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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos metabólicos e 

comportamentais da restrição de crescimento intrauterino (RCIU) causada pela 

deficiência de proteína durante o período gestacional e após exposição à dieta 

hiperlipídica. 

Método: Camundongos fêmeas da linhagem Swiss foram submetidos a 

uma dieta controle (20g de proteína/100g de dieta normoproteica; NP) e 

experimental (5g de proteína/100g de dieta hipoproteica; HP) durante 14 dias 

antes do acasalamento e toda gestação. Após o nascimento, os filhotes HP 

foram adotados e amamentados por progenitoras do grupo controle, que 

receberam dieta NP. Para minimizar possível viés, filhotes controles foram 

randomizados e adotados por mães que receberam dieta NP. No dia pós-natal 

(DPN) 28 um total de 51 filhotes foram distribuídos em dois grupos 

experimentais de acordo com a dieta materna, a saber: grupo controle (CT, 

dieta materna HP) e grupo restrição (RT, dieta materna NP). A prole foi 

acompanhada por 2 meses recebendo dieta NP, após esse período foi ofertada 

a todos os animais uma dieta hiperlipídica com alta concentração de gordura 

saturada (31g de gordura saturada/100g de dieta hiperlipídica, HL) por cerca de 

5 semanas, sendo ambas as dietas com acesso ad libitum. O peso dos filhotes 

desde o nascimento foi acompanhado semanalmente até o 1º mês de vida, 

passando a ser pesado mensalmente até a eutanásia. O comprimento naso-

anal foi medido no DPN30 e no DPN60. Foram coletadas amostras de sangue 

nos DPN30, DPN60 e DPN90 para avaliação das concentrações sanguíneas 

de glicose, colesterol total e triglicérides em sangue total e das concentrações 

plasmáticas de insulina e leptina. Os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais: Novelty-sepressed feeding test e Campo aberto. Após os 

acompanhamentos e avaliações comportamentais, os animais foram 

eutanasiados por decapitação e tiveram sangue, gordura, fígado, rins e 

músculo coletados. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. 
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Resultados e conclusões: A RCIU diminuiu o peso ao nascer dos 

filhotes e esse efeito pode ser observado em outros momentos ao longo do 

estudo; nos machos, essa restrição reduziu o crescimento naso-anal e alterou 

a proporção de massa muscular e tecido adiposo após o consumo da dieta HL. 

Depois de 30 dias alimentando-se apenas com a dieta HL, os animais restritos 

apresentaram elevação da insulina plasmática. Machos e fêmeas do grupo RT 

apresentaram aumento da atividade locomotora. As fêmeas restritas também 

tiveram um menor número de episódios de auto-limpeza durante o teste 

comportamental, bem como apresentaram um maior consumo de ração HL ao 

longo do tempo em relação às fêmeas do grupo CT. Depois de passarem pelo 

desafio metabólico da exposição a dieta HL, os animais restritos apresentaram 

elevação da insulina plasmática, demonstrando que a RCIU pode influenciar 

sinalizadores metabólicos que participam da homeostase energética quando 

ocorre um desequilíbrio nutricional, além poder promover o aumento no 

consumo energético das fêmeas e aumentar a atividade locomotora de machos 

e fêmeas. Com esses dados, pode-se concluir que o prejuízo na nutrição 

materna retarda o crescimento intrauterino e esse efeito pode acompanhar o 

desenvolvimento pós-natal, afetando parâmetros morfométricos antes e após o 

consumo de uma dieta HL, e aumentando a concentração plasmática de 

insulina após o consumo de dieta HL.  

 

Palavras-chaves: Restrição de crescimento intrauterino, Dieta materna 

hipoproteica, Morfometria, Hiperinsulinemia, Comportamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Restrição de crescimento intrauterino 

Algumas definições e terminologias são utilizadas na literatura para 

definir a restrição de crescimento intrauterino (RCIU), também conhecida como 

restrição de crescimento fetal, dentre elas o peso fetal estimado abaixo dos 

percentis 25  15  10  5  3  2  e 1 para idade gestacional (Chauhan e Magann, 

2006 . 

Outras definições incluem, peso estimado inferior a 2 desvios-padrão 

abaixo da média de peso, circunferência abdominal materna menor que 10% 

para a idade gestacional, ou, ainda, como o crescimento abaixo do potencial 

genético de crescimento de uma criança (ACOG, 2000; RCOG  2002; Chauhan 

e Magann, 2006). 

O American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e o 

Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) adotaram o peso 

fetal estimado menor do que o percentil 10 para idade gestacional e sexo na 

população, como definição de RCIU (ACOG, 2000; RCOG  2002 . 

Crianças com RCIU podem ou não ser consideradas pequenas para a 

idade gestacional (PIG), bem como, crianças que nasceram PIG não foram 

afetadas por processos de restrição de crescimento que resultam numa RCIU 

(Adam Rosenberg, 2008). PIG é um termo comumente utilizado para neonatos 

com peso ao nascer abaixo de percentil 10 para a idade gestacional. Esses 

recém-nascidos PIG podem ser classificados como constitucionalmente 

pequenos e apresentam curva de crescimento com distribuição normal, sendo 

apenas biologicamente menores, diferentemente da RCIU que é considerada 

uma condição patológica e que traz consequências para a vida adulta (Moreira 

Neto et al., 2011; Suhag e Berghella, 2013). 

A RCIU pode ser classificada de acordo com o fator causal, a idade 

gestacional em que ocorre o insulto e os órgãos acometidos: 

a) a RCIU tipo I é simétrica, os fatores atribuídos a sua etiologia são 

aqueles que podem atuar logo no início da gestação, diminuindo o número de 
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células dos órgãos, no período em que está ocorrendo a hiperplasia celular. 

Estima-se que seja a causa de 20% dos casos. Com evolução crônica, os 

principais fatores etiológicos são as infecções maternas, as alterações 

cromossômicas e as malformações congênitas. Esse tipo pode ser denominado 

como intrínseco ou proporcional ou hipoplásico (Pollack e Divon, 1992 . 

b) os recém-nascidos com RCIU que apresentam desproporção entre o 

crescimento do pólo cefálico e do tronco e membros são classificados no tipo II, 

assimétrico ou desproporcional, que decorre, geralmente, de insuficiência 

placentária. No início do terceiro trimestre da gestação, período em que está 

ocorrendo a fase de hiperplasia, a insuficiência placentária gera uma redução 

na oferta de nutrientes que determina uma redistribuição dos fluxos sanguíneos 

para garantir o suprimento sanguíneo de órgãos nobres como o cérebro, 

coração e supra-renais em detrimento de outros, tais como o fígado, principal 

órgão afetado, que tem seu crescimento prejudicado pelo maior consumo de 

glicogênio. Os fetos que se desenvolvem nessa condição são magros, com 

estatura normal e pólo encefálico proporcionalmente grande. Esse tipo de 

restrição ocorre em 75% dos casos (Pollack e Divon, 1992 . 

c) a desnutrição materna, o consumo materno de substâncias químicas, 

álcool e fumo provocam insultos que alteram o desenvolvimento embrionário 

tanto na fase hiperplásica quanto na hipertrófica do crescimento celular, e 

consequentemente o feto desenvolve a RCIU do tipo III, conhecida como 

intermediária ou mista, que é atribuída como causa de 5% a 10% dos casos de 

restrição (Pollack e Divon, 1992 . 

A incidência de RCIU no Brasi no ano de 2000 estava estimada entre 

10% e 15% (Neto et al.  2011 . 

 

1.2 Etiologia 

A RCIU envolve mecanismos complexos para a compreensão de sua 

fisiopatologia, uma vez que existem múltiplos fatores etiológicos. As causas 
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amplamente descritas estão distribuídas em três categorias principais: materna, 

fetal e placentária (Suhag e Berghella, 2013 . 

 

1.2.1 Fatores maternos 

O extremo da idade reprodutiva, principalmente, gestação de mulheres 

jovens (< 17 anos), aumenta o risco de RCIU, assim como o baixo peso ao 

nascer (BPN) tem sido associado a idade materna mais avançada (> 35 anos) 

(Lee et al., 1988; Aldous e Edmonson, 1993; Strobino et al., 1995). Em 

contrapartida, Strobino et al.  1995  atribuiu outros fatores relacionados ao BPN 

que não a idade materna, reportando um efeito independente de fatores 

sociais, tais como etnia, pobreza, idade da menarca, altura materna (< 1,45 

metros), ganho de peso e tabagismo durante a gestação.  

Peso ao nascer materno, baixo peso pré-gestacional e baixo ganho de 

peso durante a gestação estão positivamente associados com o aumento da 

RCIU. Condição econômica desfavorecida, falta de acompanhamento médico 

pré-natal afetam o crescimento fetal (Dejin-Karlsson et al., 2000). Patologias 

maternas e procedimentos médicos também podem alterar o desenvolvimento 

fetal, tais como cirurgia bariátrica, anemias, hemoglobinopatias (Tongsong et 

al.  2009 , diabetes associado à vasculopatias, doenças hipertensivas, 

insuficiência útero-placentária, pré-eclampsia, lúpus eritematoso sistêmico, má 

adaptação cardiovascular (Mook-Kanamori et al.  2010  cardiopatias cianóticas 

(Ueland et al.  1969), doenças renais crônicas (Cunningham et al., 1990), 

doenças pulmonares e irradiação (Lal et al., 2003; Ikenoue et al.  1993 . Outras 

condições como curto intervalo entre gestações, técnicas de reprodução 

artificiais e infertilidade são fatores de risco associados com RCIU. Alterações 

na metilação do DNA, decorrentes da superovulação podem afetar o 

crescimento e o desenvolvimento fetal, como mostram algumas evidências 

(Zhu et al., 1994; D‟Angelo et al.  2011 .  

Fatores de risco ambientais aos quais a mulher é exposta durante a 

gestação podem causar a RCIU, um exemplo disso é a altitude. Mulheres que 

vivem em áreas de alta altitude são expostas a hipóxia crônica e essa condição 
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está diretamente relacionada ao nascimento de crianças com BPN, como 

mostrou estudos conduzidos no Colorado, Peru e Tibet (Galan et al. 2001; 

Mortola et al., 2000; Kametas et al., 2004 . 

Alguns fatores de risco relacionados ao comportamento materno podem 

ser apontados como causa da RCIU. O tabagismo durante a gestação aumenta 

a chance de o bebê nascer PIG, cerca de 19% dos casos de bebês que 

nascem a termo com baixo peso estão associados ao cigarro durante a 

gestação (Lieberman et al., 1994). Recém-nascidos de mães que fumaram 

durante toda a gestação apresentam em média a redução 223,4g no peso e de 

0,94cm no comprimento quando comparados a mães que nunca fumaram 

(Zhang et al.  2011 . O efeito que o consumo de álcool tem no crescimento fetal 

é relacionado com a quantidade e a idade gestacional do consumo. A 

quantidade segura de álcool durante a gravidez é desconhecida e a síndrome 

fetal alcóolica é comumente associada com RCIU (Shu et al., 1995), assim 

como o uso materno de drogas ilícitas durante a gravidez, tais como a heroína 

e a cocaína, aumentam em 50% e 30%, respectivamente, a incidência de 

crianças PIG (Naeye et al.,1973; Fulroth et al. 1989). 

O esforço vigoroso durante a atividade física materna é apontado como 

fator determinante do BPN, prematuridade e RCIU. De acordo com Takito e 

colaboradores (2009  o excesso de atividade física é tão prejudicial para o 

crescimento fetal quanto a inatividade física durante a gestação, podendo 

aumentar o risco de resultados indesejados na gravidez (Kramer, 2003; 

Kramer, 1987; Berkowitz e Papiernik, 1993 . 

Outro importante fator de risco relacionado ao comportamento da mãe 

durante gestação é a alimentação. Situações onde há um desequilíbrio 

nutricional, seja pela deficiência global de calorias ou específica de nutrientes 

(proteínas, micronutrientes), ou ainda, o excesso de calorias ou de nutrientes 

(gordura ou açúcar) podem levar a alterações no crescimento fetal, diversos 

estudos têm sido conduzidos a fim de desvendar os diversos mecanismos 

envolvidos nesse processo, bem como apontar as inúmeras consequências 

para o desenvolvimento não só intrauterino, como pós-natais (Bloomfield et al., 

2013). Esse tema será mais explorado adiante. 
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1.2.2 Fatores Fetais 

Os fatores fetais podem variar entre causas genéticas, malformações 

congênitas, infecção fetal, ou outras causas, incluindo múltiplas gestações. O 

potencial genético é o principal fator determinante para o crescimento fetal, o 

mesmo pode ser modificado por um conjunto de fatores que podem atuar sobre 

o metabolismo fetal e o processo organogenético, reduzindo a taxa de 

utilização de nutrientes e diminuindo permanentemente o número de células. 

Isso pode ocorrer em anomalias cromossômicas como trissomia dos 

cromossomos 21, 18, 13 e 16 que estão associadas, umas em maior e outras 

em menores graus, ao desenvolvimento de RCIU (Hendrix e Berghella, 2008; 

Baschat et al., 2012 . Anomalias autossômicas, que incluem a eliminação de 

cromossomos 4, 5, 13, 18, e alterações estruturais de cromossomos em anel, 

também têm sido associadas com RCIU (Hendrix e Berghella, 2008; Lin e 

Santolaya-Forgas, 1998). Dentre as malformações congênitas relacionadas ao 

desenvolvimento da RCIU estão doenças cardíaca congênita, hérnia 

diafragmática, defeitos da parede abdominal, displasia ou agenesia renal, 

anencefalia e artéria umbilical única (Lin e Santolaya-Forgas, 1998; Khoury et 

al.  1988). 

Dentre as infecções já relacionadas à etiologia da RCIU estão: infecções 

virais como citomegalovírus, rubéola, herpes, varicela, herpes zoster, vírus da 

imunodeficiência humana; parasitárias como toxoplasmose, sífilis e malária. 

Infecções bacterianas são menos relacionadas a RCIU, entretanto algumas já 

foram apontadas como causa de restrição como a clamídia, micoplasma, 

listeria e tuberculose (Hendrix e Berghella, 2008; Suhag e Berghella, 2013). 

Múltiplas gestações são responsáveis por até 3% de todos os casos de 

RCIU (Divon e Weiner, 1995). O risco depende de outros fatores como número 

de fetos, corionicidade, presença de anomalia congênita ou anormalidades do 

cordão umbilical, gestação gemelar, e até mesmo desnutrição materna. 

Gestação múltipla tem de 5 a 10 vezes mais chance de resultar em RCIU 

comparando com gestações únicas  D‟Alton e Simpson, 1995; Miller et al.  

2012). 
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1.2.3 Fatores Placentários 

A insuficiência placentária ocorre em muitos casos de RCIU e pode 

afetar mais de 3% de todas as gestações. O mecanismo ainda não é 

totalmente esclarecido, o que se tem relacionado é que defeitos na circulação 

placentária podem afetar o transporte de nutrientes para o feto, o suprimento 

insuficiente de nutrientes desacelera o crescimento fetal resultando em RCIU, 

isso pode ocorrer, por exemplo, na placenta prévia. A diminuição da massa 

placentária também resulta em RCIU, assim como distúrbios imunológicos 

entre a interface materno-fetal (Baschat et al.  2012). 

Entre os distúrbios placentários relacionados a RCIU estão o 

deslocamento prematura da placenta, placenta acreta, infarto placentário, 

obliteração das vilosidades fetal, placenta circunvalada e hemangioma 

placentário (Hendrix e Berghella, 2008; Laurini et al., 1994). 

 

1.3 Aspectos da vida uterina 

Após a concepção, o crescimento fetal se inicia por meio das inúmeras 

divisões celulares que resultam na hiperplasia celular, seguida do aumento do 

tamanho celular (hipertrofia) logo que a hiperplasia é parada. Essas etapas 

ocorrem continuamente durante a gestação e contribuem para o crescimento 

do feto (Winick, 1970 . 

