation; LE-GL= low energy diet during gestation and lactation. FC= Feed conversion 

(g wt gain/g food); EE= Efficiency Energy (g wt gain/Kcal). Data expressed in mean ± 

SEM.  

a
 p<0.01 vs C.

 b 
p<0.001 vs LE-G.

 c
 p<0.01 vs LE-L. One-way ANOVA followed by 

Tukey´s post hoc test. 
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During the lactation period, pups in each litter were analyzed in terms of the 

development of physical features and reflex ontogeny (Table 5). Physical features did 

not change, except for the day of “eruption of low incisor” in LE-GLL group when 

compared to LE-GL group. Similarly, the reflex ontogeny of pups did not change except 

for pups from mothers provided a low-energy diet during gestation (LE-GL) that showed 

a delayed maturation of “righting” when compared with the control (CL) group (Table 

5).  

Table 5- Development of physical features and reflexes in rats 
 

          Groups         

  CL LE-GL LE-LL LE-GLL 

  Age (days) Age (days) Age (days) Age (days) 

    Median 
(Min-
Max) Median 

(Min-
Max) Median 

(Min-
Max) Median 

(Min-
Max) 

Physical features         

Auricle opening 3.0 (2-4) 4.0 (3-5) 3.0 (3-4) 3.0 (2-4) 

Auditory conduit 
opening 

12.0 (11-15) 13.0 (11-14) 13.0 (12-15) 12.0 (11-14) 

Upper incisor eruption 10.0 (7-11) 10.5 (9-12) 9.0 (9-12) 9.0 (8-10) 

Low incisor eruption 11.0 (10-12) 12.0 (10-13) 12.0 (10-12) 11.0b (10-12) 

Eyes opening 13.5 (13-15) 14.5 (13-15) 14.0 (12-16) 14.0 (12-17) 

Reflexes          

Righting  3.0 (2-4) 4.5a (2-6) 3.5 (2-5) 3.0 (2-4) 

Startle reflex 12.0 (11-15) 13.0 (12-15) 13.0 (12-15) 12.0 (11-16) 

Free-fall righting 12.0 (11-14) 14.5 (13-17) 14.0 (11-17) 15.0 (12-17) 

During gestation and/or lactation, the dams were fed either a control or low-energy diet. 

The pups into each litter were evaluated from 1
st
 day until appearance of physical 

features and reflexes. Groups: control (CL, n=5); low-energy diet during gestation (LE-

GL, n=5); low-energy diet during lactation (LE-LL, n=5); and low-energy diet during 

gestation and lactation (LE-GLL, n=5). The values are presented as median and 

minimum and maximum values (in parentheses).
  

a
 p<0.05  vs CL and 

b
 p<0.05 vs LE-GL using Kruskal-wallis test; Dunn´s test.  
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Litters from LE-G and LE-L mothers showed a deficit in the somatic growth 

indicators when compared with litters from C group (Table 6). LE-GLL group showed a 

reduction in all parameters of somatic growth at 12 and 21 d old when compared to CL 

group. LE-GL, LE-LL and LE-GLL showed lower values of body length, tail length, 

laterolateral skull axis, and anteroposterior axis of the head than CL groups (Table 6). 

Table 6- Somatic growth measures during lactation 

  Laterolateral skull axis (mm)   Anteroposterior axis of the head (mm) 

 3 (d) 12 (d) 21 (d)  3 (d) 12 (d) 21 (d) 

CL 11,50 ± 0,17 15,71 ± 0,16 17,71 ± 0,14  20,81 ± 0,21 31,18 ± 0,34 37,62 ± 0,36 

LE-GL 10,56 ± 0,11a 15,00 ± 0,10a 17,11 ± 0,12a  19,14 ± 0,16a 29,69 ± 0,25a 36,25 ± 0,27a 

LE-LL 11,23 ± 0,08a 15,16 ± 0,15a 16,66 ± 0,10a  20,19 ± 0,25a 29,62 ± 0,37a 35,26 ± 0,33a 

LE-GLL 11,57 ± 0,13bc 15,39 ± 0,10abc 16,85 ± 0,09ab  20,71 ± 0,14bc 30,50 ± 0,16abc 36,43 ± 0,22ac 

              

 Body Lenght (mm)  Tail Lenght (mm) 

