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RESUMO  

Farias, Raysa da Silva. Avaliação da saúde cardiovascular de ratos Wistar 
machos e fêmeas submetidos à subnutrição durante a lactação. 2019. 
Defesa (mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, 2019. 

A forma mais prevalente de desordem nutricional em crianças de países 
emergentes é a subnutrição. Diferentes modelos animais foram desenvolvidos 
para estudar a Programação do Desenvolvimento decorrente de má nutrição 
durante o período perinatal, incluindo a estratégia de aumentar o tamanho da 
ninhada com redução da oferta de leite aos filhotes durante a lactação. Deste 
modo, o objetivo deste trabalho, aprovado pelo comitê de ética local (CEUA-UFF 
812/2016), foi usar este modelo e avaliar o impacto da subnutrição perinatal na 
saúde cardiovascular de ratos Wistar machos e fêmeas em diferentes idades. 
Para tanto, as ninhadas foram aleatoriamente ajustadas após o nascimento para 
8 ou 11-12 filhotes por mãe, de ambos os sexos na mesma proporção, originando 
respectivamente os grupos Controle e Subnutrição, machos e fêmeas. Após 
desmame no dia pós-natal (DPN) 21, o consumo de ração foi monitorado. Os 
animais foram avaliados nos DPN 30, 90 e 150, sendo submetidos à 
pletismografia de cauda, ecocardiografia e teste ergométrico de esforço máximo. 
A massa corporal foi monitorada ao longo de todo o período experimental. Os 
dados foram apresentados como média±erro padrão, analisados mediante 
aplicação de teste estatístico apropriado e a significância aceita foi de 5%. O 
aumento do tamanho da ninhada determinou menor massa corporal durante a 
lactação (p < 0,002). O consumo de ração após o desmame foi diferente entre 
grupos Controle e Subnutrição, tanto machos (p=0,001; p=0,001; p=0,012), 
como fêmeas (p=0,015), não sendo mais observada distinção quanto aos 
parâmetros corporais. No DPN150 foram observadas alterações quanto à 
espessura do septo interventricular (p= 0,029) e ao diâmetro do ventrículo 
esquerdo em diástole (p=0,016), à espessura relativa da parede (p=0,014) e à 
pressão sistólica (p=0,048), associados a um teste de esforço menos duradouro 
(p=0,004) e com comprometimento da distância percorrida (p=0,034), em 
fêmeas malnutridas. No DPN90 também se observou menor tempo de 
desaceleração da válvula mitral (p=0,001). Já machos adultos apresentaram 
apenas incremento da espessura do septo interventricular em diástole (p=0,028) 
e da massa do ventrículo esquerdo (p=0,015). O modelo experimental 
empregado foi então validado e, a despeito do crescimento de captura, a 
subnutrição durante a lactação foi associada a alterações na função e na 
geometria do coração, bem como à hipertensão sistólica e menor tolerância ao 
exercício em fêmeas adultas. Nos machos observou-se apenas hipertrofia 
miocárdica.  

Palavras-chave: Lactação; Desnutrição; Desenvolvimento Infantil; Sistema 
Cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Farias, Raysa da Silva. Evaluation of cardiovascular health of male and 
female Wistar rats submitted to undernutrion during lactation. 2019. 
Defense (Master in Cardiovascular Science) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, 2019. 

The most prevalent form of nutritional disorder in children from emerging 
countries is malnutrition. Different animal models were developed to study 
Developmental Programming due to malnutrition during perinatal period, 
including the estrategy of litter size increase with puppies' milk supply decrease 
during lactation. Thus, the aim of this study, approved by local ethics committee 
(CEUA-UFF 812/2016), was to use this model and evaluate perinatal malnutrition 
impact on cardiovascular health of male and female Wistar rats at different ages. 
For this purpose, litters were randomly adjusted after birth to 8 or 11-12 pups per 
mother, both sexes in equal proportion, originating respectively Control and 
Malnutrition groups, males and females. After weaning at postnatal day (PND) 
21, chow consumption was monitored, Animals were evaluated at PND 30, 90 
and 150, being submitted to tail plethysmography, echocardiography and 
maximal effort ergometer test. Body mass was monitored throughout the 
experimental period. Data were presented as mean±standard deviation, 
analyzed using an appropriate statistical test and the accepted significance was 
5%. The increase in litter size determined lower body mass during lactation (p 
<0.002). Feed consumption after weaning was different between Control and 
Malnutrition groups, both males (p= 0.001, p= 0.001, p= 0.012) and females (p 
=0.015), without distinction about body parameters. At PND150 differences were 
observed about diastolic interventricular septum (p= 0.029) and left ventricle 
diameter (p =0.016), relative wall thickness (p =0.014) and systolic pressure (p 
=0.048) associated to a shorter maximum effort test (p =0.004) with a 
compromised distance travelled (p =00.034) in malnourished females. At PND90 
a reduction of mitral valve deceleration time was noticed (p =0.001). Adult males 
only presented higher diastolic interventricular septum (p=0.028) and left ventricle 
mass (p=0.015). The experimental model here applied was validated and despite 
catch-up growth, malnutrition during lactation was related to changes in heart 
geometry and function, as well as to systolic hypertension and and minor exercise 
tolerance in adult females. In males only myocardial hypertrophy was observed. 

Keywords: Lactation; Malnutrition; Child Development; Cardiovascular System. 
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1. INTRODUÇÃO 

A programação fetal da doença crônica, conhecida originalmente como 

Hipótese de Barker, agora se encontra incluída em um novo ramo da Ciência 

conhecido como Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença (DOHaD). 

Utilizando o peso ao nascer como marcador bruto de problemas no crescimento 

fetal, Barker observou uma relação inversa entre peso ao nascer e valores de 

pressão arterial no indivíduo adulto (Godfrey KM, Inskip, Hanson, 2011). 

Estudos epidemiológicos correlacionam a subnutrição nos primeiros dias 

de vida à obesidade na vida adulta. A ocorrência de doenças cardiovasculares e 

doenças metabólicas, particularmente a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), podem 

ser favorecidas pela obesidade, que constitui um fator de risco para estas 

doenças crônicas não transmissíveis e está diretamente relacionada à 

mortalidade (Jones et al.1984; Anguita et al.1993). A literatura aponta um risco 

dez vezes maior para desenvolvimento de síndrome metabólica em adultos com 

baixo peso ao nascimento e na infância (Barker et al., 1993).  

As estimativas globais indicam que o BPN influencia substancialmente a 

incidência de doenças perinatais, consideradas uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade infantil (BRIGGS, 2003; Nick, 2011).  

A nutrição durante o período perinatal é crucial na programação dos 

sistemas de regulação de massa corporal em longo prazo. Alterações 

significativas no ambiente nutricional perinatal podem levar a uma predisposição 

a várias doenças e distúrbios relacionados ao longo da vida. (Monteiro et al., 

2010). 

A subnutrição infantil é atribuível a uma série de fatores intimamente 

relacionados às condições de vida e à satisfação de necessidades básicas, como 

a inacessibilidade aos alimentos, ao saneamento básico, à assistência à saúde 

e à educação de qualidade (Monteiro et al., 2010). Nas nações menos 

desenvolvidas, milhares de crianças não atingem seu pleno potencial de 

crescimento, com consequências no desempenho escolar e na transferência da 

pobreza para as próximas gerações (Grantham-McGregor, Landman, Desai, 

1983).   
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1.1 Subnutrição, baixo peso ao nascer e doenças cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares são causadas por distúrbios do coração e 

dos vasos sanguíneos, incluindo doença coronariana, acidente vascular 

cerebral, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática e congênita, 

trombose venosa profunda e insuficiência cardíaca (WHO Healthy Topics 2014). 