A nutrição inicial do embrião está sendo mantida pelas células do 

estroma endometrial que pela ação da progesterona são convertidas em 

células decíduas, grandes células inchadas, contendo quantidades extras de 

glicogênio, proteínas, lipídios e alguns minerais necessários ao 

desenvolvimento do concepto. Durante a primeira semana após a implantação, 

essa é a única fonte de nutrientes. Até a oitava semana, o feto recebe 

nutrientes numa menor fração das células decíduas, e a placenta passa a 

assumir gradativamente maior função de nutrição numa curva sigmoide, até 

atingir o platô no terceiro trimestre da gestação (Hall, 2011). 
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O crescimento e desenvolvimento placentário ocorrem de forma 

semelhante à sequência fetal de hiperplasia e hipertrofia de células entre os 

três trimestres da gravidez (Baschat et al., 2012 . Adaptações vasculares 

ocorrem para manter o suprimento de nutrientes entre a placenta e o feto. O 

transporte de aminoácidos e glicose contribui para o crescimento fetal 

exponencial, aumentando a massa muscular e o crescimento longitudinal de 

1,5% ao dia (Baschat et al.  2012). A placenta é responsável pelo suprimento 

de oxigênio e nutrientes para o feto, além de desempenhar função endócrina e 

imunológica (Hsiao e Patterson, 2012). Os nutrientes dissolvidos no sangue 

materno passam para o sangue fetal através da membrana placentária por 

difusão simples, conduzido pelo gradiente de concentração, basicamente, pelo 

mesmo mecanismo de transporte de oxigênio (Hall, 2011). 

Durante a vida fetal, tecidos e órgãos atravessam períodos críticos de 

desenvolvimento com rápida divisão celular. Nessa fase, qualquer alteração 

aguda ou crônica pode gerar redução seletiva na taxa de mitose em tecidos 

fetais mais vulneráveis, resultando em anormalidades no crescimento e 

desenvolvimento fetal que traz consequências a longo prazo (Villar e Belizan  

1982 . A diminuição da taxa de crescimento na RCIU é uma resposta de 

adaptação a um ambiente intrauterino desfavorável para o desenvolvimento 

fetal, que pode ser consequência de má nutrição materna, insuficiência 

placentária, oxigenação fetal diminuída, ou da exposição a teratógenos, entre 

outras causas. Algumas das alterações que ocorrem podem ter consequências 

permanentes no metabolismo, crescimento e desenvolvimento (Barker et al.  

2002). 

Durante a gestação, os distúrbios no crescimento fetal podem ocorrer 

precoce ou tardiamente, sendo a deficiência de nutrientes uma das causas 

apontadas para os distúrbios tardios. Nesses casos, inicialmente o crescimento 

fetal é normal até que a taxa de crescimento se torna superior ao substrato de 

nutrientes disponíveis, fazendo com que o ganho de peso seja prejudicado e o 

comprimento e o perímetro encefálico se estabilizem, geralmente, no terceiro 

trimestre da gestação (Lapillone, et al.  1997). 
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1.4 Nutrição materna e crescimento fetal 

A nutrição materna é um importante sinalizador do desenvolvimento fetal 

que pode influenciar tanto o crescimento quanto o desenvolvimento de órgãos 

durante a gestação. Estudos têm mostrado que não apenas o estado 

nutricional materno durante a gestação pode influenciar o desenvolvimento 

fetal, mas também o estado nutricional materno antes da concepção e que o 

baixo peso materno está associado com um risco relativo de BPNde 1,58, 

como foi mostrado numa revisão sistemática com 20 estudos que incluiu 

171.806 mulheres (Han et al.  2011 . 

Hormônios fetais como o fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGF), suas proteínas de ligação e a própria insulina são regulados por 

nutrientes (Bloomfield e Harding, 2006). Oliver et al. (1993) mostrou que a 

concentração fetal de glicose e de insulina regularam a concentração 

plasmática de IGF-1 em ovelhas. O IGF-1 é tido como o principal regulador do 

crescimento fetal no final da gestação. Estudos em ratos têm mostrado que a 

desnutrição materna restringe a biodisponibilidade de IGF-1 (Liu et al., 1993). 

Em humanos a concentração de IGF-1 no cordão umbilical de lactentes com 

restrição de crescimento é significativamente diminuída e segundo 

Verkauskiene et al. (2007) que conduziram esse estudo, isso está relacionado 

com o padrão de crescimento pós-natal. 

Essas evidências mostram que o eixo somatotrófico fetal responde aos 

sinais que a nutrição emite durante o desenvolvimento, e esse pode ser um 

mecanismo pelo qual a nutrição durante a gestação desempenha um papel 

chave no crescimento fetal (Bloomfield et al.  2013 . 

A má nutrição materna durante a gestação pode levar a RCIU porque 

ocorre nesses casos uma entrega insuficiente de nutrientes ao feto. Um 

ambiente com escassez de nutrientes sinaliza ao feto uma condição 

desfavorável para seu desenvolvimento acarretando em diversas adaptações 

metabólicas que modificam a homeostase do organismo durante a vida 

intrauterina (Barker et al.  1989; Devaskar e Chu  2016 . 
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1.5 Aspectos do desenvolvimento pós-natal 

 

1.5.1 Crescimento pós-natal 

O crescimento é influenciado por aspectos genéticos e extrínsecos, além 

do peso ao nascer, que é um dado que permite avaliar a evolução do 

crescimento durante a gestação. Os seis primeiros meses de vida é o período 

considerado de maior aceleração de desenvolvimento corporal (Eickman et al.  

2006 .  

Com relação ao peso ao nascer, o incremento médio ponderal de recém-

nascidos a termo de baixo peso é considerado maior quando comparado aos 

de maior peso ao nascer, segundo alguns autores, com ganho de peso 

superior ao crescimento linear (Gonçalvez et al.  2012 . 

Acredita-se que esse rápido aumento do tamanho corporal, para 

compensar a restrição de crescimento sofrida no período intrauterino, tem sido 

reconhecido como um dos mais importantes fatores de risco para complicações 

metabólicas, visto que, o ganho acelerado de peso após o nascimento, parece 

associar-se ao armazenamento de gordura corporal (Ong et al., 2000 e Meas et 

al.  2008 . 

Esse padrão de armazenamento de gordura pôde ser observado por 

Meas e colaboradores (2008) em adultos, num estudo de coorte, no qual 389 

indivíduos que nasceram PIG tiveram parâmetros antropométricos e 

composição corporal comparados a 462 indivíduos considerados adequados 

para a idade gestacional (peso corporal entre os percentis 25 e 75). 

Em 30 anos, a proporção de obesos aumentou significativamente no 

grupo PIG (12,1 vs 6,5%, p = 0,02), ainda, em relação a esse grupo, foi 

observado que o percentual de gordura corporal foi significativamente maior 

(23,5 ± 8,7 vs 21,9 ± 8,0%, p = 0,01), bem como o ganho de circunferência 

abdominal (6,4 ± 7,6 vs 5,5 ± 7,9, p = 0,04 quando ajustado para sexo e idade). 

Segundo os pesquisadores, os dados encontrados sugerem que as 

consequências da restrição de crescimento fetal na composição corporal não 
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estão restritas ao período do pós-natal e estão evoluindo para a vida adulta 

(Meas et al.  2008 . 

 

1.5.2 Insulina 

A insulina é um hormônio anabólico secretado pelas células β das 

ilhotas pancreáticas cuja principal função é a captação da glicose sanguínea 

circulante para armazenamento deste substrato em forma de energia (Levine e 

Mahler, 1964; Carvalheira et al.  2002 . 

O músculo esquelético é responsável por cerca de 80% da captação de 

glicose em resposta a ação da insulina, além de ser um importante tecido para 

a produção de energia e controle da deposição de gordura. Observa-se que 

crianças que sofreram RCIU têm menor proporção de tecido muscular, o que 

diminui a capacidade de captação e utilização da glicose. Estas deficiências no 

mecanismo de captação e utilização da glicose causam a elevação da glicemia 

e, paradoxalmente, em resposta, o organismo aumenta a produção hepática 

para o suprimento de energia, o que favorece ainda mais a elevação da 

quantidade de glicose sanguínea circulante e resulta em formação de gordura 

(Heidger et al., 1998; Kahn et al., 2000; Singhal et al., 2003; Vaag et al.  2006 . 

A ação e a sinalização de insulina no músculo esquelético parecem 

representar o mecanismo que explica a associação entre a resistência à 

insulina e a aceleração do ganho de peso. Vaag et al. (2006), observaram, por 

meio de biópsia muscular realizada em adultos nascidos a termo, com peso 

adequado para a idade gestacional ou PIG, que existem diferenças na 

quantidade de proteínas responsáveis pelo transporte muscular de glicose 

entre estes grupos, com uma menor expressão de proteína sinalizadora de 

glicose nos PIG. Outro estudo, também conduzido com a realização de biópsia 

de músculo esquelético de adultos que nasceram com peso abaixo de 3000 g, 

mostrou redução na expressão de algumas proteínas sinalizadoras de insulina 

associando-se à resistência insulínica quando comparados com os que 

apresentaram maior peso ao nascimento (Ozanne et al., 2005). Este fato 

favorece a retroalimentação/controle negativo causado por uma menor 
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transmissão intracelular do sinal da insulina no músculo, o que pode resultar 

em um estado de hiperinsulinemia. 

No feto humano com RCIU severa, o estímulo de secreção de insulina 

pela glicose, e a diminuição dos níveis plasmáticos de glicose são prejudicados 

(Nicolini et al.  1990 . A deficiência na secreção de insulina é o primeiro defeito 

na homeostase da glicose que os portadores de RCIU apresentam. Jensen et 

al. (2002), investigaram a ação da glicose intra e extracelular entre adultos que 

nasceram a termo com pesos classificados em PIG (peso abaixo do percentil 

10) e adequado para a idade gestacional (peso acima do percentil 50) e 

observaram reduzida secreção de insulina naqueles que nasceram PIG, o que 

pode levar à intolerância à glicose, favorecer a lipogênese e consequentemente 

o acúmulo de gordura e desenvolvimento da obesidade.  

Gatford e Simmons (2013) em sua revisão sobre a programação pré-

natal de secreção de insulina na RCIU afirmam que em alguns estudos, a 

relação positiva entre o peso ao nascer e a secreção de insulina pode refletir 

aumentos compensatórios na secreção de insulina em resposta ao 

desenvolvimento de resistência à insulina, enquanto que em outros, a relação 

negativa pode refletir estágios finais da falência das células β.  

 

1.5.3 Leptina 

A leptina é um hormônio anorexígeno derivado dos adipócitos que age 

na taxa de regulação de peso corporal (Solinas et al., 2004). Em fetos com 

RCIU, os níveis de leptina do cordão umbilical são diminuídos (Geary et al., 

1999; Hoggard et al.  2001 ; e em humanos, ratos ou bezerros recém-nascidos 

prematuros ou de baixo peso foram observados níveis plasmáticos de leptina 

reduzidos (Blum et al.,2005; Kotani et al., 2004; McMillen et al.  2004 . 

Apesar da termogênese no músculo esquelético causar um incremento 

direto e interdependente em 20% na taxa metabólica basal, experimentos 

demonstram que em animais submetidos à desnutrição no período intraútero, 

mesmo restabelecida a ingestão alimentar após o nascimento, estes efeitos na 
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produção de calor e regulação do estoque de gordura corporal seriam inibidos. 

Os autores sugerem que isto ocorre devido à resistência à leptina o que estaria 

associado aos altos níveis de insulina circulante (hiperinsulinemia) (Solinas et 

al.  2004 . 

A má nutrição pré-natal predispõe a alterações metabólicas que, em um 

ambiente extraútero propício ao ganho de peso, podem influenciar a regulação 

e a sensibilidade à leptina. Animais que sofreram desnutrição intraútero 

desenvolvem resistência periférica a este hormônio, independente do consumo 

de uma dieta hipercalórica (hiperlipídica ou hiperglicídica). Além disso, foram 

observados, nesses animais, altos níveis de triglicerídeos e insulina associados 

à resistência à leptina (Krechowec et al.  2006 . 

No trabalho de Coupé et al.  2012  em ratos portadores de RCIU aos 5 

meses de idade após uma injeção intraperitoneal de leptina não houve 

significativa redução da ingestão de alimento enquanto desenvolveram uma 

diminuição da sensibilidade à leptina. Além da resistência à injeção de leptina, 

os resultados obtidos a partir de ratos submetidos a RCIU com aceleração de 

crescimento foram diferentes dos de ratos RCIU sem a aceleração, uma vez 

que, foi observado que somente no primeiro grupo houve o acúmulo de 

gordura, aumento do apetite por alimentos ricos em gorduras e aumento da 

síntese de leptina. Em relação as respostas centrais, o estado de resistência à 

leptina em ambos os grupos foi associado a alterações complexas, mas nem 

sempre similares em etapas de sinalização do receptor de leptina. Resistência 

à leptina em ratos submetidos ao RCIU com catch-up foi associada com 

alteração nas vias de sinalização intracelular. Alternativamente, em ratos com 

RCIU sem catch-up, a resistência foi associada com a baixa expressão 

hipotalâmica de receptores para leptina. 

A qualidade da dieta parece influenciar mais no ganho de peso do que a 

concentração de leptina, tendo em vista que a alta ingestão energética 

baseada em uma dieta hiperlipídica acelera o ganho de peso. Mesmo com 

altas concentrações plasmáticas de leptina os animais parecem não apresentar 

controle na regulação da homeostase de energia, mas podem apresentar 

aumento da massa gorda corporal e rápido ganho de peso, evidenciando que a 
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regulação dos níveis de adipócitos é influenciada pelos macronutrientes da 

dieta (Krechowec et al.  2006 . 

Este fato leva à hipótese de que crianças que sofreram RCIU, 

principalmente em períodos que deveriam ter rápido aumento tecidual, seja no 

período pré ou pós-natal, desenvolvem resistência à leptina como uma 

resposta adaptativa, permitindo a perda de eficiência na regulação deste 

hormônio para que haja incremento no balanço energético, o que poderá 

também refletir um defeito no tecido adiposo ocasionado pelo sucessivo e 

rápido aumento de peso (Jaquet et al.  1999 . 

 

1.6 Programação fetal 

Existem evidências de que as mudanças no ambiente nutricional fetal 

estão associadas ao aumento do risco de desenvolver a síndrome metabólica e 

doença cardiovascular, hipertensão arterial, obesidade, resistência à insulina, e 

diabetes tipo 2 na idade adulta. Além de doenças cardiovasculares e 

metabólicas, a RCIU também pode levar a deficiências neuropsicológicas e 

cognitivas, juntamente com deficiências no desenvolvimento renal e de pulmão 

(Salam et al., 2014). Esse ambiente intra-uterino adverso é capaz de promover 

adaptações metabólicas permanentes que se manterão na fase de vida adulta 

é chamado de “programação fetal”  Hales e Barker, 1992; Velkoska e Morris, 

2011 .  

Acredita-se que o feto que sofreu RCIU é programado para apresentar 

um fenótipo poupador: ao sair desse ambiente de escassez e se confrontar 

com uma realidade alimentar com livre oferta de energia, poderá desenvolver 

obesidade e outras manifestações da síndrome metabólica na idade adulta, 

devido a essas alterações nos mecanismos de regulação homeostática (Barker 

et al.  2002 . 

Os hábitos alimentares da população mundial têm ganhado destaque na 

ciência. Dados atuais mostram o alto consumo de alimentos ricos em gordura, 

em sódio e em açúcar, em detrimento do consumo de alimentos ricos em fibra 
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e considerados benéficos para a saúde (McCarthy  2015 . É o que mostra a 

pesquisa VIGITEL Brasil 2014 feita em 27 cidades brasileiras. Nesse estudo, 

realizado em população adulta, 29 4  das pessoas declararam ter o hábito de 

consumir carnes com excesso de gordura. A frequência do consumo de 

alimentos doces em cinco ou mais dias da semana foi de 19,1%. Além disso, 

20,8% das pessoas entrevistadas declararam consumir refrigerantes em cinco 

ou mais dias da semana. Já a frequência de indivíduos que consideram seu 

consumo de sal alto ou muito alto foi de 15,6%. 

No Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) o padrão 

alimentar de 15.071 servidores públicos brasileiros foi avaliado. Os dados 

sobre os hábitos alimentares dessa população foram coletados utilizando-se 

um Questionário de Frequência Alimentar, e agrupados em categorias de 

acordo com a frequência de alimentos consumidos pelos participantes a fim de 

identificar possíveis padrões alimentares (Cardoso et al.  2016 . 