 3 (d) 12 (d) 21 (d)  3 (d) 12 (d) 21 (d) 

CL 61,33 ± 0,60 89,74 ± 1,02 121,20 ± 0,91  21,83 ± 0,40 42,59 ± 0,97 68,35 ± 1,18 

LE-GL 58,13 ± 0,64a 87,10 ± 0,79a 118,99 ± 1,65a  19,26 ± 0,21a 38,70 ± 0,91a 61,60 ± 1,14a 

LE-LL 59,19 ± 0,39a 83,56 ± 1,19a 107,55 ± 1,27a  20,48 ± 0,57 39,03 ± 1,32a 58,14 ± 1,32a 

LE-GLL 60,80 ± 0,52b 85,75 ± 1,05ac 111,54 ± 1,13abc   21,17 ± 0,32b 40,40 ± 0,70ab 62,02 ± 0,92ac 

During gestation and/or lactation, the dams were fed either a control or low-energy diet. 

The pups into each litter were evaluated at 3
rd

, 12
th
 and 21

st
 d of life. Groups: control 

(CL, n=5); low-energy diet during gestation (LE-GL, n=5); low-energy diet during 

lactation (LE-LL, n=5); and low-energy diet during gestation and lactation (LE-GLL, 

n=5).   

a
 p<0.01 vs CL.

 b 
p<0.001 vs LE-GL.

 c
 p<0.01 vs LE-LL. Two-way ANOVA followed by 

Bonferroni´s post hoc test. 

 

Pups from mothers submitted to low-energy diet during perinatal period showed 

a lower body weight after 12
th

 d of lactation. However, the reduction of body weight 

was less pronounced in LE-GL group (Figure 1A, B and C). LE-LL and LE-GLL groups 
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showed a lower percentage of body weight gain at weaning. There were no differences 

among groups at 150 d old, except for LE-GLL (Figure 1C). 
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Figure 1- (A) Body weight of pups during lactation (n=5/group). (B) Body weight gain 

(%) of offspring during lactation (n=5/group). (C) Body weight of offspring from 30
th

 to 

150
th
 d (n=5/group). During gestation and/or lactation, the dams were fed either a 

control or low-energy diet. Groups: control (CL, n=5); low-energy diet during gestation 

(LE-GL, n=5); low-energy diet during lactation (LE-LL, n=5); and low-energy diet 

during gestation and lactation (LE-GLL, n=5). Two-way repeated measures ANOVA 

followed by Bonferroni post hoc test (p<0.05). Mean ± SEM values. 
a
 vs CL; 

b
 vs LE-

GL; 
c
 vs LE-LL. 
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On the d 110 to 120, pups were evaluated in terms of food intake. Absolute food 

intake was not different among groups (CL= 30.33 ± 0.34g; LE-GL= 28.01 ± 0.83g; LE-

LL= 29.34 ± 0.70g; LE-GLL= 29.08 ± 1.69g, p = 0.141). Relative food intake was higher 

in pups from LE-LL group when compared to CL group and LE-GLL group showed a 

higher relative food intake than both CL and LE-GL groups (CL= 0.073 ± 0.002g; LE-GL 

= 0.069 ± 0.002g; LE-LL= 0.084  ± 0.004; LE-GLL= 0.086 ± 0.005, p = 0.02).  

At 150 d, LE-GLL group showed lower BMI than LE-GL group. LE-GL and LE-

GLL groups showed lower triglycerides and VLDL-c than CL, while LE-LL showed 

higher triglycerides and VLDL-c when compared to CL. Glycaemia was lower in LE-LL 

and LE-GLL groups than CL group (Table 7). 

 

Table 7- Murinometric and biochemical parameters of offspring at 150 d  

  CL   LE-GL   LE-LL   LE-GLL 

 Mean SEM  Mean SEM  Mean SEM  Mean SEM 

Murinometric 

parameters 
           

Longitudinal 

axis 
24.57 0.31  24.33 0.34  24.26 0.19  24.26 0.20 

BMI (g/cm2) 0.67 0.01  0.72 0.02  0.66 0.01  0.67 0.01b 

WCR (mm) 1.15 0.02   1.17 0.03   1.15 0.03   1.14 0.01 

Biochemical 

parameters 
           

Triglycerides 80.88 6.94  52.43 2.68a  113.57 4.18a  60.00 1.86ac 

Total 

cholesterol 
62.62 1.94  61.23 1.30  67.14 2.06  61.15 1.44  

HDL-c 41.65 2.36  41.64 1.79  45.15 2.53  40.28 1.95 

VLDL-c 16.18 1.39  10.49 0.54a  22.71 0.84a  12.00 0.37ac 

Glycaemia 122.69 3.14  121.25 3.91  77.70 3.00a  87.49 3.88ab 

During gestation and/or lactation, the dams were fed either a control or low-energy diet. 