Constituem doenças crônicas não transmissíveis e estão associadas à morte de 

2/3 da população mundial (WHO, 2011). A prevenção de DCNT (doenças 

crônicas não- transmissíveis iniciam-se durante a gravidez, promovendo os 

cuidados pré-natais e a nutrição adequada, passam pelo estímulo ao aleitamento 

materno, pela proteção à infância e à adolescência quanto à exposição aos 

fatores de risco e estímulo aos fatores protetores que persistem na fase adulta e 

durante todo o curso da vida (BRASIL, 2011).  No gráfico o desenvolvimento de 

uma determinada DCNT ao decorrer do tempo de vida.  

Figura 1: Desenvolvimento de uma determinada DCNT (Retirado do site: 
http://repocursos.unasus.ufma.br/vigilancia_20161) 

 A literatura aponta a maior prevalência destas doenças em pessoas com 

idade inferior a 70 anos em países em desenvolvimento, o que determina 

implicações para sua prevenção, detecção, tratamento e seguimento (Yeates et 

al., 2015).  

Os fatores de riscos para doenças cardiovasculares são classificados 

como extrínsecos e intrínsecos, ou seja, modificáveis e não modificáveis. Dentre 

os fatores intrínsecos, é possível apontar predisposição genética, etnia, sexo e 

idade. O consumo de álcool e uma alimentação não equilibrada, o sedentarismo 

e o tabagismo, a elevação da pressão arterial e do colesterol sérico, a obesidade, 
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o estresse e o diabetes abrangem fatores extrínsecos (American Heart 

Association, 2015; Mozaffarian et al., 2015).  

A subnutrição é definida como o resultado da ingestão insuficiente de 

alimentos (fome) e inclui estar abaixo do peso/altura para a idade, perigosamente 

magro e deficiente em vitaminas e minerais (desnutrição de micronutrientes) 

(Unicef, 2006). O termo má nutrição refere-se tanto à subnutrição quanto à 

sobrenutrição (Ngo , Ortiz-Andrellucchi  and Serra-Majem, 2016). 

Os indivíduos subnutridos manifestam sinais clínicos provenientes da 

inadequação quantitativa (energia) e/ou qualitativa (nutrientes) da dieta bem 

como decorrente de doenças que determinem o mau aproveitamento biológico 

dos alimentos ingeridos (Monteiro, 1995). Quando a diminuição do gasto 

energético não compensa a ingestão insuficiente, as reservas de gordura são 

mobilizadas. Então, a perda de massa corporal, inclusive adiposa, constitui uma 

das primeiras alterações detectáveis, além de atraso no crescimento em crianças 

e em animais durante a fase da vida anterior ao amadurecimento sexual. Em um 

quadro de deficiência energética mais grave, a gordura subcutânea é 

significativamente reduzida e o catabolismo das proteínas culmina na perda de 

massa muscular, ou seja, há a redução da massa magra como resultado do 

catabolismo proteico (Ngo, Ortiz-Andrellucchi and Serra-Majem, 2016; Hoffer, 

1994). Além disso, a associação do déficit calórico-proteico com menor ingestão 

de nutrientes específicos induz um quadro de imunocompetência, com aumento 

significativo das doenças infecciosas (Hoffer, 1994). A deficiência alimentar 

também interfere no desenvolvimento tecidual por privar o órgão de nutrientes 

críticos e necessários para a estrutura e crescimento celular (citogênese e 

histogênese). As consequências dependem do tempo, período e intensidade do 

insulto nutricional (Morgane et al., 2002). 

Crianças provenientes de famílias de baixa renda apresentam maior risco 

relacionado a deficiências alimentares. Estudos em modelos animais apontam 

que a subnutrição perinatal induz hiperfagia, uma grave desordem caracterizada 

pelo aumento do consumo alimentar, através de alterações na expressão de 

genes envolvidos na regulação do apetite e no metabolismo da prole (Orozco-

Solis et al., 2008; Orozco-Solis et al., 2011).  O desenvolvimento gradual do 

quadro de subnutrição pode ocorrer em semana ou meses, período no qual 

ocorrem ajustes metabólicos e comportamentais que resultam numa adequação 
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do metabolismo basal à nova demanda energética. Estas alterações incluem 

ajustes na secreção de hormônios, assim como na fisiologia celular (Longstreet; 

Keys, 1950; Young; Scrimshaw, 1971; Hoffer, 2001). 

A subnutrição intrauterina e no primeiro ano de vida pode produzir 

mudanças morfológicas e funcionais na vida adulta associadas à intolerância à 

glicose, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e resistência à insulina, 

dependendo da fase da vida, do tipo e da intensidade da carência nutricional 

(Lucas, 1994). Foi observada correlação positiva entre o desenvolvimento e a 

saúde do indivíduo no futuro abrangendo a ocorrência de obesidade, 

coronariopatias, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e dislipidemia que, em 

conjunto, caracterizam a síndrome metabólica. Dentro da hipótese de origem 

fetal das doenças, o indivíduo desenvolve uma “programação” precoce para 

predisposição a essas patologias, que podem ser percebidas na infância, 

adolescência ou na fase adulta (Balci, Acikel & Akdemir, 2010). 

A literatura aponta que tanto a desnutrição intrauterina quanto pós 

desmame acarretam alterações do sistema cardiovascular abrangendo, por 

exemplo, redução da distensibilidade ventricular, perda da função cardíaca, 

diminuição da complacência do ventrículo esquerdo e, em ratos adultos, 

desenvolvimento de hipertensão arterial (Langley-Evans et al., 1994; Cicogna et 

al. 200; Belchior et al., 2012). Em adição, crianças que sofrem subnutrição e 

experimentam rápido ganho de peso após dois anos de idade mostram um risco 

aumentado de excesso de peso na vida adulta, aumentando assim o risco de 

doença cardíaca coronária e acidente vascular cerebral, além de hipertensão e 

diabetes tipo 2 (Ngo, Ortiz-Andrellucchi and Serra-Majem, 2016). De acordo com 

a literatura, o indivíduo, ao sair de situação restritiva de crescimento para outra 

com oferta adequada de nutrientes, pode apresentar crescimento acelerado a 

fim de recuperar o tamanho próprio para idade, sexo e grau de maturação 

(Boersma and Wit, 1997). Este processo, conhecido como crescimento de 

captura, pode aumentar o risco de doenças cardiometabólicas ao longo da vida 

(Djiane and Attig, 2008; Parlee and MacDougald, 2014).  

Nos últimos anos, o peso ao nascimento também tem sido foco de estudo, 

pois se constatou que existe uma relação entre o baixo peso ao nascimento e 

certas patologias, que por sua vez constituem fatores de risco para a doença 

cardiovascular (De Boo and Harding, 2006). Tanto que, recentemente, a 
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Organização Mundial de Saúde o reconheceu como um fator de risco para 

doenças cardiovasculares (Wulf, 2011). 