A análise mostrou que o padrão mais frequente (45,7%) pode ser 

denominado "tradicional" na medida em que inclui grãos e cereais (arroz 

branco refinado, por exemplo). A maioria das pessoas neste padrão consumia 

feijão, outras leguminosas, carnes vermelhas e produtos de carne vermelha 

processada, carnes brancas e produtos de confeitaria em geral, diária ou 

semanalmente. Bem como consumiam leite, frutas, vegetais e cereais 

refinados por semana, e não consumiam fast-food. O segundo padrão mais 

frequente (25,7%) foi de indivíduos agrupados cujo consumo diário incluía 

vegetais crus, frutas, frango grelhado, queijo branco e leite semi-desnatado, 

que consumiam água de coco e fast-food diária ou semanalmente e não 

consumiam carne vermelha, feijão, cereais refinados e produtos de confeitaria 

em geral. O terceiro padrão mais frequente (24,4%) foi o de consumo diário de 

produtos de confeitaria que incluem pães, biscoito feitos com cereais refinados, 

frango frito, leite integral e produtos lácteos, sem o consumo de vegetais, frutas 

e legumes. O padrão menos frequente (4,3%) na população do estudo ELSA-

Brasil, caracteriza-se, principalmente, pelo consumo diário ou semanal de 

cereais integrais, leite desnatado e sem açúcar ou bebidas à base de soja 

(Cardoso et al.  2016 . 
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Esses dados mostram o atual panorama nutricional ao qual a população 

se confronta: um perfil alimentar obesogênico que se apresenta para idades 

cada vez mais tenras e que já têm mostrado seus reflexos no estado nutricional 

da população, em que a prevalência de sobrepeso e obesidade são alarmantes 

e já alcançaram proporções semelhantes à de países desenvolvidos (VIGITEL 

BRASIL 2014). 

Quando confrontados a esse padrão alimentar com dietas ricas em 

energia, indivíduos que sofreram RCIU materno têm maiores chances de 

desenvolverem doenças crônicas, como a obesidade, a síndrome metabólica, a 

hipertensão e o diabetes (Ross e Beall, 2008). É provável que alguns aspectos 

da programação na restrição de crescimento fetal que contribuem para o 

desenvolvimento de um fenótipo poupador de energia, contribuam para esse 

fenômeno (Goldfrey e Barker, 2000; Barker, 1998). 

 

1.7 Consequências para a vida adulta 

Alguns dados encontrados em relação a alterações fisiológicas em 

recém-nascidos portadores de RCIU que estão sendo associadas ao 

desenvolvimento de doenças serão abordados adiante: 

 

1.7.1 Hipertensão 

O desenvolvimento de hipertensão após a desnutrição durante a 

gestação foi a primeira evidência epidemiológica encontrada por Barker, autor 

da hipótese da origem fetal das doenças da vida adulta (Barker et al.  1989 . 

O BPNestá associado ao desenvolvimento de hipertensão na vida 

adulta. Uma revisão baseada em 34 estudos com mais de 66.000 pessoas de 

todas as idades e de vários países mostrou que na maioria dos estudos um 

maior peso ao nascer foi associado com a queda da pressão arterial (Law e 

Shiell, 1996). 
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A redução do número de néfrons está associada com aumento na 

pressão arterial e alterações na função renal após o nascimento. Mansano et 

al. (2007) demonstrou uma redução de 19% no número glomerular na prole de 

ratos portadores de RCIU com 3 semanas de idade, que resultou em 

desenvolvimento de hipertensão quando adultos.  

Dados sugerem que a RCIU pode causar mudanças na anatomia renal 

que aumentam a propensão à hipertensão. Investigações sobre o crescimento 

renal dentro do útero em humanos sugerem que o período entre 26-34 

semanas de gestação seja determinante para que qualquer alteração no 

desenvolvimento renal possa levar à hipertensão (Konje et al.  1996 . 

O endotélio vascular parece ser outro alvo da programação na RCIU. 

Estudos têm mostrado que a vasodilatação independente e a endotélio-

dependente é prejudicada e que a dilatação fluxo-mediada é diminuída em 

indivíduos de BPN, aos 3 meses de idade, no final da infância e na vida adulta 

(Goh et al., 2001; Goodfellow et al., 1998; Martin et al.  2000 .  

 

1.7.2 Diabetes 

O BPN tem sido associado com um risco aumentado de diabetes tipo 2 

em estudos epidemiológicos humanos e tem sido considerado responsável por 

18% da prevalência de diabetes. O BPNtambém foi associado a secreção 

anormal de insulina e intolerância à glicose em ratos e ovelhas (Ross e Beall, 

2008; Gatford e Simomons 2013). 

Vários fatores podem contribuir para esse fenômeno. Painter et al. 

(2006) analisaram testes de tolerância à glicose em homens e mulheres 

normoglicêmicos e encontraram que, em pessoas que tinham sido expostos à 

fome no pré-natal, a tolerância foi prejudicada em comparação com pessoas 

não expostas à fome, sugerindo que esse resultado pode ser mediado através 

de um defeito da secreção de insulina. A capacidade de secretar insulina em 

portadores de RCIU é reduzida devido à uma diminuição do número de ilhotas 

pancreáticas. No estudo de Simmons, Templeton e Gertz (2001) ratos que 
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sofreram RCIU apresentaram 50% do total da massa de células β em relação 

aos ratos do grupo que não houve restrição. Com 26 semanas de idade a 

massa de células β desses ratos era um terço menor que a dos ratos controle, 

e eram intolerantes à glicose e à insulina. 

Em portadores de RCIU, uma redução na capacidade para excretar a 

insulina pode estar associada ao aumento na necessidade de insulina. A 

gliconeogênese hepática é aumentada em ratos adultos com RCIU o que 

parece ser uma das razões para um aumento da necessidade de insulina, e 

este aumento precede o desenvolvimento de hiperglicemia. Além disso, esses 

ratos mostraram-se relativamente resistentes aos efeitos da insulina quando 

comparados com os ratos que não sofreram restrição (Vuguin et al., 2004). A 

expressão de reguladores da expressão gênica de glicose-6-fosfatase e de 

outras enzimas que participam da gliconeogênese é aumentada no fígado de 

ratos que sofreram RCIU, sugerindo que a alteração da produção de glicose 

hepática pode ser resultado de alterações na sinalização intracelular (Lane et 

al.  2002 . 

Prole de ratas que sofreram restrição calórica durante a gestação 

apresentaram expressão diminuída de GLUT4 no músculo esquelético. 

Contudo, a quantidade de GLUT-4 presente na membrana plasmática é 

aumentada, com reservas intracelulares diminuídas, o que sugere uma 

adaptação compensatória à baixa disponibilidade da glicose. Quando adultos, o 

GLUT-4 continua aumentado na membrana plasmática de células do músculo 

esquelético, mas não há translocação para a membrana em resposta à insulina 

(Thamotharan et al.  2005 .  

 

1.7.3 Doenças cardiovasculares 

A RCIU pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares na vida 

adulta. A associação entre a doença cardiovascular na vida adulta em crianças 

com RCIU pode estar relacionada com o subdesenvolvimento dos órgãos vitais 

na vida intrauterina (Corstius et al.  2005 . No entanto, os efeitos da restrição 

de crescimento fetal sobre o coração ainda não estão definidos. Foi observado 
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por Corstius et al. (2005) uma significativa redução no número de 

cardiomiócitos no coração da prole de ratas que passaram por restrição 

proteica durante a gestação em comparação com a prole de ratas que 

receberam alimentação normoproteica. Dessa forma, foi concluído que a 

redução de cardiomiócitos em portadores de RCIU pode comprometer a função 

cardíaca na fase adulta, uma vez que a proliferação dessas células é rara após 

o nascimento. Portanto, é plausível que esta redução em cardiomiócitos pode 

levar a função cardíaca comprometida na vida adulta. 

Ratos adultos machos que passaram por restrição de crescimento na 

vida uterina apresentaram aumento de placas ateroscleróticas associadas com 

aumento das concentrações de colesterol circulante, essa condição pode ser 

relacionada ao aumento do risco de desenvolvimento de doença cardiovascular 

(Bhasin et al.  2009   

 

1.7.4 Obesidade 

A leptina, um fator de saciedade primário que normalmente reduz a 

ingestão de alimentos, parece ser mais um dos fatores influenciados pela 

programação fetal. Dosagens de leptina no cordão umbilical e plasma de 

diferentes espécies, incluindo humanos, mostram que esse hormônio se 

encontra em níveis reduzidos em recém-nascidos que sofreram RCIU (Ross e 

Beall, 2008), possivelmente em virtude da pouca reserva de gordura com que 

nascem. Aos 2 meses de idade, transcrição de leptina na gordura subcutânea 

está negativamente correlacionada com o peso ao nascer (Eckert et al., 2000). 

Adultos que sofreram RCIU apresentam resistência ao efeito anorexígeno da 

leptina, sugerindo que alterações no controle do apetite podem ser a origem da 

obesidade associada à restrição de crescimento (Desai et al.  2007 . 

O hipotálamo é responsável pelo controle central do apetite. Em muitos 

modelos de obesidade induzida por dieta, uma característica da resistência à 

leptina é a sinalização central deficiente da leptina, principalmente, em 

neurônios do hipotálamo; no entanto os mecanismos de resistência à leptina 

são complexos e não estão totalmente compreendidos (Coupé et al.  2012 . 
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A resistência à leptina pode se dar devido a alterações que podem 

ocorrer no transporte de leptina pela barreira hematoencefálica, por uma baixa 

regulação de transportadores, na regulação dos receptores de leptina do 

hipotálamo (ObRb) e/ou nas vias de sinalização da leptina. Contudo, ainda não 

há uma conclusão sobre qual desses mecanismos geram a programação de 

resistência à ação da insulina na restrição de crescimento (Coupé et al., 2012; 

Ross e Beall, 2008). Segundo um estudo realizado por Ross e Beall (2008), a 

restrição de crescimento fetal induzida pela má nutrição materna resultava 

numa prole com aumento da expressão de receptor hipotalâmico de leptina e 

rompimento da sinalização intracelular de leptina. Em resumo, os portadores de 

RCIU quando nascem apresentam níveis reduzidos desse hormônio, no 

entanto, quando adultos, embora os níveis aumentem, há uma diminuição da 

resposta anoréxica à leptina, indicando, possivelmente, anormalidades na 

sinalização intracelular. 

Além de resistência à leptina, estudos recentes fornecem evidências 

convincentes de que a leptina promove o desenvolvimento de projeções 

neuronais hipotalâmicas, aventando seu papel no desenvolvimento cerebral. 

Projeções neuronais a partir do núcleo arqueado (ARC) são formadas em 

camundongos, principalmente, durante a segunda semana de vida pós-natal 

(esse desenvolvimento corresponde ao terceiro trimestre de gravidez humana) 

(Bouret et al., 2004). Em camundongos (ob-/ob-) leptina-deficientes, estas vias 

de projeção da regulação do apetite são permanentemente interrompidas, 

demonstrando densidades axonais de um terço a um quarto em relação aos 

controles. Em roedores, a janela crucial de desenvolvimento coincide com um 

aumento pós-natal natural de leptina. Em camundongos com RCIU a reposição 

de leptina após o nascimento reestabelece o desenvolvimento axonal no ARC 

(Bouret et al., 2004). Estes resultados sugerem que, além de alterações de 

sinalização, a RCIU pode estar associada a alterações anatômicas 

permanentes em centros cerebrais que controlam o apetite. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Verificar se a restrição proteica durante a vida intrauterina causa efeitos 

metabólicos e comportamentais, antes e após a exposição a uma dieta 

hiperlipídica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Acompanhar peso corporal e comprimento dos animais durante o 

experimento; 

- Quantificar glicose, colesterol total e triglicérides em sangue total e 

insulina e leptina em plasma de animais submetidos à RCIU; 

- Analisar a influência da dieta hiperlipídica sobre o peso dos órgãos – 

fígado, músculo gastrocnêmio, gordura perigonadal e rins – dos animais 

restritos em relação aos controles; 

- Analisar as respostas comportamentais relacionadas à ansiedade e à 

locomoção em animais RCIU. 
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 . MÉTODO 

 .1 Animais 

Foram utilizados camundongos Swiss virgens, com 10 semanas de 

idade, provenientes do Biotério do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). Estes animais, 59 fêmeas e 30 machos, foram mantidos 

em uma sala com umidade e temperatura controladas (22 ± 2°C), em um ciclo 

claro-escuro de 12 horas (7:00 – 19:00h, fase clara) no Departamento de 

Psicobiologia da UNIFESP. Água e comida foram fornecidas à vontade durante 

todo o experimento. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da UNIFESP sob o número 1382160614 (Anexo 1). Alguns 

animais desse estudo foram compartilhados com outro trabalho também 

aprovado pela CEUA da UNIFEP sob o número 8827031114 (Anexo 2). 

 

 .2 Protocolo de restrição de crescimento 

As fêmeas foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos de acordo 

com o tipo de dieta: dieta normoproteica (20g de proteína/100g de dieta, NP, n 

= 26) e hipoproteica (5g de proteína/100g de dieta, HP, n = 33).  

A composição das dietas encontra-se descrita na Tabela 1. As dietas 

foram produzidas pela empresa Rhoster® (Araçoiaba – SP, Brasil). 

Antes de iniciar o protocolo, as fêmeas de ambos os grupos receberam a 

nova dieta por 14 dias para adaptação. Tendo em vista que quanto mais 

precoce for o insulto de privação de nutrientes, mais o estágio de hiperplasia 

celular do crescimento fetal será afetado. Assim, o período de adaptação 

dietética antes da gestação foi pensado para depletar qualquer reserva de 

nutrientes do corpo materno (Villar e Belizan, 1982; Gonçalves et al.  2012 . 

Na segunda semana do protocolo foram efetuadas trocas entre os 

sabugos das fêmeas e dos machos para indução do ciclo estral das fêmeas. A 
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exposição das fêmeas ao odor da urina dos machos, promove liberação de 

gonadotrofina e ativa o ciclo ovariano de forma sincronizada (Whitten  1956 .  

Após o período de adaptação dietética, machos foram colocados na 

gaiola das fêmeas na proporção de 1 macho para cada 2 fêmeas e 

permaneceram por 1 semana. O peso das fêmeas foi acompanhado 

semanalmente desde o início do protocolo, e a gestação foi confirmada pelo 

aumento no ganho de peso corporal. 

Após a retirada dos machos, cada fêmea foi mantida em caixa individual 

durante todo o período da gestação para o acompanhamento em dias 

alternados do consumo alimentar. 

Nas primeiras 24 horas após o parto foram avaliados o tamanho da 

ninhada, sua razão sexual e o peso dos filhotes. Após as avaliações, o 

tamanho das ninhadas foi limitado ao máximo de 8 filhotes, admitindo-se um 

número mínimo de 6 filhotes caso não houvesse a possibilidade de adoção de 

outros filhotes com o mesmo dia de nascimento. Esse procedimento foi 

utilizado para minimizar efeitos potenciais e persistentes do tamanho da 

ninhada sobre o peso pós-natal (Yang et al., 2008; Baker et al.  2015 . Sempre 

que possível foi respeitada a razão sexual entre a ninhada (4 machos e 4 

fêmeas). Foi permitida a adoção entre as ninhadas com a diferença máxima de 

2 dias após o nascimento dos filhotes. Nesse dia também foram feitas as 

adoções dos filhotes, da seguinte forma: 

- Filhotes das mães do grupo HP foram adotados por mães do grupo NP; 

- Filhotes das mães do grupo NP foram adotados por mães disponíveis 

do grupo NP. 

Desta forma apenas as fêmeas do grupo NP foram mantidas no 

experimento e durante a lactação continuaram recebendo a dieta NP e todos 

os filhotes foram adotados. Essa técnica denominada cross-fostering é utilizada 

em estudos de programação para isolar efeitos que lactação tem sobre a 

programação, permitindo que seja evidenciado na prole apenas o efeito da 

manipulação dietética durante a gestação, que foi o intuito desse estudo 
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(Grissom et al., 2014). Uma vez que as primeiras experiências nutricionais 

podem influenciar o metabolismo do recém-nascido de maneira duradoura num 

período crítico e específico do desenvolvimento chamado de janela de 

oportunidade esse fenômeno é denominado de imprinting metabólico 

(Waterland e Garza  1999  

As fêmeas do grupo NP e os filhotes que não foram mais utilizados no 

experimento foram disponibilizados para outros estudos. 