The pups into each litter were evaluated at 150
th
 d of life. Groups: control (CL, n=5); 

low-energy diet during gestation (LE-GL, n=5); low-energy diet during lactation (LE-

LL, n=5); and low-energy diet during gestation and lactation (LE-GLL, n=5).   

a
 p<0.01 vs CL.

 b 
p<0.001 vs LE-GL.

 c
 p<0.01 vs LE-LL. One-way ANOVA followed by 

Tukey´s post hoc test. 
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LE-GL and LE-GLL groups showed lower absolute and relative liver weight 

when compared to CL group, while LE-GLL group showed lower relative liver weight 

than LE-LL group. Absolute and relative retroperitoneal and epididymal fat weight were 

lower in LE-GLL group than LE-GL and LE-LL groups. Absolute stomach weight was 

lower in LE-GLL group when compared to LE-GL group (Table 8). 
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Table 8-  Absolute and relative tissues weight of offspring at 150 d 

  CL  LE-GL  LE-LL  LE-GLL 

 
Absolute (g) 

Relative 
 (%/g body weight) 

 Absolute 
Relative 

(%/g body weight) 
 Absolute 

Relative 
(%/g body weight) 

 Absolute 
Relative 

(%/g body weight) 

Liver  13.194±0.501 3.223 ± 0.054  11.614 ± 0.315a        2.805 ± 0.048a 12.147 ± 0.332 3.097 ± 0.084  10.807 ± 0.354a 2.767 ± 0.044ac 

Heart 1.443 ± 0.034 0.355 ± 0.013  1.392 ± 0.049 0.339 ± 0.013  1.381 ± 0.038 0.353 ± 0.009  1.288 ± 0.043 0.328 ± 0.005 

Right kidney  1.487 ± 0.041 0.362 ± 0.008  1.479 ± 0.053 0.361 ± 0.008  1.360 ± 0.030 0.350 ± 0.008  1.446 ± 0.041 0.370 ± 0.007 

Left kidney  1.442 ± 0.064 0.345 ± 0.014  1.484 ± 0.050 0.364 ± 0.007  1.326 ± 0.022 0.342 ± 0.007  1.453 ± 0.041 0.372 ± 0.007 

Right adrenal  0.032 ± 0.003 0.008 ± 0.001  0.027 ± 0.001 0.006 ± 0.000  0.027 ± 0.001 0.007 ± 0.000  0.026 ± 0.001 0.007 ± 0.000 

Left adrenal  0.031 ± 0.002 0.008 ± 0.001  0.030 ± 0.002 0.007 ± 0.000  0.029 ± 0.001 0.007 ± 0.000  0.029 ± 0.001 0.007 ± 0.000 

Fat 10.371 ± 0.725 2.533 ± 0.187  12.357 ± 0.687 2.976 ± 0.152  10.901 ± 0.937 2.766 ± 0.259  8.492 ± 0.484b 2.120 ± 0.095bc 

Stomach 1.926 ± 0.059 0.486 ± 0.020  1.984 ± 0.064 0.481 ± 0.012  1.804 ± 0.039 0.463 ± 0.012  1.750 ± 0.036b 0.449 ± 0.009 

Spleen 0.599 ± 0.021 0.149 ± 0.006  0.613 ± 0.016 0.148 ± 0.003  0.574 ± 0.020 0.148 ± 0.005  0.577 ± 0.020 0.148 ± 0.005 

During gestation and/or lactation, the dams were fed either a control or low-energy diet. The pups into each litter were evaluated at 150 d of life. 