Das doenças na vida adulta associadas ao baixo peso ao nascer, a 

hipertensão arterial é a mais estudada. Aproximadamente 80 estudos 

envolvendo mais de 444.000 indivíduos em várias partes do mundo corroboram 

a relação inversa entre peso ao nascer e pressão arterial sistólica (PAS) em 

adultos, adolescentes e crianças (Huxley, Shiell, Law, 2000). A cada 1kg de 

elevação do peso ao nascer, há redução de 2 a 4 mmHg na pressão arterial 

sistólica em crianças e adultos. Embora tal redução não pareça significativa 

quando analisada em âmbito individual, representa uma grande diferença em 

nível populacional (Huxley, Shiell, Law, 2000). Estudos mostram que, reduzindo 

a PAS média de uma população em 10 mmHg, reduziríamos a taxa de 

mortalidade total em 30% (Adabag, 2001). A hipertensão arterial constitui então 

um dos fatores de risco cardiovascular mais consistente associado ao baixo peso 

ao nascer (Barker, 1997; Dasinger and Alexander, 2016).  

Apesar de existir um grande número de trabalhos associando má nutrição, 

baixo peso ao nascer e doenças cardíacas, os mecanismos envolvidos na 

patogênese dos agravos ainda são pouco esclarecidos (Luo et al., 2006). 

 

1.2. Desequilíbrio nutricional e a Origem desenvolvimentista da saúde e 

da doença (DOHaD) 

O DOHaD é uma linha de pesquisa que agrega informações de diferentes 

áreas do conhecimento, sendo uma interface interessante entre as ciências 

biológicas e a área da saúde (Silveira et al., 2007). Estudos neste ramo da 

Ciência demonstram que, durante o desenvolvimento intrauterino, as resposta a 

uma série de estímulos tendem a “programar” o risco de distúrbios metabólicos 

e outras doenças crônicas não transmissíveis (Godfrey, Inskip, Hanson, 2011).  

A programação dos sistemas endócrino e cardiovascular ocorre durante 

o desenvolvimento fetal e pode ser impactada pelo retardo do crescimento 

intrauterino. Os eventos que acontecem no período pré-natal, sendo este de 

grande sensibilidade e desenvolvimento do feto, podem afetar tardiamente a 

variabilidade fenotípica (Claris; Beltrand; Levymarchal, 2010). O período 

neonatal também é crítico para a programação epigenética no desenvolvimento 
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porque mecanismos fisiológicos e metabólicos não estão plenamente maduros 

neste período (Dearden and Ozanne, 2015). 

Durante o período pré-natal, a subnutrição é responsável pelo retardo do 

crescimento uterino, resultando em baixo peso ao nascer. Em contraste, o 

diabetes materno antes ou durante a gravidez, está frequentemente associado 

ao nascimento de bebês como macrossomia (excesso de peso corporal). Tanto 

o retardo do crescimento, como a macrossomia estão associados ao 

desenvolvimento de doenças crônicas similares na vida adulta, embora os 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos possam ser diferentes. Sugere-se, 

assim, que os desequilíbrios nutricionais in utero e na vida pós-natal precoce, 

períodos de alta plasticidade, desempenham um papel crucial no 

desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta, incluindo doenças 

cardiovasculares, obesidade, diabetes e câncer (Barker, 2007; Jiménez-

Chillarón et al. 2012).  

Barker propôs que o feto responde com retardo no crescimento quando 

há déficit de nutrientes em seu ambiente, o qual se associa à diminuição da 

sensibilidade à insulina e lhe proporcionam melhor condição de sobrevivência. 

Essa adaptação prediz, também na vida adulta, a manutenção de ambiente com 

pouca oferta de nutrientes. Caso tal situação não se concretize, a oferta 

abundante de alimentos gera um desequilíbrio que pode acarretar doenças 

cardiometabólicas. Esse contexto deu origem à hipótese do fenótipo poupador 

e, posteriormente, à resposta adaptativa (Gluckman, Hanson, Beedle, 2007). 
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Figura 2. Hipótese do fenótipo poupador e da resposta adaptativa preditiva. (Retirado de Ribeiro 
AM et al., 2015). 

 

Na restrição de crescimento haveria uma reprogramação das funções 

metabólicas ajustadas para prever um ambiente pós-natal também de carência 

nutricional. No entanto, quando o ambiente não coincide com o ambiente fetal, 

ou seja, ao invés de escassez, há abundância nutricional, aumenta-se então o 

risco de desenvolvimento de doenças crônicas (Gluckman et al., 2005). Isso se 

deve a incapacidade do organismo em suportar a alta carga metabólica, o que 

se torna um fator de risco indutor de processos patológicos na vida adulta (Wells, 

2007).  

Estudos clínicos e experimentais já demonstraram que há correlação 

direta entre o estado nutricional materno com o comportamento alimentar, 

adiposidade, homeostasia da glicose, além de hipertensão arterial na prole 

(Langley-Evans, 2013). 

Admite-se diferentes mecanismos de adaptação ao ambiente extrauterino 

em recém-nascidos com baixo peso, dentre os quais o aumento do metabolismo 
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dos carboidratos e o consequente aumento da adiposidade, que aumenta o risco 

futuro de doenças crônicas, abrangendo resistência à insulina, obesidade e 

diabetes tipo 2 (Hofman et al., 2004). 

Há evidências crescentes, tanto oriundas de estudos com seres humanos 

como com animais, que a má nutrição perinatal tem consequências duradouras 

e favorece o desenvolvimento de várias doenças crônicas, bem como da 

síndrome metabólica. O ambiente pós-natal, principalmente associado à 

alimentação, pode ser um fator crítico para o desenvolvimento da obesidade na 

vida adulta (De Boo and Harding, 2006; Fahrenkrog  et al,. 2004). Então, a 

nutrição adequada é particularmente essencial tanto na vida pré como pós-natal. 

Estudos em modelos animais a respeito dos efeitos da programação do 

desenvolvimento relacionadas às experiências nutricionais na vida pós-natal 

imediata sugerem que práticas alimentares inadequadas para as lactantes 

poderiam contribuir para o aumento da incidência de sobrepeso/obesidade em 

animais pré e pós-púberes (Patel et al., 2011).  

 

Figura 3. Efeitos da programação metabólica devido a experiências nutricionais alteradas no 
imediato vida pós-natal. (Adaptado de Patel; Srinivasan, 2010). 

Então, além da gestação, a lactação também é considerada um período 

crítico do início da vida porque nesse momento ocorre um importante 

desenvolvimento cognitivo e neurológico. Mudanças adversas no ambiente são 
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capazes de provocar alterações fisiológicas e programar doenças no indivíduo 

adulto (Dorner e Plagemann,1994). O termo “Programação do Desenvolvimento" 

foi então cunhado para descrever a relação entre estímulos químicos e 

fisiológicos, como a má nutrição, em períodos críticos do início da vida, não 

somente gestação como lactação, e o estado funcional no futuro (Lucas, 1994; 

Barker, 2004; Thornburg, 2015). A programação é uma consequência da 

plasticidade das células e tecidos durante o desenvolvimento. Em alguns tipos 

de células a capacidade de adaptação continua presente ao longo da vida 

(Langley-Evans, 2015).  