 

 .3 Dieta dos filhotes após o desmame 

Após o desmame, no dia pós-natal 28 (DPN28), os animais foram 

distribuídos em grupos de até 5 animais por gaiola de acordo com o sexo e 

grupos experimentais de acordo com a dieta materna, denominados controle 

(CT, dieta materna NP, n = 21) e restrição (RT, dieta materna PP, n = 27). 

Todos os filhotes foram mantidos na dieta NP após o desmame. No DPN60, 

todos os animais foram submetidos a uma dieta hiperlipídica com alta 

concentração de gordura saturada (31g de gordura saturada, 100g de dieta, 

HL) ad libitum por 5 semanas. 

O consumo alimentar, determinado em gramas (g), foi acompanhado 

pela pesagem em balança eletrônica, da ração ofertada por gaiola. A pesagem 

ocorreu em dois momentos: antes da oferta e após um período que variou de 2 

a 4 dias; o resultado da subtração dessas medidas dividido pelo número de 

dias entre as duas medidas foi considerado como o consumo da gaiola/dia. 

A composição da dieta HL, produzida pela empresa Rhoster® 

(Araçoiaba – SP, Brasil), encontra-se descrita da Tabela 1. 

 

 

 

 



24 
 

Tabela 1 – Composição das dietas normoproteica, hipoproteica e hiperlipídica* 

 Normoproteica Hipoproteica Hiperlipídica 

Ingredientes g/100g 

Carboidratos: 

Amido de milho 

Sacarose 

Celulose 

67 95 

52 95 

10 00 

  5 00 

74 73 

44 23 

30 50 

  3 00 

34 73 

19 18 

  9 00 

  6 55 

Proteínas e Aminoácidos: 

Caseína 

L-Cistina 

DL-Metionina 

20 30 

20 00 

  0 30 

- 

5 33 

5 00 

- 

0 05 

23 5 

23 33 

  0 40 

- 

Lipídeos: 

Óleo de soja 

Óleo de milho 

Banha de porco 

7 00 

7 00 

- 

- 

7 00 

- 

5 00 

2 00 

34 00 

  3 00 

- 

31 00 

Minerais 

Mix mineral AIN-93G 

Fosfato de cálcio dibásico 

 

3 50 

- 

 

5 00 

- 

 

4 80 

0 34 

Vitaminas 

Mix vitamínico AIN-93G 

Bitartarato de colina 

Cloreto de colina 

 

1 00 

0 25 

- 

 

2 00 

- 

0 20 

 

2 10 

0 30 

- 

Aditivos: 

TBHQ (mg) 

Corante vermelho bordeaux 

 

1 4 

- 

 

- 

0 02 

 

0 8 

- 

Kcal/g 4 16 4 03 5 10 

 Kcal % 

Proteínas 19 51 5 56 18 4 

Carboidratos 65 33 77 99 21 3 

Lipídeos 15 14 16 43 60 3 

*Informações fornecidas pelo fabricante. 
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 .4 Acompanhamento dos parâmetros morfométricos 

Foi considerado como peso ao nascer a primeira pesagem em balança 

de precisão feita em até 24 horas após o nascimento. Do DPN7 ao DPN14, a 

evolução ponderal foi acompanhada diariamente pela pesagem em balança 

eletrônica e após esse período, pela pesagem semanal até o DPN90. 

No DPN30 e no DPN60 foi medido o comprimento naso-anal em 

centímetros (cm) de cada animal (Bernardis, 1970). 

 

 .5 Coleta de amostras de sangue 

Amostras de sangue do DPN30 e DPN60 foram coletadas no período da 

manhã e após 4 horas de jejum, por punção da artéria submandibular baseada 

no método descrito por Golde et al. (2005). Usando uma lanceta foi realizada 

uma força suficiente na bochecha para fazer um pequeno orifício, de modo que 

as gotas de sangue que emanaram do ponto de penetração puderam ser 

coletadas em tubos contendo anticoagulante. Os camundongos possuem um 

pequeno feixe vascular na parte de trás da mandíbula. Este é o ponto onde as 

veias orbital, submandibular e outras veias de drenagem da região facial se 

aderem e formam o início da veia jugular. Para realizar esse procedimento o 

animal foi detido pela nuca sem compressão de ar. Após a coleta foi aplicada 

uma compressa de gaze estéril para estancar o sangramento. 

Para que o volume necessário de sangue para a análise bioquímica 

fosse coletado de maneira segura para o animal, esse procedimento foi 

realizado em dois dias diferentes respeitando um intervalo de 

aproximadamente 4 dias entre as coletas, prevenindo qualquer efeito nos 

eritrócitos ou plaquetas (Hem et al., 1998 . 

No primeiro dia, aproximadamente 45 µL de sangue de cada animal foi 

coletado em tubos contendo heparina para a determinação dos níveis 

sanguíneos de glicose, colesterol e triglicérides. Na coleta seguinte, 

aproximadamente 100 µL de sangue de cada animal foi coletado em tubos 
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contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para a determinação dos 

níveis plasmáticos de insulina e leptina. 

A coleta de sangue no DPN90, após jejum de 4 horas, foi realizada após 

a eutanásia por decapitação e o sangue foi coletado em tubos contendo EDTA 

que, após ter o plasma separado, foi direcionado às dosagens de insulina e 

leptina.  

Este material foi armazenado por no máximo 5 meses a -80°C até ser 

utilizado nas avaliações bioquímicas. 

O sangue coletado em tubo heparinizado foi destinado a determinação 

dos níveis sanguíneos de glicose, colesterol e triglicérides logo após a coleta.  

 

 .6 Testes comportamentais 

 . .  Novelty-suppressed feeding test (NSFT) 

O NSFT é um teste de conflito que provoca motivações concorrentes: a 

vontade de comer e o medo de aventurar-se no centro de uma nova arena, 

após a privação de alimentos. Este paradigma fornece uma medida relacionada 

à ansiedade. Os camundongos (n = 47) foram privados de alimentos por 12 

horas (fase escura) antes do teste comportamental. No momento do teste, um 

único pellet de alimento (ração padrão) foi colocado sobre uma plataforma de 

papel branco posicionada no centro de uma caixa de plástico (50 × 50 × 20 

cm). Os camundongos foram colocados individualmente em um canto da caixa 

e a latência para iniciar a mastigação do alimento foi cronometrada, sendo o 

tempo limite de até 5 minutos (Bodnoff et al., 1988) (Figura 1).  

O tempo para iniciar a alimentação pós jejum em ambiente novo foi 

avaliado aos 60 e 90 dias de vida, durante a fase clara entre 7:00 e 11:00 

horas, nos dias em que os animais não haviam passado por nenhum outro 

procedimento. A caixa utilizada foi higienizada com álcool 70% entre cada 

teste. 
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Figura 1. Ilustração do Novelty-supressed feedig test (NSFT) 

 

 .6.2 Campo aberto 

Descrito originalmente por Hall e Ballachey (1932) para estudar a 

emoção em ratos, o campo aberto tem sido extensamente utilizado em 

camundongos para avaliação da atividade locomotora e do comportamento 

exploratório, bem como outras atividades gerais de roedores e alguns aspectos 

relacionados ao estado emocional, incluindo a ansiedade (Gould et al.  2009 . 

Cada animal (n = 39) foi colocado individualmente no centro do aparato 

que consiste numa arena circular de 80 cm de diâmetro onde o escape é 

impedido por uma parede de 36 cm de altura. Para observação da locomoção, 

o piso do aparato foi dividido em 3 círculos concêntricos, subdivididos em 18 

setores iguais. 

Todo o experimento foi filmado por uma câmera em um tripé a 1 metro 

da caixa de teste e analisado de forma manual posteriormente. 

Durante 10 minutos foram observados e marcados os seguintes 

comportamentos: 

- Locomoção, medida pelo número de setores cruzados com as quatro 

patas; 
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- Número de levantamentos, medido pelo número de vezes em que o 

animal ficou levantado apoiado apenas pelas patas traseiras em qualquer lugar 

do aparelho; 

- Número de movimentos de autolimpeza (grooming); 

- Número de bolos fecais; 

- Tempo no centro, medido pelo tempo em que o animal ficou parado ou 

explorando os dois círculos concêntricos do centro do aparelho. 

O teste comportamental foi realizado próximo ao DPN90 de todos os 

animais durante a fase clara, entre 10:00 e 18:00 horas, nos dias em que os 

animais não haviam passado por nenhum outro procedimento. O aparato foi 

higienizado com álcool 70% entre cada teste. 

 

 .7 Eutanásia 

No DPN90, os animais foram eutanasiados por decapitação respeitando 

as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA). O método utilizado é considerado um 

método físico que produz a interrupção da atividade cerebral e garante a perda 

de consciência de forma rápida, irreversível e desprovida de experiência 

emocional ou física desagradável. O mesmo foi selecionado em detrimento aos 

métodos químicos, em virtude de que alguns agentes anestésicos precisam ser 

metabolizados pelo fígado e isso poderia interferir na fisiologia deste e de 

outros órgãos que também são objetos de interesse deste estudo (Andrade et 

al., 2002 e CONCEA, 2013). 

Os animais foram privados de alimentação por um período de 4 horas 

antes da eutanásia, que ocorreu durante a fase clara, entre 14:00 e 18:00 

horas. 
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 .8 Separação e pesagem de tecidos 

Após a decapitação, os animais tiveram sangue coletado em tubos com 

diferentes anticoagulantes.  

Foram separadas as seguintes estruturas: o encéfalo, o fígado, o 

músculo gastrocnêmio, os rins e a gordura perigonadal. Após dissecadas, as 

estruturas foram pesadas em balança eletrônica, armazenadas em gelo seco e 

posteriormente, em -80°C até a utilização do material. 

 

 .9 Processamento das amostras sanguíneas 

Após as coletas, os tubos de sangue com EDTA passaram por 

centrifugação por 10 minutos a 3.000 rpm e 4°C para separação do plasma, 

que foi armazenado a -80°C até o momento da dosagem de insulina e leptina. 

 

 .10 Dosagem de glicose, colesterol total e triglicérides em sangue 

A dosagem dos níveis de glicose, colesterol total e triglicérides foi feita 

por tiras testes descartáveis comercialmente disponíveis, utilizando o aparelho 

Accutrend® Plus (Roche, Basiléia, Suíça).  

Do tubo heparinizado, 15 µL de amostra foi pipetada e depositada na 

área apropriada da tira teste. Em seguida, a tira foi colocada no aparelho para 

a leitura. 

Enquanto a amostra se encontra inserida, a área de aplicação da tira é 

iluminada por baixo por um diodo emissor de luz. Antes da medição efetiva ser 

realizada, o comportamento da reflexão da tira é determinado por meio de uma 

luz que é refletida. O constituinte a ser determinado na amostra é submetido a 

uma reação enzimática com a formação de cor. A quantidade de cor formada 

aumenta com a concentração da substância a ser determinada e a intensidade 

de luz refletida é medida por um detector. 
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O aparelho de medição Accutrend® Plus mede a intensidade da cor 

produzida na camada de reação da tira de teste, por meio de fotometria de 

reflectância, e calcula a concentração de cada parâmetro na amostra por meio 

de um algoritmo específico de cada lote. O resultado é expresso em mg/dL. 

 

 .11 Dosagem de insulina e leptina em plasma 

A dosagem das concentrações plasmáticas de insulina e leptina nos três 

períodos analisados (DPN30, DPN60, DPN90) foi feita através do bioensaio 

MILLIPLEX® MAP (#MMHMAG-44K, Merck Millipore Corporation, Darmstadt, 

Alemanha) e todos os procedimentos do ensaio foram feitos de acordo com as 

instruções fornecidas pelo manual do fabricante. 

O MILLIPLEX® MAP é um método de imunoensaio sobre a superfície de 

esferas magnéticas fluorescentes, essas microesferas possuem internamente 

dois corantes fluorescentes. Através da concentração precisa desses corantes, 

conjuntos de esferas de 5,6 a 500 uM microesferas de poliestireno ou 80 a 6,45 

uM microesferas magnéticas, distintamente coloridas, podem ser criados, cada 

um dos quais é revestido com um anticorpo de captura específico. 

Após o analito (insulina ou leptina) ser capturado por essas esferas 

magnéticas, um anticorpo biotinilado de detecção é introduzido. Essa mistura 

de reação é, em seguida, incubada com estreptavidina-PE conjugada, para 

completar a reação na superfície de cada microesfera. A leitura da reação foi 

feita pelo aparelho Luminex® Analyzer, no laboratório de Metabolismo do 

Câncer do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo (ICB 

– USP), pesquisadora responsável Profa. Dra. Marilia Seelaender. 

Esse aparelho se baseia na citometria de fluxo, no qual cada 

microesfera, individualmente, pode ser identificada e o resultado é quantificado 

com base nos sinais fluorescentes emitidos. A interpretação dos dados foi feita 

pelo software XPONENT® que apresentou as concentrações em pg/mL. 

Um resumo sobre todas as informações do desenho experimental 

encontra-se na figura 2. 



31 
 

 

Figura 2. Desenho experimental 
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 .12 Análise estatística 

Os dados foram analisados usando o programa SPSS 20 (SPSS 

Science Inc., Chicago, IL, EUA). Foi utilizado o Modelo Linear Generalizado 

(MLG) para verificar os efeitos principais da restrição de crescimento 

intrauterina para cada gênero sobre peso corporal, comprimento naso-anal, 

concentrações sanguíneas de glicose, colesterol e triglicérides, níveis 

plasmáticos de insulina e leptina; número de cruzamentos, levantamentos, 

movimentos de autolimpeza, bolos fecais e tempo no centro no campo aberto e 

latência para iniciar alimentação no NSFT. Para cada variável dependente foi 

selecionado o tipo de distribuição que apresentasse menores valores de 

Akaike’s Information Criterion (AIC) e Bayesian Information Criterion (BIC) 

(esses valores podem ser vistos nas tabelas 9, 10 e 11, presentes no 

APÊNDICE A). 

Para verificar se houve efeito no consumo de ração entre os grupos foi 

utilizado o modelo de Equações de Estimativas Generalizadas (EEG), para 

cada variável foi selecionado o tipo de distribuição que apresentasse menores 

valores de Quasi Likelihood under Independence Model Criterion (QIC) e 

Corrected Quasi Likelihood under Independence Model Criterion (QICC) 

(Tabela 12 e 13, presente no APÊNDICE A) 

O grupo controle foi codificado como 0 e o grupo restrição como 1, as 

variáveis dependentes foram fixadas pelo grupo, pois como fator fixo foi 

considerada a variável grupo. Os dados estão representados por média ± 

desvio padrão. O nível de significância considerado significante foi o de P < 

0 05. 
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4. RESULTADOS 

 .  Progenitoras, parturição e natalidade 

A fim de avaliar se a deficiência de proteína provocou alterações no 

peso corporal (g) das progenitoras, as médias do peso inicial e do peso 

próximo ao parto foram comparadas entre os grupos experimentais. O 

consumo médio diário de ração dos grupos também foi comparado. Os 

resultados podem ser vistos na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Avaliação do peso corporal e do consumo médio diário estimado de 

ração das progenitoras 

Consumo diário de ração 

(g) 

Peso inicial 

(g) 

Peso próximo ao parto 

(g) 

NP HP NP HP NP HP 

N=15 N=18 N=26 N=34 N=6 N=10 

3 06 ± 0,90 3 35 ± 0,96 26,80 ± 2,90 27,24 ± 2,45 54,70 ± 3,92 49,06 ± 7,26 

NP = mães da prole controle; HP = mães da prole restrição. MLG. Valores 

apresentados pela média ± desvio padrão. 

 

Não houveram diferenças significativas entre as variáveis analisadas: 

consumo de ração [B = -0,092, (IC 95% = -0,284 – 0,099), p=0,343], peso 

inicial [B = -0,016, (IC 95% = -0,066 – 0,), p=0,512] e peso próximo ao parto [B 

= 5,640, (IC 95% = -0,304 – 11,584), p=0,063]. 