Groups: control (CL, n=5); low-energy diet during gestation (LE-GL, n=5); low-energy diet during lactation (LE-LL, n=5); and low-energy diet 

during gestation and lactation (LE-GLL, n=5).   

a
 p<0.01 vs CL.

 b 
p<0.001 vs LE-GL.

 c
 p<0.01 vs LE-LL. One-way ANOVA followed by Tukey´s post hoc test. 
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Discussion 

Maternal body weight gain is the standard measure used to assess the outcome of 

pregnancy, and it also allows examination of the extent to which an undernourished dam is 

able to change body composition to maintain lactational performance 
(21)

. Pregnancy 

stimulates growth of the maternal body and chronic moderate energy restriction (70% of ad 

libitum intake) impairs this growth 
(22)

. In the present study, maternal body weight and the 

range of body weight (final – initial) was similar among groups. In contrast, previous studies 

using food restriction and low-protein diet have shown a low maternal body weight and low 

birth weight pups 
(8,7,23-24)

. Our results showed that non-restricted low-energy diet did not 

affect mother’s parameters and this can have echoed in the absence of effects on pup’s birth 

weight. In fact, ameliorated gestation performance can be related to the rates of lipogenesis in 

several tissues which was not affected by food restriction in the last week of gestation and 

during lactation 
(11)

. 

Maternal food intake, FC and EE were not changed in rats submitted to a low-energy 

diet during gestation and/or lactation. However, energetic intake was reduced in dams which 

received low-energy diet. Similarly, previous study using a maternal hypocaloric diet (17.5% 

low-energetic diet) without quantitative restriction did not find changes in food intake of dams 

(25)
. Our experimental diet is rich in dietary fiber and it can be related to similar food intake 

seen in the groups. Previous studies have reported that high content of dietary fiber can induce 

either satiety or low hunger 
(26-27)

. Fiber lowers energy density and sometimes diminishes the 

palatability of foods, increases chewing, and decreases gastric emptying, and therefore 

increases gastric volume which activates satiation 
(28)

. Thus, in the present study, animals 

consumed the same amount of food with a low content of energy. 
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In the present study, offspring were evaluated from lactation to adult life in terms of 

maturation of reflexes, growth, and metabolic parameters. Pups from mother submitted to 

low-energy diet regardless the period of gestation or lactation presented no differences in the 

physical features maturation and ontogeny of reflexes. In contrast, previous studies using a 

multi-deficient diet during gestation 
(5,29)

 and a low-protein diet (casein 8%) during gestation 

and lactation 
(23)

 have found a remarkable delayed in the maturation of physical features and 

reflexes on pups during lactation. The low-energy diet was not able to affect nervous system 

development once the amount of protein was kept at a normal content.  

The maternal low-energy diet affected pup´s body weight gain, body length, and the 

dimensions of the head with a more pronounced manner in pup´s from mothers submitted to 

this diet during lactation. Our data showed that low-energy diet is associated with lower stores 

of maternal nutrients and, subsequently, lesser transfer of nutrients to the offspring, which is 

related with reduced postnatal growth as seen in other models of neonatal undernutrition 
(1,23-

24)
. However, pups LE-GL and LE-LL recovered their body weight when compared to control 

animals. Animals LE-LL recovered body weight only in adult life and this effect can be 

associated to high food intake. In fact, previous studies have shown the central control of 

appetite during growth can be programmed by perinatal undernutrition by a mechanism that 

includes a high mRNA expression for orexigenic neuropeptides 
(30-32)

.  

At 150 d, only pups from mothers submitted to low-energy diet during 

gestation/lactation showed a reduced body weight even with a high rate of food intake. 

Biochemical parameters were also reduced in LE-GLL animals. Our data suggest that there is 

a critical period for long-lasting growth restriction in response to perinatal low-energy diet 

and this response is amplified if undernutrition occurs in both gestation and lactation period. 

Most of deleterious effects of a low-energy diet were seen in LE-LL animals according to 

increased blood triglycerides, VLDL-c and reduced glycaemia. Previous studies demonstrated 
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in rats that 50% maternal nutrient restriction during lactation results in growth-restricted 

offspring and develop classic metabolic syndrome with obesity, hypertension, and glucose 

intolerance, in association with elevated plasma cholesterol, and triglycerides 
(33)

. Thus, low-

energy diet during lactation is the critical period for the long-lasting effects on changes in the 

metabolism of lipids. 