Além de hereditariedade genética e exposição ambiental, vários estudos 

mostraram que a epigenética pré-natal e neonatal tem um papel importante na 

determinação do fenótipo e alterações hereditárias na expressão gênica, de 

maneira que o epigenoma é dinâmico e muda em resposta à exposição a fatores 

ambientais (De Boo and Harding, 2006). A literatura descreve que exposições 

ambientais, incluindo fatores sociais, psicológicos, físicos, de estilo de vida e 

ocupacionais, além de nutricionais, durante a infância, adolescência e a vida 

adulta podem modificar ou condicionar ao risco de doenças crônicas não-

transmissíveis (Godfrey, Costello, Lillycrop, 2016). 

A associação entre nutrição em fases precoces da vida e doenças 

cardiovasculares é um achado de relevância em termos de saúde pública. 

Estudos mostram maior risco de morte por doença coronariana em homens que 

apresentaram menor peso com um ano de idade, sugerindo que o período crítico 

de sensibilidade para a nutrição em termos de sua influência em DCV se estende 

ao primeiro ano de vida pós-natal (Barker et al., 1989). 

 

1.3. Lactação enquanto período crítico do início da vida 

A garantia da saúde da criança em países em desenvolvimento, como 

Brasil, é uma das metas mais importantes para a sociedade. A desnutrição e a 

mortalidade infantil representam problemas de saúde pública de grande 

relevância de modo que o aleitamento materno constitui medida fundamental de 

proteção e promoção da saúde da criança (Abdala, 2011). 

O leite materno, líquido dinâmico e bioativo que tem sua composição 

alterada desde o colostro até à lactação tardia, bem como de acordo com a dieta 

da lactante, atende plenamente as demandas nutricionais, imunológicas e 
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psicológicas da criança (Abdala, 2011; Ballard e Morrow, 2013). É considerado 

um alimento completo para o recém-nascido, tendo potencial de reduzir 

significativamente a mortalidade infantil, bem como proteger contra infecções e 

doenças, favorecendo então o crescimento e o desenvolvimento adequados de 

uma criança no primeiro ano de vida, período de grande vulnerabilidade para sua 

saúde (Abdala, 2011; Gewa e Chepkemboi, 2016). 

A despeito das evidências sobre os efeitos em curto prazo da 

amamentação, dados mais recentes reforçam a “Teoria de Barker”, 

principalmente de países desenvolvidos, relacionando a ocorrência de doenças 

não transmissíveis a intercorrências durante a gestação ou nos primeiros anos 

de vida (Horta et al., 2003; Adair e Dahly, 2005; Owen et al., 2006). A dieta nestas 

fases importantes do desenvolvimento seria um dos fatores críticos a influenciar 

o desenvolvimento de doenças na fase adulta (Horta e Vitoria, 2013). Nos 

mamíferos, o crescimento inicial está inevitavelmente ligado à quantidade e 

qualidade do leite fornecido pela mãe. Consequentemente, todas as 

características e condições que potencialmente afetam o desempenho 

lactacional da mãe são importantes fontes de variação no crescimento da 

prole. Em grandes e pequenos mamíferos, por exemplo, a massa corporal da 

mãe tem sido frequentemente afetada pelo tamanho da prole (Rodel et al., 2008). 

Na maior parte dos mamíferos, o completo desenvolvimento de vários 

órgãos não está totalmente realizado ao nascimento e continua durante o 

imediato período pós-natal, durante a amamentação (Kaung, 1994; Morrison et 

al., 2008). Então, não apenas o período de formação fetal é susceptível a 

modificações por insultos, mas o período pós-natal precoce também vem 

apresentando grande associação com o posterior aparecimento de doenças 

(Plagemann et al., 2012). 

 

1.4. Modelo animal de baixo peso ao nascer decorrente de subnutrição 

durante a lactação por aumento do tamanho da ninhada  

Dados epidemiológicos referentes à programação metabólica carecem de 

respostas definitivas, pois o longo período entre a causa e a consequência, a 

imprecisão das medidas, covariáveis importantes e outras características de 

estudos retrospectivos restringem a capacidade de extrair inferências desses 

dados (Walterland e Garza,1999). Assim, o desenvolvimento de modelos 
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animais para o estudo da programação metabólica e seus desfechos em longo 

prazo tornam-se relevantes. 

 

Vários modelos animais são descritos na literatura para induzir 

subnutrição durante o período da gestação e/ou da lactação e 

consequentemente o baixo peso na prole como, por exemplo, restrição proteica 

ou energética materna, mamectomia parcial, desmame precoce dos filhotes e 

exposição alternada da prole a fêmeas lactantes e não lactantes (Mueller e Cox, 

1946; Heywood et al., 2004; Bonomo et al., 2005; R.; Pregui et al., 2017).  

O período de amamentação em roedores é um período onde o apetite, a 

pressão arterial e o metabolismo podem ser programados, sendo 

particularmente importante no seu desenvolvimento (Aubert et al., 1980). 

Adicionalmente, na maior parte dos mamíferos o completo desenvolvimento de 

vários órgãos não está totalmente realizado ao nascimento e continua durante o 

imediato período pós-natal (Kaung, 1994; Morris et al., 2009). É importante 

destacar ainda que o coração não se encontra completamente desenvolvido em 

termos morfológicos nem bioquímicos ao nascimento de modo que mudanças 

no estado nutricional pós-natal podem afetar o desenvolvimento do sistema 

cardiovascular (Pelouch et al., 1997).  

Um dos modelos experimentais mais simples para induzir baixo peso 

perinatal abrange o aumento do número de filhotes da ninhada, que inclusive 

pode mimetizar a amamentação de múltiplos. O aumento do tamanho da ninhada 

leva às consequências diretas em diversos aspectos, principalmente 

nutricionais, porém não só estas, afetando o desenvolvimento individual dos 

filhotes da prole.  (Rödel, 2005). Os filhotes geralmente competem por recursos 

maternos limitados. Para muitos mamíferos de pequeno porte foi relatado que 

um aumento no número de filhotes por mãe reduz o leite ingerido pelos filhotes 

individualmente, resultando em um crescimento geral mais lento e 

frequentemente em uma probabilidade mais baixa de sobrevivência (Rödel, 

2005). As fêmeas de ratos e camundongos possuem dez tetas, sendo que duas 

tetas superiores não produzem leite (Santos et al., 2010). 

É importante considerar que a produção de leite pela mãe é regulada pelo 

tamanho da ninhada através de estímulos sensoriais (sucção das mamas) e 

tácteis (contato com os filhotes) (Yagil et al., 1976; Russel, 1980). Estudos 



12 
 

detalhados demonstraram que a demanda energética materna é aumentada por 

ocasião de ninhadas maiores em função não só da maior produção de leite como 

pela manutenção da qualidade do mesmo, tendo seu pico entre o nono e o 

décimo sexto dia de lactação (Russell, 1980; Kounig et al, 2009). Entretanto, 

outros estudos mostram que mediante aumento da ninhada de seis para doze 

filhotes, a quantidade de leite produzido foi aumentada em apenas 44% e o 

conteúdo energético somente em 30%. A eficiência na conversão de energia em 

biomassa foi maior em ninhadas menores (51%) quando comparada a ninhadas 

maiores (36%). Sendo assim, como há um limite para a quantidade de leite 

produzido por mãe, criar filhotes em ninhadas artificialmente aumentadas tornou-

se um dos métodos usados para induzir a subnutrição de ratos e camundongos 

antes do desmame (Heggeness et al., 1961 ; Nagy  et al., 1977). 