Em relação a parturição e natalidade, das 26 fêmeas progenitoras dos 

filhotes do grupo controle, 18 (69,2%) gestaram e deram à luz a 139 filhotes 

(7,7 filhotes/fêmea). Desse total de filhotes do grupo controle, 21 foram 

utilizados nesse experimento, 96 filhotes não foram utilizados em nenhum 

experimento, e os demais filhotes foram dispobilizados para outros estudos.  
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Continuando, das 33 fêmeas progenitoras dos filhotes do grupo 

restrição, 19 (57,6%) gestaram e pariram 134 filhotes (7 filhotes/fêmea). Desse 

grupo de filhotes, 30 filhotes foram utilizados no presente estudo adotados por 

mães que recebiam dieta normocalórica. Dentre os filhotes desse grupo, 84 

filhotes não foram utilizados em nenhum experimento, o restante dos filhotes foi 

utilizado em outros estudos. 

Já era esperado nesse estudo utilizar apenas cerca de 20% do total de 

animais, uma vez que o mesmo é conjunto de outro estudo sobre restrição de 

crescimento. Houve uma elevada parcela de animais utilizados por conta do 

método de adoção, que implica em se ter mais fêmeas lactantes disponíveis 

para adotar uma ninhada para ser incluída no estudo respeitando o tempo 

limite estabelecido para que a adoção ocorresse. 

 

 .2 Análises morfométricas dos filhotes 

 .2.1 Peso corporal 

Os resultados do peso ao nascer de ambos os sexos, apenas separado 

por grupo experimental, encontram-se na figura 3. Pode ser observado que a 

média de peso ao nascer (g) dos filhotes cuja mãe se alimentou de dieta 

hipoproteica é estatisticamente significante menor que a média daqueles que 

as mães receberam dieta normoproteica [B = 0,437, (IC 95% = 0,390 – 0,485), 

p=0,000]. A pesagem dos animais foi realizada 24 horas após o nascimento 

para evitar manipulação excessiva dos animais e, por esse motivo, o número 

de animais avaliados difere do número de nascimentos. Atribuímos a 

diminuiçãoo do número de animais após 24 horas ao canibalismo materno, 

porém esse dado não foi investigado neste estudo. 
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Figura 3. Peso ao nascer. Controle (n=128). Restrição (n=107 . Valores 

apresentados por média ± desvio padrão. *Diferença em relação ao controle.  

 

Os resultados do peso corporal em todos os períodos avaliados durante 

todo o experimento estão apresentados na tabela 3. 

Como pode ser observado houve diferença estatisticamente significante 

entre o peso corporal das fêmeas com 7 e 21 dias e dos machos com 7 e 30 

dias de vida. 

A média do peso corporal das fêmeas do grupo restrição é 

significativamente menor que a média do grupo controle no DPN7 [B = 2,358, 

(IC 95% = 1,326 – 3,390), p=0,000] e no DPN21 [B = -2 611, (IC 95% = -4,548 - 

-0,674), p=0 008 . 

Não houve diferença significante entre as médias de peso corporal das 

fêmeas nos demais períodos avaliados: DPN14 [B = 0,158, (IC 95% = -0,035 – 

0,351), p=0,110], DPN30 [B = -0 012, (IC 95% = -0,128 – 0,105), p=0 845 , 

DPN60 [B = 0,036, (IC 95% = -0,074 – 0,145), p=0 524  e DPN90 [B = 0,117, 

(IC 95% = -0,033 – 0,267), p=0 125 . 

Tratando-se da evolução ponderal dos machos, a média do peso 

corporal do grupo restrição no DPN7 [B = 1,438, (IC 95% = 0,286 – 2,589), 



36 
 

p=0,014] e no DPN30 [B = -0,181, (IC 95% = -0,318 - -0,044), p=0,009] foi 

significantemente menor que a média do grupo controle. 

Não foram observadas diferenças significantes entre as médias do peso 

corporal dos machos no DPN14 [B = 1,118, (IC 95% = -0,407 – 2,643), 

p=0,151], no DPN21 [B = -2 137, (IC 95% = -4,441 – 0,168), p=0 069 , no 

DPN60 [B = 1,205, (IC 95% = -3,026 – 5 436), p=0 577  e no DPN90 [B = 

0 021, (IC 95% = -0,093 – 0,135), p=0 720 . 

 

Tabela 3 – Peso corporal da prole 

 Fêmeas Machos 

DPN 
CT RT CT RT 

N Peso N Peso N Peso N Peso 

  9 7,19 ± 1,21 13 4,83 ± 1,21* 8 6,63 ± 1,18 8 5,19 ± 1,18* 

   11 11,22 ± 2,14 11 9,58 ± 2,14 10 10,70 ± 1,78 11 9,58 ± 1,78 

   11 15,34 ± 2,52 16 12,72 ± 2,52* 10 15,62 ± 2,75 12 13,48 ± 2,75 

   11 23,17 ± 3,46 16 22,91 ± 3,42 10 28,62 ± 3,97 12 23,87 ± 3,97* 

   11 30,65 ± 4,32 16 31,77 ± 4,48 10 40,47 ± 5,04 12 41,68 ± 5,04 

   11 41,78 ± 7,94 16 46,99 ± 8,93 10 52,14 ± 6,77 12 53,25 ± 6,91 

 

CT = filhotes do grupo controle; RT = filhotes do grupo restrição. MLG. Valores 
apresentados pela média ± desvio padrão. Peso (g). *Diferença em relação ao CT. 

 

 . .  Comprimento naso-anal 

O comprimento naso-anal de machos e fêmeas medido no DPN30 e no 

DPN60 estão apresentados na tabela 4. 

Conforme observado, a média do comprimento naso-anal dos machos 

do grupo restrição foi significantemente menor que a média dos machos do 

grupo controle nos dois períodos analisados: DPN30 [B = -0,748, (IC 95% = -

1,215 - -0,282), p=0 002  e DPN60 [B = -0 500, (IC 95% = -0,898 - -0,102), 

p=0 014 . 
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Não foram observadas diferenças significantes entre as médias de 

comprimento naso-anal das fêmeas nos dois períodos observados, DPN30 [B 

= -0,259, (IC 95% = -0,686 – 0,168), p=0 235  e no DPN60 [B = -0 180, (IC 95% 

= -0,556 – 0,879), p=0 349 . 

 

Tabela 4 – Comprimento naso-anal da prole 

DPN 

Fêmeas Machos 

CT RT CT RT 

N Comprimento N Comprimento N Comprimento N Comprimento 

   10 9,15 ± 0,55 12 8,89 ± 0,55 11 9,59 ± 0,56 15 8,84 ± 0,56* 

   9 10,40 ± 0,48 12 10,22 ± 0,48 11 11,27 ± 0,46 15 10,77 ± 0,46* 

CT = filhotes do grupo controle; RT = filhotes do grupo restrição. MLG. Valores 

apresentados pela média ± desvio padrão. Comprimento naso-anal (cm). *Diferença 

em relação ao CT. 

 

 .2.3 Pesos bruto e relativo dos órgãos 

Além das análises morfométricas feitas no decorrer do experimento, 

após a eutanásia, alguns órgãos também foram avaliados quanto aos seus 

pesos. Peso bruto e relativo foram analisados, e para o cálculo do peso 

relativo, foi calculada a proporção do peso bruto do órgão em relação ao peso 

corporal do animal. 

Os órgãos selecionados para a análise foram fígado, músculo, gordura 

perigonadal e rins por já terem sido relacionados na literatura como alvos da 

programação metabólica ou afetados pela restrição intrauterina. 

Na tabela 5 estão apresentados os dados referentes ao peso bruto dos 

órgãos separados na eutanásia. Como pode ser observado, a média do peso 

bruto do músculo dos machos do grupo restrição é estatisticamente menor que 

a dos machos controles [B = 0,043, (IC 95% = 0,010 – 0,076), p=0 012 . 
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Ainda sobre os dados dos machos, não houve diferença 

estatisticamente significante no peso bruto das demais estruturas: gordura [B = 

-0,233, (IC 95% = -0,497 – 0,032), p=0,085], fígado [B = -0 069, (IC 95% = -

0,258 – 0,121), p=0,478], rins [B = 0 060, (IC 95% = -0 008 – 0 127), p=0 082]. 

 

Tabela 5 – Pesos bruto e relativo dos órgãos separados na eutanásia 

Estrutura 

Fêmeas Machos 

CT RT CT RT 

N=11 N=14 N=9 N=11 

Gordura (g) 3,14 ± 1,76 2,81 ± 1,57 2,26 ± 0,68 2,86 ± 0,86 

Gordura (%) 5,48 ± 2,23 5,58 ± 2,23 4,05 ± 0,98 5,20 ± 0,98* 

Fígado (g) 1,76 ± 0,42 2,09 ± 0,50 2,11 ± 0,45 2,26 ± 0,48 

Fígado (%) 3,83 ± 0,62 4 32 ± 0,68 3,87 ± 0,55 4,10 ± 0,55 

Músculo (g) 0,18 ± 0,03 0,18 ± 0,03 0,25 ± 0,04 0,21 ± 0,04* 

Músculo (%) 0,40 ± 0,07 0,39 ± 0,07 0,47 ± 0,08 0,40 ± 0,08* 

Rins (g) 0,40 ± 0,02 0,42 ± 0,06 0,59 ± 0,08 0,53 ± 0,08 

Rins (%) 0,89 ± 0,09 0,87 ± 0,09 1,10 ± 0,16 0,99 ± 0,16 

CT = filhotes do grupo controle; RT = filhotes do grupo restrição. MLG. Valores 

apresentados pela média ± desvio padrão. *Diferença em relação ao CT. 

 

Entre as fêmeas, não houve diferença estatisticamente significante no 

peso bruto de nenhum dos órgãos coletados: gordura [B = 0,112, (IC 95% = -

0,329 – 0,553), p=0,619], fígado [B = -0 171, (IC 95% = -0,358 – 0,017), 

p=0,074], músculo [B = -0,017, (IC 95% = -0,141 – 0,107), p = 0,789] e rins [B = 

-0 064, (IC 95% = -0,170 – 0,041), p=0 234 . 

Na tabela 5 também estão apresentados os valores corrigidos pelo peso 

corporal dos animais, ou seja, os valores relativos dos órgãos. Nos machos foi 

observada diferença estatisticamente significante no peso relativo de dois 

órgãos: a gordura perigonadal e o músculo gastrocnêmio. 
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A média de peso relativo da gordura do grupo restrição é 

significantemente maior que a do grupo controle [B = 0,248, (IC 95% = 0,061 – 

0,436), p=0,009], e a média do músculo dos machos restritos é 

significativamente menor que a do grupo controle [B = -0 075, (IC 95% = -0,144 

- -0,007), p=0 032 . 

Nos pesos relativos do fígado [B = 0,226, (IC 95% = -0,256 – 0,708), 

p=0,359] e dos rins [B = -0 104, (IC 95% = -0,248 – 0,040), p=0,157] não foram 

observadas diferenças significantes. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos 

pesos relativos das estruturas coletadas das fêmeas: gordura perigonadal [B = 

-0,819, (IC 95% = -2,577 – 0,939), p=0,361], fígado [B = 0,119, (IC 95% = -

0,006 – 0,245), p=0,063], músculo gastrocnêmio [B = -0,011, (IC 95% = -0,069 

– 0,047), p=0,715] e os rins [B = 0,024, (IC 95% = -0,050 – 0,097), p=0,527]. 

 

 .  Consumo de ração 

Os dados sobre o consumo de ração foram coletados de acordo com a 

seção 4.3 da metodologia e podem ser observados na figura 4 e 5.  

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre o 

consumo estimado de ração normoproteica entre as fêmeas ao longo do tempo 

observado [B = -0,282, (IC 95% = -0,730 – 0,166), p=0,217] (Figura 4A). 

O consumo médio de ração hiperlipídica das fêmeas restritas foi 

significativamente superior ao do consumo controle ao longo tempo [B = -0 263 

(IC 95% = -0,450 - -0,077), p=0 006  (Figura 4B). 

Entre os machos não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes tanto no consumo de ração normoproteica [B = -0,172, (IC 95% = -

0,808 – 0,464), p=0 596] (Figura 5A) quanto de ração hiperlipídica [B = -0 775, 

(IC 95% = -1,794 - -0,243), p=0 136] ao longo do tempo (Figura 5B). 

 



40 
 

 

 

Figura 4. Consumo das rações normoproteica (A) e hiperlipídica (B) de fêmeas 

restritas e controles 
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Figura 5. Consumo das rações normoproteica (A) e hiperlipídica (B) de machos 

restritos e controles 

 

 .  Análises bioquímicas 

 . .1 Níveis sanguíneos de glicose, colesterol total e triglicérides 

Os resultados dos níveis sanguíneos de glicose, colesterol total e 

triglicérides em todos os períodos analisados encontram-se na tabela 6. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos 

níveis sanguíneos dos três parâmetros avaliados entre as fêmeas em todos os 

períodos analisados. 
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A saber, glicose: DPN30 [B = -7,463, (IC 95% = -32,360 – 17,435), 

p=0,557], DPN60 [B = -0 061, (IC 95% = -0 201 – 0,079), p=0,392] e DPN90 [B 

= 16,143, (IC 95% = -2,255 – 34,541), p=0,085]. 

O mesmo resultado foi observado quando avaliados os níveis de 

colesterol: DPN30 [B = 4,394E-013, (IC 95% = -0,042 – 0,042), p=1,000], 

DPN60 [B = 0,376, (IC 95% = -3,628 – 4,380), p=0,854] e DPN90 [B = -1,208, 

(IC 95% = -4,781 – 2,366), p=0,508]. 

Também não houve diferença nos níveis sanguíneos de triglicérides: 

DPN30 [B = 0,017, (IC 95% - -0,222 – 0,257), p=0,888], DPN60 [B = 0,020, (IC 

95% = -0,125 – 0,164), p=0,790] e DPN90 [B = 0,074, (IC 95% = -0,116 – 

0,263), p=0,447]. 

A restrição de proteína durante a gestação, assim como a exposição a 

uma dieta hiperlipídica não alteraram os parâmetros sanguíneos analisados 

entre os machos em todos os períodos analisados. 

Não houve diferença significante nas concentrações de glicose: DPN30 

[B = -16,583, (IC 95% = -40,673 – 7,506), p=0,177], DPN60 [B = -2,000, (IC 

95% = -27,778 – 23,778), p=0,879] e DPN90 [B = -0,018, (IC 95% = -0,037 – 

0,001), p=0,058]. 

O mesmo se deu com os níveis sanguíneos de colesterol: DPN30 [B = -

0,300, (IC 95% = -3,782 – 3,182), p=0,866], DPN60 [B = -0,031, (IC 95% = -

0,071 – 0 009), p=0,126] e DPN90 [B = -3,121, (IC 95% = -6,326 – 0,084), 

p=0,056]. 

Esse resultado também foi observado com os níveis triglicérides: DPN30 

[B = -0,242, (IC 95% = -0,516 – 0,032), p=0,083], DPN60 [B = -0,095, (IC 95% 

= -0,352 – 0,163), p=0,472] e DPN90 [B = -15,606, (IC 95% = -57,746 – 

26,534), p=0,468] que não apresentaram diferença estatisticamente significante 

entre os grupos.  
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Tabela 6 – Concentrações sanguíneas de glicose, colesterol total e triglicérides  

Parâmetros DPN 

Fêmeas Machos 

N CT N RT N CT N RT 

Glicose
 

30 10 151,60 ± 31,51 16 159,06 ± 31,51 10 199,50 ± 28,70 12 182,92 ± 28,70 

Glicose
 

60 11 188,64 ± 32,66 15 177,47 ± 21,66 10 208,50 ± 30,72 12 206,50 ± 30,72 

Glicose
 

90 11 197,00 ± 23,30 14 213,14 ± 23,30 9 231,33 ± 37,19 11 243,64 ± 39 17 

Colesterol
 

30 8 163,00 ± 8,05 15 163,00 ± 8,05 9 164,00 ± 3,87 10 163,70 ± 3,87 

Colesterol
 

60 11 166,09 ± 5,15 15 166,47 ± 5,15 9 170,67 ± 7,90 12 165,42 ± 7,65 

Colesterol
 

90 11 167,64 ± 4,53 14 166,43 ± 4,53 9 171,67 ± 3,64 11 168,54 ± 3,64 

Triglicérides
 

30 8 264,25 ± 72,94 14 268,86 ± 74,21 10 311,90 ± 97,45 10 244,90 ± 76,52 

Triglicérides
 

60 11 221,09 ± 38,13 11 225,45 ± 38,88 10 234,00 ± 64,83 8 212,88 ± 58,98 

Triglicérides
 

90 10 258,40 ± 58,02 14 267,36 ± 62,44 9 252,33 ± 47,84 11 236,73 ± 47 83 

CT = filhotes do grupo controle; RT = filhotes do grupo restrição. MLG. Valores 

apresentados pela média em mg/dL ± desvio padrão. 