Slowing growth during the critical period of perinatal development may lead to 

disproportion in organ size resulting in reduced weight/body weight ratio for different organs 

(34)
. This phenomenon might represent a protective mechanism to preserve survival until 

reproductive age 
(35,34)

 and might be the consequence of a decrease in energy and oxygen 

supply across the placenta or a choice to maintain the selective development of the brain 
(36)

. 

We observed that LE-GLL animals presented a reduction in the relative liver weight, 

epididymal and retroperitoneal fat weight. Our data are in accordance with previous results 

with offspring from caloric restricted dams (30%) during the suckling period which displayed 

lower body weight and lower fat content in adulthood, compared with their controls 
(37)

. These 

observations together with the results of the body weight and biochemical parameters indicate 

that low-energy diet during gestation and lactation is more deleterious for long-lasting 

structural consequences. 

 

Conclusion 

In summary, the findings of the present study show three essential outcomes of 

maternal low-energy diet in the context of developmental plasticity. First, maternal non-

restricted low-energy diet during gestation, lactation or both did not affect offspring in short-

term. Second, during development, low-energy diet offspring shows significant discernible 

effects on glucose/lipid profiles that are more pronounced when undernutrition happen during 

lactation. Third, there is a more deleterious effect on structural parameters later in life in 
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response to low-energy diet during gestation and lactation. Thus, the specificity of response to 

low-energy diet provides a potential mechanism underlying for altered phenotypic regulation, 

which programs offspring to adult disease. If extrapolated to the human condition, these 

studies have important implications for childhood and adult nutritional guidelines. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A dieta hipocalórica sem restrição quantitativa utilizada mostrou-se um modelo 

alternativo ao modelo de restrição alimentar para o estudo da desnutrição energética, pois foi 

capaz de induzir retardo no crescimento somático, menor peso corporal da lactação até o 

início da vida adulta e alterações bioquímicas nos ratos. Os efeitos diferiram de acordo com o 

período (gestação e/ou lactação) em que a dieta foi consumida. Observou-se que ratos 

nascidos de mães alimentadas com a dieta hipocalórica durante a gestação apresentaram 

maior recuperação nutricional após receberem dieta normocalórica, ao passo que ratos 

nascidos de mães que receberam dieta hipocalórica durante a lactação e durante a gestação e 

lactação mostraram maiores efeitos adversos e retardo na recuperação. O consumo de dieta 

hipocalórica durante a gestação e a lactação causou ainda redução no peso absoluto e relativo 

do fígado e maior consumo alimentar aos 110 dias, indicando que este período foi o mais 

susceptível à plasticidade do desenvolvimento. 

Desta forma, observou-se que a dieta hipocalórica com redução de cerca de 35% das 

calorias apresentou alterações menos agressivas do que o modelo tradicional por restrição 

quantitativa da dieta, seja em virtude da maior disponibilidade de alimentos ou da qualidade 

da proteína utilizada. A utilização da caseína como fonte protéica permitiu maior 

aproveitamento biológico, visto que proteínas de origem animal provêem aminoácidos 

essenciais para a síntese protéica. As dietas padrão para roedores normalmente utilizadas nos 

estudos de restrição alimentar contém proteínas mistas, o que é capaz de interferir na 

biodisponibilidade protéica.  

 Evidencia-se que a dieta hipocalórica pode ser um modelo alternativo ao de restrição 

alimentar para o estudo da desnutrição energética e estudos adicionais estão sendo feitos no 

intuito de consolidar esta dieta como modelo experimental. 
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6- PERSPECTIVAS 

 

 

Avaliar nas ratas que receberam dieta hipocalórica durante a gestação e/ou lactação: 

 Composição do leite materno 

 Hormônios relacionados ao estado nutricional: corticosterona e insulina 

 Proteínas associadas ao estado nutricional: albumina, pré-albumina, proteína ligadora 

de retinol 

 Níveis séricos de glicose, triglicerídeos, colesterol total, LDL-c, HDL-c e VLDL-c  

 Expressão de genes do relógio biológico, comparando com o modelo de restrição 

quantitativa de ração 

 

Avaliar nos filhotes machos dessas ratas ao desmame e aos 150 dias: 

 Hormônios: insulina, IGF-1, corticosterona e leptina 

 Proteínas plasmáticas: albumina, pré-albumina e proteína ligadora de retinol 

 

Realizar um experimento com o mesmo desenho, substituindo a dieta padrão por uma 

dieta hiperlipídica após o desmame. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 