A literatura ainda aponta que a composição relativa do leite materno, em 

especial os ácidos graxos de cadeia longa, pode ser alterada em sua 

composição centesimal em situações extremas (Janssen e Kiliaan, 2013). Mães 

de grandes ninhadas produzem maiores quantidades de leite com teor de 

proteína inalterado, porém com menor teor de gordura e de energia (Fiorotto, 

Burrin, Perez, Reeds,1991). Deste modo, a subnutrição precoce no período pós-

natal induzida por aumento no tamanho da ninhada tem como resultado 

diminuição da massa corporal na prole não somente por conta do aumento da 

concorrência pelo leite, mas também porque as calorias totais disponíveis para 

cada filhote são reduzidas (Plagemann et al.,1999; Velkoska , Cole, Morris, 

2005).  

Pouco é descrito a respeito de efeitos em longo prazo do aumento do 

tamanho da ninhada sobre a saúde cardiovascular. A literatura aponta que 

alterações nutricionais no início do desenvolvimento pós-natal podem ter efeitos 

duradouros na massa corporal, adiposidade, mediadores da homeostase 

energética e também podem levar a mudanças estruturais no coração na idade 

adulta, de modo independente da pressão arterial, o que realça a importância de 

identificar potenciais fatores de risco no início da vida envolvidos na modulação 

da nutrição infantil (Velkoska et al., 2008). Entretanto, no estudo de Velkoska et 

al. (2008) foi observado que filhotes machos oriundos de ninhada aumentada, 

de modo diferente dos animais provenientes de ninhada reduzida, não 

apresentaram sobrepeso nem alteração fibrótica no coração quando 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935109001406?via%3Dihub#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935109001406?via%3Dihub#bib11
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comparados aos ratos do grupo controle na idade adulta, não diferindo também 

quanto aos níveis séricos de leptina, insulina e corticosterona. 

Porém, mulheres e homens, bem como animais fêmeas e machos, são 

biologicamente diferentes e o reconhecimento deste fato é fundamental para o 

avanço da medicina. Entretanto, a incorporação de conceitos de análise 

específica de sexo na pesquisa básica é negligenciada, introduzindo viés nos 

achados translacionais, inclusive no que tange a plasticidade do 

desenvolvimento. A susceptibilidade não genética a doenças crônicas muitas 

vezes mostram diferenças específicas de sexo. Isso se deve não apenas ao sexo 

cromossômico (XX ou XY) antes da diferenciação gonadal, mas após uma 

mistura complexa de hormônios e genes X / Y que regulam genes autossômicos 

através de processos epigenéticos. Em períodos cruciais do desenvolvimento o 

epigenoma do indivíduo se encontra particularmente sensível aos efeitos do 

ambiente e o capital de saúde do indivíduo é construído para se adaptar as 

intempéries da vida, na maioria das vezes, de maneira sexo-específica (Ventura-

Clapier et al., 2017).  

 

1.5. Medicina de gênero: Base Biológica para Cuidados Personalizados 

de Doenças Cardiovasculares 

 

Nos últimos 30 anos, muitos estudos epidemiológicos e clínicos relatam 

resultados em apenas um sexo. A medicina específica de gênero é uma área 

negligenciada que estuda a influência dos sexos na prevenção, sinais clínicos, 

abordagem terapêutica, prognóstico e impacto social das doenças (Baggio et al., 

2013). 

Com relação aos termos sexo e gênero, eles geralmente são referidos às 

questões biológicas e socioculturais, respectivamente. Estudos em animais 

mostram então diferenças de sexo, ao passo que diferenças de gênero são 

encontradas em estudos com humanos nos quais o ambiente e a autopercepção, 

dentre outras questões, podem ser levadas em consideração (Buoncervello et 

al., 2017).  

A literatura relata que as diferenças entre os sexos afetam a apresentação 

da doença, a clínica, o diagnóstico e o prognóstico de pacientes com distúrbios 

cardiovasculares. São descritos novos insights sobre insuficiência cardíaca que 
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fornecem uma plataforma para medicina personalizada e os dados desta doença 

em mulheres, um tópico negligenciado, tem despertado considerável interesse 

nos últimos anos. A elucidação da genética e da base fisiopatológica das 

diferenças entre os sexos, juntamente com ensaios clínicos destinados a estudar 

o impacto dos tratamentos em mulheres poderia levar ao tratamento da 

insuficiência cardíaca baseada no sexo (Ginghin̆ et al., 2011; Klabnik e Murin, 

2012).  

Arain et al. (2009) salientam as diferenças sexuais encontradas na 

morbidade e na mortalidade associadas a doenças cardiovasculares, o que já é 

reconhecido pela comunidade médica há décadas. Em adição, os autores 

descrevem neste artigo de revisão diferenças entre os sexos observadas no que 

tange não somente a insuficiência cardíaca, mas também quanto à função 

autonômica, a hipertensão e a aterosclerose.  

Estudos epidemiológicos apontam que antes dos 65 anos, as mulheres 

têm menos doenças cardíacas do que os homens. Por muitos anos, essa 

vantagem feminina foi associada ao hormônio estrogênio, sendo observado 

inclusive um risco menor de ataque cardíaco em mulheres na pós-menopausa 

em reposição deste hormônio. Porém ensaios controlados utilizando placebo de 

terapia hormonal, com o tamanho e poder estatístico necessários para estudar 

resultados de clínica cardiovascular, não confirmaram esta hipótese (Barrett-

Connor, 2009). Então, embora o dimorfismo sexual seja claro na apresentação, 

na progressão e na resposta ao tratamento de doenças cardiovasculares, ainda 

há muito a ser aprendido sobre a base biológica dessas diferenças (Arain et al., 

2009).  

Assim, estudos abrangendo diferentes campos de investigação e 

incluindo diferenças entre os sexos na patogênese, nos critérios diagnósticos e 

prognósticos, bem como na resposta à terapia parecem obrigatórios. No entanto, 

os pré-requisitos para este desenvolvimento são estudos pré-clínicos, incluindo 

abordagens in vitro e in vivo. Eles representam o primeiro passo no 

desenvolvimento de um fármaco ou na compreensão dos mecanismos 

patogenéticos das doenças, etapa fundamental para o desenvolvimento de 

estratégias terapêuticas novas ou mais adequadas (Buoncervello et al., 2017). 
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1.6. Justificativa 

 

A relação entre baixo peso ao nascer decorrente de subnutrição durante 

a lactação e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares de modo sexo-

dependente na vida adulta não se encontra descrito na literatura. A limitação de 

estudos epidemiológicos em fornecer respostas de causalidade definitivas torna 

relevante o desenvolvimento de um modelo experimental que permita avaliar a 

saúde cardiovascular de indivíduos de ambos os sexos na vida adulta 

submetidos a subnutrição durante o período de aleitamento. A comprovação da 

hipótese de que o tamanho da ninhada e a menor oferta de leite em período 

crítico do desenvolvimento levam a agravos cardiovasculares distintos entre 

machos e fêmeas constituirá um achado importante para a área da Medicina de 

Gênero.  
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2. Objetivo 

 

2.1 Geral 

 

Investigar o impacto da subnutrição durante a lactação na saúde 

cardiovascular de ratos Wistar machos e fêmeas em diferentes idades usando o 

modelo de aumento do tamanho da ninhada, com redução da oferta de leite aos 

filhotes, durante a lactação.  