 

 . .2 Níveis plasmáticos de insulina e leptina 

Os resultados da concentração plasmática de insulina e leptina estão 

representados nas figuras 6 e 7. 

Como pode ser observado, houve um aumento estatisticamente 

significante na concentração de insulina no plasma de fêmeas restritas no 

DPN90 [B = 1,255, (IC 95% = 0,472 – 2,037), p=0,002] quando comparadas às 

fêmeas do grupo controle no mesmo período avaliado (Figura 6A). 

Diferentemente do que ocorreu no DPN90, as concentrações de insulina 

no DPN30 [B = 0,545, (IC 95% = -0,312 – 1,401), p=0,213] e no DPN60 [B = 

0,731 (IC 95% = -0,018 – 1,480), p=0,056] não apresentaram diferença 

significante (Figura 6A). 

Se tratando das concentrações plasmáticas de leptina nas fêmeas, pode 

ser observado que não houve diferença estatisticamente significativa nos 

DPN30 [B = 0,656, (IC 95% = -0,066 – 1,378), p=0,075], DPN60 [B = 0,368, (IC 

95  = -0,284 – 1,021), p=0,268] e DPN90 [B = -0,033, (IC 95% = -0,486 – 

0,421), p=0,888] entre os grupos (Figura 6B). 
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As concentrações plasmáticas dos hormônios avaliados nos machos 

apresentaram perfil semelhante ao das fêmeas nos períodos coletados, visto 

que houve diferença estatisticamente significante apenas na concentração de 

insulina no DPN90 [B = 1,483, (IC 95% = 0,434 – 2,532), p=0,006]. Nos demais 

períodos avaliados não houve diferença significante: DPN30 [B = -0,357, (IC 

95% = -1,235 – 0,521), p=0,425] e DPN60 [B = 0,594, (IC 95% = -0,090 – 

1,277), p=0,089] (Figura 7A). 

Também não houve diferença significante nas concentrações de leptina 

entre os machos em nenhum dos períodos avaliados: DPN30 [B = -0,113, (IC 

95% = -0,817 – 0,591), p=0,754], DPN60 [B = 0,330, (IC 95% = -0,518 – 1,178), 

p=0,446] e DPN90 [B = 93,699, (IC 95% = -1023,354 – 1210,752), p=0,869], 

como pode ser observado na figura 7B. 
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Figura 6. Resultado das quantificações de insulina (A) e leptina (B) plasmáticas 

das fêmeas nos DPN30, DPN60 e DPN90. Valores apresentados por média ± 

desvio padrão. *Diferença em relação ao controle. 
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Figura 7. Resultado das quantificações de insulina (A) e leptina (B) plasmáticas 

dos machos nos DPN30, DPN60 e DPN90. Valores apresentados por média ± 

desvio padrão. *Diferença em relação ao controle. 

 

 .  Comportamento 

 . .  Novelty-supressed feeding test (NSFT) 

Para verificar se a restrição de crescimento intrauterina causa 

modificação na ansiedade e no comportamento exploratório dos animais, testes 

comportamentais foram realizados. 

O primeiro teste a que os animais foram submetidos foi o Novelty-

Suppressed Feeding Test, em que foi avaliada a latência para se aproximar e 
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comer um alimento em um ambiente novo, aversivo. Esse teste foi realizado 

nos animais no DPN60 e no DPN90. 

Os resultados do teste estão representados na figura 8. 

Pode ser observado que não houve diferença estatisticamente 

significativa na média de tempo tanto nas fêmeas no DPN60 [B = -29,042, (IC 

95% = -98,243 – 40,158), p=0,411] e DPN90 [B = -0 071, (IC 95% = -0,480 – 

0,338), p=0,733] (Figura 8A), quanto nos machos no DPN60 [B = -42,667, (IC 

95% = -121,817 – 36,483), p=0,291] e DPN90 [B = 0,083, (IC 95% = -0,309 – 

0,474), p=0,678] (Figura 8B). 

 

 

Figura 8. Resultado do NSFT em fêmeas (A) e machos (B) no DPN60 e no 

DPN90. MLG. Valores apresentados por média ± desvio padrão. 
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 . .2 Campo aberto 

O segundo teste a que os animais foram submetidos no DPN90 foi o 

Campo Aberto. A partir desse teste foram avaliadas medidas comportamentais 

dos animais conforme descrito na seção 4.6.2 da metodologia. 

Como pode ser observado (Tabela 7), a média de cruzamentos das 

fêmeas restritas é significantemente maior que as do grupo controle [B = -

0,142, (IC 95% = -0,193 - -0,092), p=0,000]. 

 

Tabela 7 – Dados obtidos no teste do campo aberto 

Parâmetros 

Fêmeas Machos 

CT RT CT RT 

N = 11 N = 13 N = 6 N = 9 

Cruzamento 238,64 ± 15,48 275,15 ± 16,59* 162,17 ± 12,73 213,89 ± 14,62* 

Levantamento 56,82 ± 7,54 62,92 ± 7,93 45,00 ± 6,71 52,11 ± 7,22 

Autolimpeza 3,55 ± 1,88 1 69 ± 1,30* 3,33  ± 1,83 3,00 ± 1,73 

Tempo do centro 128,82 ± 55,14 98,23 ± 42,05 150,33 ± 66,58 165,33 ± 73,22 

Bolo fecal 3,91 ± 1,98 3,00 ± 1,73 4,67 ± 2,16 3,33 ± 1,83 

CT = filhotes do grupo controle; RT = filhotes do grupo restrição. MLG. Valores 

apresentados pela média ± desvio padrão. * Diferença em relação ao CT. 

 

No número de autolimpeza foi observado que a frequência desse 

comportamento é significantemente menor nas fêmeas restritas [B = 0,740, (IC 

95% = 0,217 – 1,262), p=0,006]. 

Os demais parâmetros avaliados não apresentaram diferença 

estatisticamente significante: levantamento [B = -0,102, (IC 95% = -0,206 – 

0,002), p=0,055], tempo no centro [B = 0,271, (IC 95% = -0,073), p=0,122] e 

número de bolos fecais [B = 0,265, (IC 95% = -0,169 – 0,698), p=0 231 . 
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O mesmo ocorreu com o número de cruzamentos nos machos, a média 

do grupo restrição é estatisticamente maior que a dos machos restritos [B = -

0,277, (IC 95% = -0,354 - -0,200), p=0,000]. 

Não houve diferenças significantes nos demais parâmetros avaliados: 

levantamento [B = -0,147, (IC 95% = -0,296 – 0,003), p=0,055], autolimpeza [B 

= 0,105, (IC 95% = -0,473 – 0,684), p=0,721], tempo no centro [B = -0,095, (IC 

95% = -0,553 – 0,362), p=0,684] e número de bolos fecais [B = 0,336, (IC 95% 

= -0,179 – 0 851), p=0,200], como também pode ser observado na tabela 7. 

 Um resumo dos principais resultados obtidos encontra-se apresentado 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Efeitos da restrição intrauterina nos animais do grupo restrição em 

relação aos animais controles antes e após o consumo de dieta hiperlipídica 

 Efeito observado 

 Fêmeas Machos 

Peso ao nascer ↓ ↓ 

Consumo ração hiperlipídica ↑ - 

Peso corporal ↓  DPN7 e DPN21  ↓  DPN7 e DPN30  

Comprimento naso-anal - ↓  DPN30 e DPN60  

Peso bruto dos órgãos - ↓  músculo  

Peso relativo dos órgãos - 
↑  gordura  

↓  músculo  

Insulina ↑  DPN90  ↑  90 dias  

Cruzamentos ↑ ↑ 

Autolimpeza ↓ - 
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5. DISCUSSÃO 

 

 .  Crescimento e desenvolvimento pós-natal 

Os dados obtidos pelo acompanhamento do crescimento pós-natal dos 

filhotes atestam que a deficiência de proteína na dieta materna durante a 

gestação de camundongos gera uma prole com o peso ao nascer 

significativamente menor que a de filhotes de progenitoras sem deficiências 

nutricionais, podendo esse déficit de massa corporal acompanhá-los ao longo 

da vida (Figura 3). 

Esse efeito ainda pode ser observado no DPN30 nos machos restritos 

que tiveram a média do peso corporal menor que a de machos controles, bem 

como nas fêmeas, em que foi observada redução na média do peso corporal 

no DPN21, mostrando que essa deficiência pode provocar modificações 

morfométricas que acompanharão o indivíduo restrito ao longo da vida (Tabela 

3 e 8). 

O efeito da deficiência de proteína na vida uterina também pode ser 

observado antes e após o consumo de uma dieta HL, uma vez que 

observamos a redução no comprimento naso-anal dos machos do grupo 

restrição nos dois momentos (Tabela 4 e 8). 

O estado nutricional e metabólico materno é considerado um fator 

determinante do crescimento fetal, posto que, a entrega de substrato ao feto 

durante a gestação tanto de animais como de humanos é o fator ambiental 

primário que regula o crescimento fetal. Por sua vez, para o fornecimento 

desses substratos e, consequentemente, uma eficiente nutrição fetal, são 

necessários, além de fluxo sanguíneo feto–placentário normal, níveis de 

substratos materno adequados. Dessa forma a desnutrição materna prejudica a 

entrega desses substratos, levando o feto a sofrer adaptações em mecanismos 

importantes que regulam o seu desenvolvimento em um meio intrauterino 

anormal e leva à RCIU (Holemans et al.  2003 . 

O pobre fornecimento de nutrientes afeta o desenvolvimento do 

pâncreas no feto: reduz a proliferação celular, o tamanho das ilhotas e a sua 
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vascularização (Garofano et al., 1997; Garofano et al.  1998; Dahri et al.  1991; 

De Prins e Van Assche  1982a). Essa alteração pancreática reduz os níveis de 

insulina na circulação fetal (De Prins e Van Assche  1982a). 

A hipoinsulinemia fetal somada à disponibilidade insuficiente de 

substrato materno, diminui as taxas de utilização de glicose do feto, 

principalmente pela diminuição de sua captação pelos músculos esqueléticos 

(Leturque et al.  1988). A deposição de gordura e a degradação de proteínas 

também estão diminuídos, reduzindo também, o crescimento do músculo e do 

tecido adiposo (Liechty e Lemons  1984 . 

Alguns estudos corroboram com esse efeito encontrado no peso 

corporal, como o de Chisaka et al. (2016) que avaliaram o efeito de uma dieta 

pobre em proteína (8%) na prole de camundongos da linhagem C57BL/6J 

sobre a remodelação vascular inflamatória. Nesse trabalho foi observado que o 

peso ao nascer (g) dos filhotes das fêmeas do grupo que consumiu dieta pobre 

em proteína foi significativamente menor que o do grupo controle, como foi 

encontrado em nosso estudo. A mesma resposta no peso ao nascer foi 

encontrada por Bol et al. (2009) como consequência da restrição proteica 

materna durante a gestação, os filhotes restritos apresentaram atraso de 

crescimento significativo no nascimento (1,25 ± 0,03 vs. 1,41 ± 0,03 g). 

Foi observado que ao longo do experimento, o peso corporal dos filhotes 

restritos, a partir de 2 semanas, assemelhou-se à média de peso do grupo 

controle (Tabela 3), mostrando que a RCIU foi recuperada. Essa recuperação 

pode ser atribuída ao fato de os filhotes terem sido alimentados durante a 

lactação pelas mães que não passaram por restrição proteica durante a 

gestação. Visto que, em alguns trabalhos em que o prejuízo nutricional para os 

filhotes não é mantido durante a lactação, é observado que o peso corporal do 

grupo restrito é menor apenas nas primeiras semanas de vida. Após esse 

período a média de peso não difere do grupo controle (Chisaka et al., 2016; 

Dulele et al.  2012 . 

Em outro estudo conduzido por Garofano et al.  1998) foi observado que 

o peso corporal de ratos restritos, filhotes de mães que receberam 50% de 
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ração padrão, foi normalizado após serem cuidados por mães controles que 

não passaram por privação alimentar. 

Neste trabalho, a partir de 2 meses de vida, os animais foram 

submetidos a uma dieta hiperlipídica (31% de gordura saturada) a fim de 

submeter o metabolismo programado pela restrição a um desafio metabólico e 

avaliar seus efeitos. Após 1 mês de exposição à dieta HL, não houve diferença 

significativa no peso corporal entre os grupos. Talvez o tempo de exposição a 

esse desafio tenho sido curto para que diferenças significativas fossem 

expressadas (Garofano et al. 1998 . Visto que no trabalho conduzido por Bol et 

al.  2009), filhotes machos de camundongos da linhagem C57BL6/J 

submetidos a uma deficiência proteica durante o período fetal só foram 

apresentar diferença significativa no peso corporal após 15 semanas de 

exposição a uma dieta hiperlipídica (32% de óleo de milho). Neste caso, a prole 

restrita teve aumento da média de peso corporal quando comparada à prole 

controle nessa condição experimental. 

Não foi possível avaliar se houve efeito no ganho de peso corporal 

individual ao longo do tempo entre os grupos pela falta de marcação de cada 

animal. Isso pode ser considerado como uma limitação do estudo, uma vez 

que, a restrição de crescimento pode aumentar o ganho de massa corporal 

pós-natal e até mesmo acelerar o catch-up de crescimento como uma forma de 

compensar o prejuízo sofrido na vida uterina. Esse mecanismo compensatório 

é apontado como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas (Hales e Barker, 2001; Ozanne et al., 2004; Plagemann, 

2005 . A marcação individual dos animais não foi realizada, a fim de evitar a 

manipulação excessiva dos animais nos primeiros dias de vida, uma vez que, a 

adoção entre as mães já expunha os filhotes a um maior risco de rejeição da 

ninhada. 

Tal como resumido na tabela 8 foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes apenas nos órgãos dos machos. Os pesos bruto 

e relativo do músculo gastrocnêmio dos animais que passaram por privação 

proteica durante a gestação e que consumiram dieta HL foi menor quando 

comparados aos pesos do músculo dos animais controles do mesmo gênero.  
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Outra resposta do grupo restrito após a exposição a dieta HL foi o 

aumento estatisticamente significante do peso relativo da gordura perigonadal. 

A mesma resposta foi descrita anteriormente por Bol e colaboradores em 

camundongos machos da linhagem C57BL6/J, alimentados com dieta HL aos 9 

meses de idade (Bol et al.  2009 .  

Outros órgãos como o fígado, e os rins dos machos e das fêmeas não 

apresentaram diferenças nos pesos brutos e relativos. No estudo acima citado 

também não foram encontradas diferenças nessas mesmas estruturas dos 

camundongos C57BL6/J (Bol et al.  2009 . 

Woods et al.  2005  também não encontrou diferença significativa entre 

o grupo controle e filhotes adultos machos e fêmeas de ratas que receberam 

dieta com uma modesta restrição proteica (8,5%) durante a gestação ao avaliar 

o peso bruto (g) e relativo (%) dos rins. 

Da mesma forma, a deficiência de proteína na dieta materna, além de 

afetar o peso corporal e o peso dos órgãos dos machos, também diminuiu o 

comprimento naso-anal (cm). Contudo, essa resposta foi observada apenas 

nos machos; nas fêmeas não foram observadas essas diferenças 

morfométricas. A diminuição do comprimento naso-anal (cm) em ratos privados 

de proteína na vida uterina também foi encontrada por Woods et al.  2005 .  

Foi observado por meio desses parâmetros morfométricos que filhotes 

machos restritos foram mais afetados que as fêmeas. Pode ser inferido que as 

fêmeas possuem um mecanismo de proteção, que pode diminuir o impacto que 

a entrega de nutrientes inadequada causa no crescimento durante a vida 

uterina. Foram encontradas diferenças entre as respostas que machos e 

fêmeas da prole de ratas apresentam frente a uma restrição de crescimento 

provocada por uma moderada deficiência de proteína, no que se refere ao 

desenvolvimento da hipertensão na vida adulta (Woods et al.  2005 . 