 

2.2 Específicos  

 

a) Validar o modelo de subnutrição perinatal baseado no aumento do 

tamanho da ninhada; 

b) Determinar parâmetros nutricionais e corporais dos animais pós-

desmame; 

c) Aferir a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca por 

pletismografia de cauda; 

d) Analisar a estrutura e a função cardíaca através de ensaios 

ecocardiográficos; 

e) Avaliar a atividade cardiorrespiratória mediante a realização de teste 

ergométrico de esforço máximo; 

f) Estudar a influência do sexo no processo de envelhecimento no 

modelo experimental utilizado no presente trabalho. 
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3. Materiais e Métodos   

 

3.1. Local do estudo e considerações éticas  

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Farmacologia 

Experimental (LAFE) situado no Instituto Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais local (CEUA/UFF 812/16, Anexo I).  

 

3.2. Animais  

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar cujas matrizes foram 

fornecidas pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade.  

Todos os animais foram mantidos no Biotério do Instituto Biomédico em 

temperatura (21-24ºC) e umidade controlados, bem como em ciclo de claro-

escuro de 12h não invertido (7:00 às 19:00h). Os ratos foram acondicionados de 

três em três em gaiolas de prolipropileno, recebendo água e ração comercial 

padrão de roedores (NUVILAB®) à vontade.  

As matrizes foram submetidas ao acasalamento programado, 

acomodando em uma gaiola ratos Wistar virgens de três meses de idade, na 

proporção de duas fêmeas para cada macho, durante cinco dias (Neves e Filho, 

2013). No período compreendido entre o fim do acasalamento e o nascimento 

dos filhotes, estas fêmeas foram acondicionadas em gaiolas individuais.  

 

3.3. Delineamento Experimental  

No dia seguinte ao nascimento dos filhotes (dia pós-natal 1), as ninhadas 

foram mescladas para eliminação do fator genético, (Li et al., 2016) e ajustadas 

para modular a oferta de leite (López-Soldado, Munilla e Herrera, 2006). As mães 

foram divididas em dois grupos: Controle, com o total de 8 filhotes, e Subnutrição, 

com total de 11-12 filhotes, preferencialmente na proporção de um macho para 

cada fêmea em ambos os casos, como em outros estudos envolvendo 

programação do desenvolvimento (Guerra et al., 2017; McDonnell-Dowling et al., 
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2017; Ros et al. 2018). Para a formação do grupo Subnutrição foram utilizados 

apenas mães que pariram mais de dez filhotes (adaptado de Velkoska et al., 

2008). A massa corporal das mães de ambos os grupos foi avaliada durante todo 

o período de lactação. 

Após o desmame no 21º dia pós-natal os filhotes passaram a ser 

alimentados com ração comercial padrão de roedores (NUVILAB®) ad libitum, 

dando origem a quatro grupos experimentais: 

 

o Controle Macho (CM) – filhotes machos oriundos de mães do grupo 

Controle;  

o Controle Fêmea (CF) – filhotes fêmeas oriundas de mães do grupo 

Controle;  

o Subnutrição Macho (SM) – filhotes machos oriundos de mães do grupo 

Subnutrição;  

o Subnutrição Fêmea (SF) – filhotes fêmeas oriundas das mães do grupo 

Subnutrição. 

Durante todo o período experimental a massa corporal dos filhotes também 

foi monitorada, bem como o consumo de ração após o desmame. As proles 

foram avaliadas nos dias pós-natais 30 (jovens), 90 e 150 (adultas) (Schneider 

et al., 2013). A figura 4 ilustra o delineamento experimental do estudo.
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Figura 4. Representação esquemática do desenho experimental. Após o nascimento a ninhada foi ajustada (8 filhotes por mãe para formação dos grupos 
Controle e 12 filhotes por mãe para o caso dos grupos Subnutrição), compreendendo filhotes machos e fêmeas em igual proporção. A massa corporal foi 
aferida ao longo de todo o período experimental e o consumo de ração monitorado após o desmame. As proles foram avaliadas em diferentes momentos, 
sendo submetidas a diferentes ensaios para avaliação da saúde cardiovascular

Dia pós-natal 

 1 
AJUSTE DA NINHADA 

Controle: 8 filhotes/mãe 
Subnutrição: 12/11 filhotes/mãe 

(1 macho:1 fêmea) 

21     30*                90*              150* 

Monitoramento consumo de ração 

Monitoramento massa corporal 

* 
Determinação de parâmetros 

corporais; Aferição da pressão 

arterial sistólica e da frequência 

cardíaca; Análise da estrutura e 

função cardíaca e Avaliação da 

atividade cardiorrespiratória 

Desmame  
Controle Macho (CM) e Fêmea (CF) 

Subnutrição Macho (SM) e Fêmea (SF) 
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O presente trabalho abrangeu o total de 58 animais pertencentes a três 

lotes de filhotes, proles de matrizes recebidas do NAL no período de outubro de 

2016 a maio de 2017. O quadro 1 apresenta a distribuição destes animais para 

os diferentes ensaios realizados no estudo. 

Quadro 1.  Distribuição dos lotes e respectivos animais para as diferentes 

avaliações  

Lote I II III 

Ensaio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CM30 8 8 8 - 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

CF30 8 8 8 - 8 4 4 4 4 - 5 5 5 5 5 

SM30 6 6 6 - 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

SF30 6 6 6 - 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

CM90 8 8 8 - 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

CF90 8 8 8 - 8 4 4 4 4 - 5 5 5 5 5 

SM90 6 6 6 - 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

SF90 6 6 6 - 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

CM150 8 8 8 - 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

CF150 8 8 8 - 8 4 4 4 4 - 5 5 5 5 5 

SM150 6 4 4 - 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

SF150 6 4 4  3 5 5 5 5 5 6 6 6 - 6 

(1) Determinação de parâmetros nutricionais; (2) Determinação de parâmetros corporais; (3) 
Aferição da pressão arterial sistólica e da frequencia cardíaca; (4) Análise da estrutura e função 
cardíaca e (5) Avaliação da atividade cardiorrespiratória. 

3.4. Determinação de parâmetros corporais e nutricionais 

Foram realizadas de acordo com o descrito por Bernardis e Patterson 

(1968) e Novelli et al. (2007).  
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3.4.1. Massa corporal  

A massa corporal foi expressa em gramas e verificada diariamente 

durante todo o período da lactação para as mães e respectivas proles. Após o 

desmame, a aferição da massa corporal dos filhotes foi realizada duas vezes por 

semana até o dia pós-natal 150, sempre no mesmo horário. A variação ponderal 

(VP) foi calculada subtraindo-se a massa corporal inicial (MI) da massa corporal 

final (MF), sendo determinado para os períodos compreendidos entre os dias 

pós-natais 0-21 (mães e proles), 21-30, 30-90 e 90-150 (filhotes). Para estas 

medidas foi utilizada uma balança eletrônica digital (Gehaka®, modelo BK3000).  

Variação ponderal (g) = (MF-MI) 

 

3.4.2. Comprimento corporal  

O comprimento naso-anal (CNA) foi expresso em centímetros e 

determinado nos animais anestesiados utilizando-se uma fita métrica.  

  A ingestão de ração pelos filhotes passou a ser monitorada após o 

desmame, sendo aferida duas vezes por semana até o final do período 

experimental e expressa em gramas (g). O consumo individual por dia foi 

determinado subtraindo-se a massa de ração restante na gaiola a partir da 

massa inicialmente colocada, sendo esta diferença dividida pelo número de 

animais por gaiola e pelos dias de intervalo entre as aferições. O CA por período 

foi determinado pelo somatório do consumo diário por animal nos intervalos 

avaliados.   

 

3.5. Aferição da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca 

A pressão arterial sistólica (PAS) e a frequência cardíaca (FC) foram 

aferidas através do método de pletismografia de cauda (Johns et al., 1996; Fritz 

e Rinaldi, 2007).  Os animais foram adaptados às condições do experimento 

durante três dias por dez minutos através do seu acondicionamento em um tubo 

cilíndrico de acrílico, com abertura para a cauda, coberto com um pano para 

minimização do estresse. À cauda foi acoplado um manguito estrangulador na 

porção proximal final para ocluir o fluxo sanguíneo e, assim, interromper o pulso 
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que é mensurável na artéria caudal. PAS e FC foram determinadas no quarto dia 

nos ratos acordados, em ambiente silencioso e no período da manhã, 

acomodando-os da mesma maneira. Para aumentar a circulação sanguínea 

mediante elevação da temperatura local, favorecendo a captação do sinal, a 

cauda foi exposta à luminosidade. O sensor do transdutor de pulso foi 

posicionado na superfície ventral da cauda, diretamente abaixo da artéria caudal, 

sendo posicionado seguindo o manguito. Os sinais básicos (pressão do cuff e o 

pulso da artéria caudal) foram captados e amplificados pelo sistema 

ADInstruments ML125 NIBP (Non-Invasive Blood Pressure), conectado ao 

conversor analógico digital ADInstruments PowerLab/400 para registro e 

posterior análise em computador com auxílio do software LabChart versão 6 

(ADInstruments). Foram consideradas apenas as medidas obtidas na ausência 

de movimentação espontânea da cauda. Os valores finais de PAS e FC de cada 

animal representam a média de seis aferições obtidas com êxito.  

 

3.6. Análise da estrutura e da função cardíaca  

Os animais foram previamente anestesiados com cloridrato de cetamina 

(50mg/Kg) e cloridrato de xilazina (5mg/Kg) administrados via intraperitoneal. A 

região anterior do tórax foi tricotomizada e os ratos colocados em decúbito lateral 

esquerdo para a obtenção de imagens e registro dos parâmetros a serem 

analisados posteriormente (Lang et al., 2005; Ram et al., 2011; Gao et al., 2011). 

O ensaio foi realizado mediante o uso de um ultrassom portátil da marca 

Siemens, modelo ACCUSON CYPRESS, e de um transdutor setorial de 10MHz. 

Procedeu-se então o ecocardiograma bidimensional em modo-M para obtenção 

das imagens e registro de medidas estruturais cardíacas (espessura de paredes 

e diâmetro de cavidades). Foram registrados os seguintes parâmetros 

estruturais:  

- S: espessura do septo em sístole (s) e diástole (d) 

- PP: espessura da parede posterior em sístole (s) e diástole (d) 

- DVE: diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole (s) e diástole (d) 

- MVE: massa do ventrículo esquerdo 

- AO: raiz da aorta 
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- AE: átrio esquerdo 

Para a avaliação estrutural foram calculadas ainda razão AE/AO e a 

espessura relativa da parede (ERP) a partir dos valores de PP e DVE medidos 

em diástole: 

ERP = (2 x PPd)/DVEd 

 

Ainda através de ecocardiograma bidimensional em modo-M foi realizada 

a avaliação da função sistólica. A função diastólica do ventrículo esquerdo foi 

avaliada através do fluxo mitral utilizando-se Doppler pulsado. Foram registrados 

os seguintes parâmetros funcionais:  

- FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo  

- FAC: fração de encurtamento 

- VS: volume sistólico 

- TDM: tempo de desaceleração da válvula mitral 

A FEVE foi calculada pelo software do equipamento a partir dos volumes 

diastólico e sistólico finais, respectivamente representados pelas siglas VDF e 

VSF, obtidos a partir da planimetria do ventrículo esquerdo pelo método de 

Simpson realizada na imagem apical longitudinal: 

FEVE: VDF – (VSF / VDF) 

 

 

3.7. Avaliação da atividade cardiorrespiratória 

O teste ergométrico de esforço máximo foi realizado em esteira adaptada 

para ratos (Imbrasport®, Brasília) após aclimatação do animal às condições do 

ensaio durante três dias. Neste período os ratos foram submetidos a uma sessão 

de exercício diária, com duração de 10 minutos, e velocidade crescente no 

decorrer das sessões: 

1º dia de aclimatação - 0,7 km/h 

2º dia de aclimatação - 0,8 km/h 

3º dia de aclimatação - 0,9 km/h 
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No quarto dia, os ratos que se adaptaram ao exercício foram 

individualmente submetidos ao teste de esforço máximo. O protocolo aplicado 

abrangeu incrementos de velocidade de 0,3 km/h a cada 3 minutos, iniciando o 

ensaio com velocidade de 0,9 km/h, sem inclinação. O teste foi considerado 

concluído mediante constatação da exaustão dos animais observando que, 

ainda com estímulos, o mesmo se recusava a correr por mais dez segundos 

(Adaptado de Molnar et al., 2006 e Wonders et al., 2007). 

Os parâmetros analisados para avaliação da atividade cardiorrespiratória 

foram duração do teste (h), distância percorrida (km) e velocidade máxima 

desenvolvida (km/h). 

 

3.8. Análise Estatística  

Os dados foram apresentados sob a forma de média± e padrão da média. 

As diferenças nos dados quantitativos foram testadas para distribuição normal 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e homocedasticidade das variâncias. As 

diferenças entre grupos Controle e Subnutrição de mesmo sexo e idade foram 

testadas pelo Teste t Student (dados paramétricos) ou Teste de Mann-Whitney 

(dados não paramétricos). Para comparar estes grupos durante a lactação, 

levando ainda em conta o fator tempo, foi realizado teste Two-Way ANOVA, 

seguido do teste de comparações múltiplas de Bonferroni. Todas as análises 

foram realizadas utilizando Software GraphPad Prisma Versão 7.0 

(GraphPadPrism Software Inc., San Diego, CA) e a significância estatística foi 

aceita foi de 5%. 