Comparando os diferentes dados encontrados e as técnicas já utilizadas em 

trabalhos anteriores desse grupo, os autores notaram que o número de néfrons 

nos rins de fêmeas não é afetado, bem como os níveis de hormônios que 

participam dos mecanismos de regulação da pressão arterial (renina, 
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angiotensina II), diferentemente do que é encontrado em machos (Woods et al.  

2005 . 

Foi encontrada uma diferença no fluxo de perfusão feto-placentária na 

gestação de humanos a termo sem complicações. Por meio do exame Doppler 

o fluxo sanguíneo de 388 gestação a termo foi avaliado e foi encontrada uma 

redução significativa do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média  1.34 

vs. 1.43  p = 0.004   na velocidade de pico da artéria cerebral média (53.47 cm/s 

vs. 58.10 cm/s  p = <0.001   e no fluxo venoso umbilical/kg (56 ml/min/kg vs. 61 

ml/min/kg  p = 0.02  de fetos do sexo masculino quando comparados aos de 

fetos do sexo feminino (Prior et al., 2013). Uma redução do fluxo sanguíneo 

feto-placentário, significa prejuízos na entrega de nutrientes para o feto. Se 

fetos do sexo masculino têm fluxo sanguíneo diminuído em condições normais 

de gestação, numa condição em que há escassez de nutrientes, provavelmente 

eles possuem desvantagem em relação aos fetos do sexo feminino, pois terão 

uma entrega de nutrientes mais dificultada em virtude das características de 

fluxo feto-placentário. Esse pode ser um mecanismo que explica o porquê de 

neonatos do sexo masculino apresentarem maiores prejuízos quando passam 

por RCIU (Prior et al., 2013; Franco, 2013). 

 

 .  Consumo de ração 

Como pode ser observado na figura 4, o consumo de ração HL das 

fêmeas restritas foi significantemente superior ao de fêmeas do grupo controle 

ao longo do tempo. Não foram observadas mais diferenças em relação ao 

consumo de dieta NP entre as fêmeas, assim como não houve diferença no 

consumo de ambas as dietas entre os machos, sugerindo que a restrição não 

afetou o comportamento alimentar dos mesmos. 

O ambiente uterino, durante períodos críticos do desenvolvimento fetal, 

pode modificar de maneira permanente o balanço energético (Zhu et al.  2015). 

O conceito relacionado a essa alteração é de que o estado nutricional e 

hormonal durante o período de desenvolvimento pode programar centros 

metabólicos e determinar o controle do balanço energético através da 
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programação do comportamento alimentar e o gasto energético no futuro 

(Coupé et al.  2009 . 

O hipotálamo é o local onde importante parte da regulação do balanço 

energético acontece (Remmers et al., 2007). Em roedores, a diferenciação dos 

sistemas neuronais responsáveis por esse controle no hipotálamo, é iniciada 

na última semana da gestação e seu desenvolvimento continua até o desmame 

(Markakis, 2002). Defeitos na programação desses circuitos hipotalâmicos 

podem trazer consequências na vida pós-natal. 

Assim sendo, a restrição de proteína pode modificar a circulação de 

fatores chave no hipotálamo, trazendo consequências na expressão gênica 

hipotalâmica na vida adulta e alterando a regulação do balanço energético 

(Coupé et al., 2009; Zhu et al.  2015 . 

Coupé et al. (2009) observou o aumento da expressão relativa de mRNA 

de peptídeos orexígenos como NPY e AgRP de ratos do gênero masculino da 

linhagem Sprage-Dowley amamentados por ratas controles, mas que a 

progenitora foi alimentada com restrição de proteína (8%) durante a gestação. 

Esse dado fornece uma evidência do mecanismo pelo qual a restrição de 

proteína pode causar a hiperfagia durante a vida adulta. 

Vickers et al. (2000) calculou a ingestão calórica de ratos Wistar machos 

cuja mãe teve restrição calórica durante a gestação e dividiu os resultados em 

3 períodos: desmame até a puberdade (22 - 44 dias), pós-puberdade (60 – 80 

dias), e idade adulta madura (100 – 125 dias), em todos os períodos os animais 

apresentaram hiperfagia.  

As concentrações plasmáticas de insulina em jejum foram 

substancialmente aumentadas pela dieta hipercalórica oferecida após o 

desmame nos ratos restritos (Vickers et al. 2000 . Resultado semelhante ao 

encontrado em nosso trabalho. Em contraste com o nosso achado, os níveis de 

leptina nesses animais foram aumentados na dieta hiperlipídica. 

Um ponto a ser destacado a respeito dessa divergência pode ser o tipo 

de nutrição pós desmame e o tempo de exposição a essa dieta, visto que, 
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esses animais passaram a consumir uma dieta com alta concentração de 

gordura logo após o desmame até 125 dias de vida (Vickers et al. 2000 . 

Diferentemente dos animais de nosso estudo, que após o desmame, 

receberam dieta normoproteica e somente após 2 meses de vida passaram a 

consumir uma dieta hiperlipídica por um mês apenas. Mostrando que o tipo de 

dieta pode direcionar as respostas metabólicas da restrição na vida adulta.  

Essas adaptações metabólicas da restrição de crescimento modificam a 

resposta e a sinalização hormonal, e assim como os peptídeos hipotalâmicos, a 

sinalização periférica hormonal também pode controlar a ingestão alimentar. 

Alterações nesses mecanismos podem ser a resposta para a hiperfagia 

apresentada por esses animais após a restrição (Barker, 1995; Vickers et al., 

2000; Coupé et al.  2009 . 

Bol et al. (2009) em seu trabalho encontrou aumento na ingestão 

calórica de grupos controles e restritos quando alimentados com ração 

hipercalórica, atribuindo o efeito da hiperfagia apenas à dieta, uma vez que, 

não foi observada nenhuma diferença de acordo com a nutrição materna dos 

animais. 

Souza-Melo et al. (2007), por outro lado, avaliando o efeito da restrição 

proteica (5%) durante a gestação na prole de ratas Wistar que após o 

desmame recebeu dieta hipercalórica, não encontrou diferenças na ingestão 

dietética dos animais restritos comparados aos animais controle. 

Também não foram encontradas diferenças no consumo alimentar da 

prole de camundongos da linhagem FVB/NJ. Nesse trabalho, Goyal et al. 

(2012) avaliou os efeitos de dietas com moderada (9%) e intensa (6%) restrição 

proteica na prole, que após o desmame receberam o mesmo padrão de dieta 

da mãe. 

À vista desses dados, a ingestão alimentar após a restrição de 

crescimento é uma resposta bastante variada em diferentes modelos 

experimentais. Essa, ainda, parece ser influenciada tanto pelo balanço 

nutricional durante a vida uterina, quanto pelo balanço nutricional pós-natal, 
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mostrando que a dieta tem forte influência sobre o balanço energético por meio 

de diferentes mecanismos. 

 

 .  Parâmetros metabólicos 

Os níveis plasmáticos de insulina de machos e fêmeas restritos, após 30 

dias de exposição a dieta HL, foi significativamente maior no DPN90 em 

relação aos animais do grupo controle no mesmo período observado (figura 5). 

Estudos em animais e humanos fornecem evidencias de que a má nutrição 

materna está associada a alterações progressivas e permanentes em proteínas 

envolvidas na sinalização desse hormônio (Duque-Guimarães e Ozanne  

2013 . 

Ratos machos, filhotes de mães que receberam dieta pobre em proteína 

durante a gestação e a lactação, apresentam resistência à insulina e estado de 

hiperinsulinemia (Petry et al., 2001). Adicionalmente, diminuição de resposta à 

glicose em ilhotas pancreáticas foi demonstrada em filhotes machos e fêmeas 

aos 3 meses de idade, sugerindo uma suposta disfunção nas células β (Theys 

et al., 2009). 

Diversos modelos experimentais que provocam a restrição de 

crescimento por meio de uma inadequada nutrição materna (restrição calórica, 

dieta hipercalórica, hipoprotéica) mostram resultados consistentes do prejuízo 

ao desenvolvimento do pâncreas como redução da proliferação de células β  

redução do tamanho e vascularização das ilhotas. Dessa maneira, a restrição 

compromete a função pancreática por afetar estruturalmente o órgão, alterando 

sua massa celular, e consequentemente, comprometendo a homeostase 

insulínica (Ford et al., 2009; Cerf et al., 2012; Choi et al., 2011; Theys et al., 

2009; Snoeck et al.  1990). 

Além do pâncreas, outras estruturas participam da homeostase da 

insulina e que também sofrem alterações estruturais e funcionais na restrição 

de crescimento intrautero. 



58 
 

Como pode ser visto na tabela 8, os machos restritos apresentaram 

diminuição do peso bruto e relativo do músculo e aumento na proporção de 

gordura após a exposição a dieta HL. Como foi exposto, o músculo esquelético 

participa da homeostase da insulina, a diminuição da proporção de músculo no 

animal restrito significa uma redução na captação da glicose, que por sua vez 

estimula o aumento da produção de insulina. Somado a isso, esse aumento da 

proporção de gordura corporal, decorrente da restrição de crescimento 

intrauterino, pode influenciar a sensibilidade à insulina em todo o corpo (Duque-

Guimarães e Ozanne  2013 . 

Assim como o músculo, o tecido adiposo, um importante órgão 

endócrino que exerce uma função crucial na homeostase metabólica, participa 

do balanço de glicose e insulina através de diferentes mecanismos (Rosen e 

Spiegelman  2006 . Dessa forma, o aumento da adiposidade como 

consequência de um ambiente uterino aversivo ao desenvolvimento fetal, 

promove o aumento de fatores como fator de necrose tumoral-α  resistina, e 

interleucina-6, aumentando a ação inflamatória produzida por eles e alterando 

a secreção de adipocitoquinas. O conjunto dessas respostas predispõem ao 

desenvolvimento de um fenótipo resistente à insulina (Rosen e Spiegelman  

2006; Symonds et al.  2012 . 

Como já mencionado, a diferença na média de insulina foi observada 

após os animais se alimentarem com a dieta hiperlipídica durante 1 mês. Além 

das possíveis causas relacionadas ao efeito que a restrição de crescimento 

causa na resposta insulínica, também pode ser relacionado a esses resultados 

o efeito que uma dieta rica em gordura pode promover sobre os níveis de 

insulina. 

Alguns estudos conduzidos com o objetivo de analisar o efeito de uma 

dieta hiperlipídica sobre as células β pancreáticas mostraram o aumento do 

volume de células β  Ahren et al., 2010; Roat et al, 2014), bem como o 

aumento da resposta exócrina de grânulos de insulina após uma sobrecarga de 

gordura (Gonzalez et al.  2013). Outro estudo também mostrou a deterioração 

funcional de células β pancreáticas: a dieta rica em gordura promoveu 
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reduções na transcrição de genes sensores de glicose, no transportador de 

glicose 2 e de glucoquinases no pâncreas de ratos (Kim et al.  1995 .  

Kanno et al.  2015  afim de investigar os efeitos da dieta rica em gordura 

sobre o pâncreas, ofereceu dieta hiperlipídica (30,3% de gordura) para 

camundongos machos da linhagem C57BL/6J durante 20 semanas a partir de 

4 semanas de idade. Foi observado que não houve o aumento dos níveis 

sanguíneos de glicose (mg/dL) quando comparado aos animais controles. Uma 

alteração dos níveis de glicose do soro só pode ser observada após o teste de 

tolerância à glicose, que revelou um aumento importante nos níveis de glicose 

(mg/dL) e insulina (ng/mL) dos animais que consumiram dieta hiperlipídica, 

após jejum de 16 horas. Os níveis de insulina (ng/mL) desses animais também 

eram superiores quando mensurados sem o jejum.  

Sendo assim, tanto a restrição de crescimento intrauterino quanto a 

exposição a dieta com alta concentração de gordura podem alterar a 

sensibilidade à insulina, provocando aumento na concentração desse hormônio 

em resposta às adaptações fisiológicas ocasionadas a esses estímulos. Como 

foi observado no presente trabalho, houve alterações nos níveis de insulina 

apenas aos 90 dias de vida, quando a dieta dos animais era hiperlipídica. Por 

meio do exposto acima, pode ser sugerido que a dieta potencializou o efeito 

que a programação metabólica da restrição de crescimento provocou na 

sinalização insulínica. 

O trabalho de Bol et al. (2009) mostrou os efeitos de uma dieta rica em 

gordura em camundongos C57BL/6J machos e fêmeas após a restrição de 

crescimento fetal induzida por deficiência de proteína na dieta materna (8%), 

sobre alguns parâmetros plasmáticos. Após o desmame uma parte dos animais 

foi mantida com dieta controle e a outra foi submetida a dieta hipercalórica 

(HC), que teve sua concentração de gordura aumentada, gradualmente, 

chegando a 32% de óleo de girassol. Os animais foram acompanhados durante 

36 semanas. Os níveis de glicose dos animais restritos foram maiores, 

independente da dieta de seguimento, mostrando, portanto, o efeito da 

restrição proteica durante o desenvolvimento fetal. Houve diminuição dos 

triglicérides no plasma dos animais com HC, sem diferença significante nos 
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níveis de ácidos graxos livres entre os grupos (Bol et al.  2009 . A dieta HL 

aumentou a contração de colesterol total de ambos os grupos, mostrando o 

efeito isolado da alimentação. Também houve aumento do colesterol total nos 

animais restritos que se mantiveram com a dieta controle, mostrando o efeito 

da dieta materna sobre o colesterol da prole. 

Diferentemente desse trabalho, em nosso estudo não foram encontradas 

alterações nos níveis de glicose, triglicérides e colesterol total. Alguns pontos 

que podem ser atribuídos a esses resultados serão discutidos a seguir. 

O método empregado em nosso estudo pode não ter sido sensível para 

detectar diferenças no sangue dos animais. No caso da glicose, Kanno et al. 

(2015) utilizou dois métodos diferentes para avaliar os níveis de glicose. No 

método que utilizou fitas diagnósticas e um glicômetro, não foram encontradas 

diferenças entre os grupos. Já por meio do teste de tolerância à glicose, foram 

identificadas diferenças. Com métodos utilizando o plasma, Bol et al. (2009), 

encontrou alterações nos níveis de glicose, triglicérides e colesterol, o que 

sugere que as diferenças não encontradas em nosso trabalho podem dever-se 

ao método utilizado. 

Outra questão que pode ser levantada é em relação ao tempo de 

exposição à dieta HL, posto que, Bol et al. (2009) detectou essas diferenças 

nesses parâmetros após 36 semanas de exposição a esse perfil dietético, um 

período 9 vezes maior que o período do nosso trabalho, que foi de 4 semanas. 

A leptina é o hormônio secretado pela gordura que desempenha um 

importante papel sobre regulação da homeostase energética e da composição 

corporal (Rosen e Spiegelman, 2006). Durante a vida fetal, a leptina parece 

estar envolvida com o desenvolvimento da projeção de neurônios do núcleo 

arqueado do hipotálamo para outras regiões do hipotálamo relacionadas ao 

balanço energético (Bouret et al.  2004). 

Alguns estudos mostram que a restrição de crescimento aumenta os 

níveis de leptina. Yura et al. (2005) observou aumento nos níveis de leptina do 

soro de camundongos machos filhotes da linhagem C57Bl/6, cuja progenitora 

passou por uma restrição calórica de 70%. É importante salientar que, a partir 
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de 9 semanas de idade, esses filhotes foram expostos a uma dieta rica em 

gordura durante 3 semanas. Contudo, Bol et al. (2009) encontrou aumento dos 

níveis de leptina de animais restritos que se alimentavam tanto com a dieta 

controle, quanto com a dieta rica em gordura, quando comparados aos animais 

controles nas mesmas condições alimentares. 

Nossos achados contrastam com os achados desses dois estudos. Em 

comparação com o primeiro, essa diferença pode ser atribuída aos diferentes 

meios pelos quais a restrição de crescimento foi induzida (restrição calórica 

global x restrição de proteína). Já em comparação ao segundo, o contraste 

pode estar relacionado com as diferenças nas manipulações pós-natais. 

Outro fator que parece influenciar a concentração da leptina é a maneira 

que o catch-up é induzido em animais restritos, refletindo um papel 

determinante da nutrição pós-natal nas respostas adaptativas programadas na 

restrição pré-natal. Animais restritos alimentados com dieta padrão após o 

desmame não apresentam alteração de leptina plasmática (Coupé et al., 2002), 

diferentemente daqueles que foram alimentados com uma dieta rica em 

gordura após o desmame e apresentaram elevação de leptina plasmática 

durante a vida adulta (Vickers et al.  200 . 

 

 .  Comportamento 

O primeiro teste aplicado nos animais foi o NSFT, no qual não foram 

observadas diferenças no tempo para iniciar a alimentação entre os grupos nos 

dois períodos analisados (DPN60 e DPN90). 

O NSFT é apontado como um modelo útil para comparar mecanismos 

neurais, especialmente o papel do sistema serotonérgico (Fukumoto e Chaki, 

2014), sendo utilizado, principalmente, para avaliar o efeito de tratamentos de 

fármacos e a participação de diferentes receptores ou sinalizadores neurais em 

modelos animais de ansiedade. Nessas investigações, a diminuição da latência 

para iniciar a alimentação após a privação é interpretada como efeito ansiolítico 

(Bodnoff et al.  1988; Iijima, Fukumoto e Chaki, 2012; Fukumoto e Chaki, 2014; 

Fukomoto, Iijima e Chaki, 2014). Portanto, é possível inferir que a restrição de 
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proteína materna utilizada em nosso estudo não teve efeito sobre os níveis de 

ansiedade na prole. 

Não foram encontrados outros trabalhos que utilizaram esse teste para 

investigar possíveis efeitos da restrição de crescimento sobre o comportamento 

de animais. 

No teste do campo aberto, fêmeas e machos do grupo restrição tiveram 

aumento significativo no número de cruzamentos, sem o aumento de 

levantamentos (Tabela 7). Esse dado sugere que a restrição causa aumento da 

atividade locomotora, sugestiva de hiperatividade, mas não do comportamento 

exploratório.  

Estudos avaliam o efeito antidepressivo de fármacos por meio da 

hiperatividade nesse modelo. Dessa forma esse comportamento é um 

marcador de ansiedade (Harkin et al.  2003; Kelly et al.  1997; Leonard, 1984; 

Song e Leonard, 2005; Zueger et al.  2005; Machado et al.  2012). 

Machado et al. (2012) relatou aumento do número de cruzamentos em 

camundongos fêmeas da linhagem Swiss depois da bulbectomia; após o 

tratamento com fluoxetina foi observada a diminuição desse parâmetro.  

Contudo, nesse modelo que investiga a depressão, também são 

observados aumento do número de levantamentos, medida associada ao 

comportamento exploratório, quando comparados ao grupo controle. 

Comparando o efeito que a fluoxetina produz no modelo, observa-se a 

diminuição dos episódios de autolimpeza (grooming) e no número de bolos 

fecais. 

Trabalhos que obtiveram resultados semelhantes aos de Machado et al. 

(2012), tratam esse aumento das atividades locomotora e exploratória como 

um indicativo de comportamento depressivo (Harkin et al., 2003, Kelly et al., 

1997 e Zueger et al.  2005 . 

Relacionando esses dados aos resultados encontrados em nosso 

estudo, pode ser inferido que a restrição de proteína durante a vida fetal é 

capaz de promover aumento na atividade locomotora em machos e fêmeas. No 
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entanto, essa alteração não poderia ser atribuída a uma modificação nos níveis 

de ansiedade ou depressão desses animais, uma vez que, modelos que 

estudam o estado de ansiedade, observam aumento na frequência de outras 

medidas comportamentais testadas no campo aberto, o que não foi observado 

em nosso estudo. Mesmo com as fêmeas restritas apresentando, além da 

hiperatividade, dimunuição nos episódios de autolimpeza (grooming), uma 

alteração no estado emocional dos animais não poderia ser sugerida, visto que, 

medidas isoladas não poderiam representar um comportamento tão complexo 

como esse. 

A ausência de trabalhos que utilizam o campo aberto para avaliar efeitos 

da restrição de proteína e a exposição a uma dieta hiperlipídica sobre a prole 

de roedores no pós-natal é característica na literatura. Apenas um trabalho foi 

encontrado, que relatou hiperatividade em ratos submetidos a uma dieta pobre 

em proteína (8%) pré e pós-natal até o primeiro mês de vida (Naik, Patro e 

Patro, 2015). 
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 . CONCLUSÕES 

 

A deficiência de proteína na dieta materna diminuiu o peso ao nascer de 

filhotes tanto machos quanto fêmeas, esse déficit de crescimento foi observado 

durante o desenvolvimento pós-natal até o primeiro mês de vida. 

Os machos restritos apresentaram maiores prejuízos morfométricos em 

compração com as fêmeas, pois tiveram menor comprimento naso-anal nos 

dois períodos observados; após o consumo de ração hiperlipídica 

apresentaram menor proporção muscular e maior proporção de gordura em 

relação aos machos do grupo controle, sendo essa composição corporal mais 

característica do desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. 

Após o período de exposição à dieta HL, os animais restritos 

apresentaram elevação da insulina plasmática monstrando que a RCIU pode 

influenciar sinalizadores metabólicos que participam da homeostase 

energética. Além disso, a RCIU promoveu o aumento no consumo energético 

das fêmeas e aumentou a atividade locomotora de machos e fêmeas. 

Pode-se concluir que o prejuízo na nutrição materna durante a gestação 

retardou o crescimento intrauterino e permaneceu retardando o 

desenvolvimento pós-natal. Foi capaz ainda de promover alterações 

morfométricas e hormonais de forma permanente ou circunstancial, tanto antes 

quanto após o consumo de uma dieta HL, assim como, foi capaz de modificar a 

atividade locomotora e aumentar o consumo alimentar em camundongos. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela   – Critério de informação para escolha do tipo de distribuição para as 

variáveis das fêmeas progenitoras e para a variável peso ao nascer da prole 

testadas com o Modelo Linear Generalizado 

Variável 

Dependente Distribuição B p 

Akaike’s 

Information 

Criterion (AIC) 

Bayesian 

Information 

Criterion (BIC) 

Peso inicial Gamma -0 016 0 512 290 881 297 164 

Peso próximo ao 

parto 
Normal 5 640 

0 063 
108 059 110 376 

Consumo de ração Gamma -0 092 0 343 90 762 95 252 

Peso ao nascer Gamma 0 437 0 000 81 057 91 435 
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Tabela    – Critério de informação para escolha do tipo de distribuição para as 

variáveis das fêmeas testadas com o Modelo Linear Generalizado 

Variável Dependente 

Período 

Coletado 

(DPN) Distribuição B p 

Akaike’s 

Information 

Criterion 

(AIC) 

Bayesian 

Information 

Criterion 

(BIC) 

Peso corporal 7 Normal 2 358 0 000 79 937 83 343 

Peso corporal 14 Normal 0 158 0 110 101 996 105 269 

Peso corporal 21 Normal -2 611 0 008 132 604 136 492 

Peso corporal 30 Gamma -0 012 0 845 143 551 147 325 

Peso corporal 60 Gamma 0 036 0 524 156 600 160 375 

Peso corporal 90 Gamma 0 117 0 125 183 208 186 864 

Comprimento naso-

anal 
30 Linear -0 259 

0 235 
48 563 52 338 

Comprimento naso-

anal 
60 Linear -0 180 

0 349 
42 022 45 796 

Peso bruto da 

gordura 
90 Gamma 0 112 

0 619 
96 317 99 974 

Peso relativo da 

gordura 
90 Normal -0 819 

0 361 
116 971 120 628 

Peso bruto do fígado 90 Gamma -0 171 0 074 37 093 40 750 

Peso relativo do 

fígado 
90 Tweedie 0 119 

0 063 
55 129 58 786 

Peso bruto do 

músculo 
90 Gamma -0 017 

0 789 
-101 661 -98 004 

Peso reativo do 

músculo 
90 Normal -0 011 

0 715 
-53 723 -50 066 

Peso bruto dos rins 90 Gamma -0 064 0 234 -68 339 -64 683 

Peso relativo dos 

rins 
90 Normal 0 024 

0 527 
-41 813 -38 156 

Glicose 30 Normal -7 463 0 557 259 205 262 979 

Glicose 60 Tweedie -0 061 0 392 260 983 264 758 

Glicose 90 Normal 16 143 0 085 234 365 238 022 

Colesterol 30 Gamma 
4,394E-

013 1 000 
167 162 170 568 

Colesterol 60 Normal 0 376 0 854 164 977 168 751 
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Colesterol 90 Normal -1 208 0 508 152 432 156 089 

Triglicérides 30 Gamma 0 017 0 888 256 522 259 795 

Triglicérides 60 Gamma 0 020 0 790 228 626 231 899 

Triglicérides 90 Gamma 0 074 0 447 270 198 273 733 

Insulina 30 Gamma 0 545 0 213 203 923 206 910 

Insulina 60 Gamma 0 731 0 056 222 741 225 874 

Insulina 90 Gamma 1 255 0 002 310 293 313 566 

Leptina 30 Gamma 0 656 0 075 271 739 274 727 

Leptina 60 Gamma 0 368 0 268 309 896 313 030 

Leptina 90 Tweedie -0 033 0 888 383 717 386 990 

Latência para iniciar 

a alimentação 
60 Normal -29 042 0 411 313 161 316 935 

Latência para iniciar 

a alimentação 
90 Gamma -0 071 0 733 306 073 309 729 

Autolimpeza 90 Poisson 0 740 0 006 87 093 89 449 

Bolo fecal 90 Poisson 0 265 0 231 95 983 98 339 

Tempo no centro 90 Gamma 0 271 0 122 256 665 259 999 

Cruzamento 90 Poisson -0 142 0 000 926 462 928 818 

Levantamento 90 Poisson -0 102 0 055 602 500 605 285 

 



87 
 

Tabela 1  – Critério de informação para escolha do tipo de distribuição para as 

variáveis dos machos testadas com o Modelo Linear Generalizado 

Variável 

Dependente 

Período 

Coletado 

(DPN) Distribuição B p 

Akaike’s 

Information 

Criterion 

(AIC) 

Bayesian 

Information 

Criterion 

(BIC) 

Peso corporal 7 Normal 1 438 0 014 56 577 58 894 

Peso corporal 14 Normal 1 118 0 151 89 838 92 972 

Peso corporal 21 Normal -2 137 0 069 112 875 116 148 

Peso corporal 30 Gamma -0 181 0 009 132 805 136 078 

Peso corporal 60 Normal 1 205 0 577 139 609 142 882 

Peso corporal 90 Gamma 0 021 0 720 139 464 142 452 

Comprimento 

naso-anal 
30 Normal -0 748 0 002 42 597 45 870 

Comprimento 

naso-anal 
60 Normal -0 500 0 014 32 996 36 129 

Peso bruto da 

gordura 
90 Gamma -0 233 0 085 51 257 54 244 

Peso relativo da 

gordura 
90 Gamma 0 248 0 009 61 765 64 752 

Peso bruto do 

fígado 
90 Gamma -0 069 0 121 31 925 34 912 

Peso relativo do 

fígado 
90 Normal 0 226 0 359 38 649 41 636 

Peso bruto do 

músculo 
90 Normal 0 043 0 012 -68 536 -65 549 

Peso reativo do 

músculo 
90 Normal -0 075 0 032 -39 436 -36 448 

Peso bruto dos 

rins 
90 Normal 0 043 0 082 -39 950 -36 963 

Peso relativo dos 

rins 
90 Normal -0 104 0 157 -9 691 -6 704 

Glicose  30 Normal -16 583 0 177 216 144 219 417 

Glicose 60 Normal -2 000 0 879 219 125 222 398 

Glicose 90 Gamma -0 018 0 058 208 192 211 179 

Colesterol 30 Normal -0 300 0 866 111 313 114 146 
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Colesterol 60 Gamma -0 031 0 126 151 610 154 743 

Colesterol 90 Normal -3 121 0 056 114 417 117 404 

Triglicérides 30 Gamma -0 242 0 083 241 261 242 748 

Triglicérides 60 Gamma -0 095 0 472 204 815 207 486 

Triglicérides 90 Normal -15 606 0 468 217 468 220 455 

Insulina 30 Gamma -0 357 0 425 275 575 278 709 

Insulina 60 Gamma 0 594 0 089 256 994 259 982 

Insulina  90 Gamma 1 483 0 006 239 355 241 479 

Leptina 30 Tweedie -0 113 0 754 321 694 324 828 

Leptina 60 Gamma 0 330 0 446 324 862 327 849 

Leptina 90 Normal 93 699 0 869 256 175 259 118 

Latência para 

iniciar a 

alimentação 

60 Normal -42 667 0 291 255 319 258 452 

Latência para 

iniciar a 

alimentação 

90 Gamma 0 083 0 678 246 400 249 387 

Autolimpeza 90 Poisson 0 105 0 721 65 089 66 505 

Bolo fecal 90 Poisson 0 336 0 200 65 832 67 248 

Tempo no centro 90 Gamma -0 095 0 684 174 172 176 296 

Cruzamento 90 Poisson -0 277 0 000 952 118 953 535 

Levantamento 90 Poisson -0 147 0 055 641 592 642 978 
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Tabela 12 – Critério de informação para a escolha do tipo de distribuição para 

a variável consumo de ração de fêmeas e machos testada com Equações de 

Estimativa Generalizadas 

Variável 
Dependente Sexo Distribuição B p 

Quase 
Likelihood under 

Independence 
Model Criterion 

(QIC) 

Corrected Quase 
Likelihood under 

Independence 
Model Criterion 

(QICC) 

Consumo de ração 

normoproteica 

Fêmea Gamma -0 282 0 217 46 577 43 583 

Macho Gamma -0 172 0 596 55 174 44 056 

Consumo de ração 

hiperlipídica 

Fêmea Gamma -0 263 0 006 45 409 45 534 

Macho Gamma -0 775 0 136 197 772 131 069 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ABSTRACT 

 

Objective: The objective of this study was to analyze the metabolic and 

behavioral effects of fetal growth restriction (IUGR) caused by the deficiency of 

protein during intrauterine life before and after exposure to high-fat diet. 

Method: After protein restriction (5g protein / 100 g diet, HP diet) in the 

maternal diet offspring, it was compared with offspring of mothers receiving 

normal protein diet (20 g protein / 100 g diet, NP diet). After birth, all offspring 

were suckled by progenitors fed NP diet and, there was adoption of all litters by 

progenitors fed NP diet. In postnatal day (PND) 28 a total of 51 offspring were 

distributed into two groups according to the maternal diet, namely: control group 

(CT, HP maternal diet) and restriction group (RT, NP maternal diet). The 

offspring were accompanied for 2 months receiving NP diet and, after this 

period all of them were fed with a high-fat diet with high concentration of 

saturated fat (31g saturated fat, 100g diet, HL) for about 5 weeks. The body 

weights of the offspring were accompanied weekly from birth to the 1st month of 

life and, monthly from 1st month until euthanasia. The naso-anal length was 

measured in PND30 and PND60. Blood samples were collected in PND30, 

PND60 and PND90 to assess blood concentrations of glucose, total cholesterol 

and triglycerides in whole blood and plasma concentrations of insulin and leptin. 

The animals were subjected to behavioral tests: Novelty suppressed-feeding 

test and open field. After behavioral assessments, the animals were euthanized 

by decapitation and had blood, fat, liver, kidney and muscle collected. Data is 

presented as mean ± standard deviation. 

Results and conclusions: IUGR decreased the birth weight of offspring and 

this effect can be observed at other times throughout the study; in males, this 

restriction reduced the naso-anal growth and altered muscle mass and the 

proportion of fat after high fat diet consumption. After spending the period 

stipulated feeding only at HL diet, restricted animals showed elevated plasma 

insulin. Males and females RT group showed increased locomotor activity, 

restricted females also had fewer episodes of self-cleaning during behavioral 
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testing and showed a higher consumption of HL diet over time in relation to the 

females CT group. With these data, we can conclude that the deficiency in 

maternal nutrition delayed intrauterine growth, and this effect can interfere in the 

post-natal development, affecting morphometric parameters before and after 

consumption of a HL diet. After passing through metabolic challenge exposure 

(HL diet), restricted animals showed elevated plasma insulin, demonstrating 

that IUGR may influence metabolic signaling involved in energy homeostasis 

promoted by a nutritional imbalance. 

 

Keywords: Intrauterine growth restriction, hypoproteic maternal diet, 

morphometry, hyperinsulinemia, Behavior. 

 

 

 

 

 