Para verificação do efeito do sexo nas variáveis analisadas, os dados 

serão futuramente submetidos ao teste Two-Way ANOVA. Para considerar ainda 

a influência da idade pretendemos realizar adicionalmente teste Three-Way 

ANOVA. 
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4. Resultados 

 

4.1. Determinação de parâmetros corporais e nutricionais 

 

As figuras 5A, 5B e 5C mostram a massa corporal, a VP e o consumo 

alimentar das mães dos grupos Controle e Subnutrição ao longo da lactação, 

não sendo observadas diferenças significativas no período avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Parâmetros corporais das mães dos grupos Controle (n = 5) e Subnutrição (n = 3) ao 
longo de 21 dias de lactação. (a) Massa corporal em gramas; (b) Variação ponderal em gramas; 
(c) Consumo alimentar diário em gramas. Os dados foram apresentados como média ± erro 
padrão da média, analisados através de teste Two-Way ANOVA seguido de pós teste de 
Bonferroni ou teste t Student, respectivamente, e as diferenças consideradas estatisticamente 
significativas se p<0,05. 
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A massa corporal dos filhotes também foi monitorada durante os 21 dias 

de lactação (figura 6). É possível observar que a prole do lote I proveniente de 

ninhada aumentada apresentou massa corporal inferior ao respectivo controle a 

partir do 12º dia de lactação (figura 6A). Perfil semelhante é descrito para os 

animais dos lotes II e III, tanto machos (figura 6B) como fêmeas (figura 6C), 

avaliados agora em separado. A partir do 10º dia pós-natal as fêmeas do grupo 

Subnutrição dos lotes II e III apresentaram massa corporal significativamente 

inferior ao respectivo Controle (figura 6C). O mesmo foi observado para os 

machos provenientes de ninhada aumentada entre os dias pós-natais 8-14 

(figura 6B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Massa corporal em gramas de filhotes (a) machos e fêmeas do lote I (Controle, n=8 e 
Subnutrição, n=12), (b) machos dos lotes II e III (Controle, n=11 e Subnutrição, n=12) e (c) 
fêmeas dos lotes II e III (Controle, n=13 e Subnutrição, n=12) dos grupos Controle e Subnutrição 
ao longo de 21 dias de lactação. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da 
média, analisados através de teste Two-Way ANOVA seguido de pós teste de Bonferroni e as 
diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(Subnutrição versus respectivo Controle). 
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A massa corporal dos filhotes continuou a ser aferida após o 21º dia pós-

natal até o final do período experimental, assim como o CNA e o consumo de 

ração passaram a ser monitorados. Os parâmetros corporais e nutricionais 

destes animais pós-desmame se encontram nas tabelas 1 e 2.  

Não foram observadas alterações significativas entres os machos (tabela 

1) nem entre as fêmeas (tabela 2) quanto à massa corporal em nenhuma das 

idades avaliadas, embora o CNA tenha sido distinto entre animais do sexo 

masculino oriundos de ninhadas de tamanho diferente no dia pós-natal 30. Em 

todos os períodos avaliados, o CA dos machos malnutridos (tabela 1) durante a 

lactação foi superior ao respectivo controle, sem impacto sobre a VP.  

A VP das fêmeas oriundas de ninhada aumentada (tabela2) foi 

significativamente superior ao respectivo controle no período compreendido 

entre os dias pós-natal 90 e 150, acompanhada de uma maior ingestão de ração. 

Curiosamente, no período imediatamente anterior o CA mostrou-se reduzido 

para este grupo em relação às fêmeas que não foram submetidas à subnutrição 

durante a lactação. 

 

Tabela 1. Parâmetros corporais e nutricionais de machos dos grupos Controle e 

Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150.  

CNA: Comprimento nasoanal VP: Variação Ponderal; CA: Consumo Alimentar. Os dados foram 
apresentados como média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e 
as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(Subnutrição versus respectivo Controle). 

 

 

Idade               30 dias 90 dias 150 dias 

Grupo Controle  
Subnutriçã

o  Controle Subnutrição  Controle  Subnutrição  

n 15 14 15 14 15 14 

Massa 
corpora

l (g) 

121,1±10,
2 

114,3±11,4 350,4±8,3 336,4±12,5 423,2±9,9 409,8±15,6 

CNA 
(cm) 

14,7±0,4 12,7±0,5** 23,8±0,2 23,8±0,3 25,3±0,2 25,1±0,3 

VP (g) 56,7± 2,7 63,5± 3,8 239,8± 6,5 231,4±6,7 67,7±6,8 74,0± 4,3 

CA (g) 160,2±4,8 215,1±8,5** 1224,0±56,9 1466,0±35,9*** 1388,0±30,2 1517,0±37,4* 
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Tabela 2. Parâmetros corporais e nutricionais de fêmeas dos grupos Controle e 

Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150. 

CNA: Comprimento nasoanal VP: Variação Ponderal; CA: Consumo Alimentar. Os dados foram 
apresentados como média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e 
as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(Subnutrição versus respectivo Controle). 

  

Idade               30 dias 90 dias 150 dias 

Grupo Controle  Subnutrição Controle Subnutrição  Controle Subnutrição 

n 15 15 15 15 15 15 

Massa 
corporal 

(g) 
98,7±6,5 96,9±7,6 236,7±3,4 236,8±6,9 252,1±2,9 254,2±4,3 

CNA 
(cm) 

16,1±0,2 15,5±0,2 20,9±0,2 20,9±0,1 21,9±0,3 21,6±0,6 

VP (g) 44,8± 2,8 47,8± 1,3 132,3± 4,2 135,3±4,1 23,5±2,1 32,1± 2,5* 

CA (g) 166,3±9,1 168,8±6,5 1033,0±60,9 912,6±11,6** 1004,0±24,3 1113,0± 32,2* 
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4.2. Aferição da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca 

  

Parâmetros hemodinâmicos dos animais dos grupos Controle e 

Subnutrição encontram-se nas tabelas 3 (machos) e 4 (fêmeas). Não foram 

observadas diferenças entre os machos, porém no dia pós-natal 150 as fêmeas 

do grupo Subnutrição apresentaram PAS ligeiramente maior que seu respectivo 

grupo controle. 

 

Tabela 3. Pressão arterial sistólica e frequência cardíaca de machos dos grupos 

Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150. 

PAS: Pressão arterial sistólica; FC: Frequência cardíaca; mmHg: milímetros de mercúrio; bpm: 
batimentos por minuto. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, 
analisados através de teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente 
significativas se p<0,05. 

 

Tabela 4.  Pressão arterial sistólica e frequência cardíaca de fêmeas dos grupos 

Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150. 

PAS: Pressão arterial sistólica; FC: Frequência cardíaca; mmHg: milímetros de mercúrio; bpm: 
batimentos por minuto. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, 
analisados através de teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente 
significativas se *p<0,05 (Subnutrição versus respectivo Controle). 

 

Idade               30 dias 90 dias  150 dias 

Grupo Controle Subnutrição  Controle Subnutrição  Controle Subnutrição 

n 7 10 7 10 7 10 

PAS                    
(mmHg) 127,6±12,0 121,4±10,6 121,5±5,7 125,5±3,6 131,0±4,2 126,3±2,0 

FC 
(bpm) 

378,1±19,2 394,6±22,1 405,4±12,4 407,4±11,9 402,5±12,0 369,7±11,8 

Idade               30 dias 90 dias 150 dias 

Grupo Controle  Subnutrição  Controle  Subnutrição  Controle       Subnutrição  

n 9 11 9 11 9 11 

PAS                       
(mmHg) 120,0±6,5 131,7±10,1 116,5±2,1 113,6±1,91 114,9±3,6 129,0±5,2* 

FC 
(bpm) 

344,8±22,8 383,3±20,8 429,3±12,8 406,9±5,5 393,6±8,6 401,9±19,5 
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4.3. Análise da estrutura e da função cardíaca 

 

As tabelas 5 e 6 mostram os parâmetros ecocardiográficos estruturais e 

as tabelas 7 e 8 apresentam parâmetros ecocardiográficos funcionais 

determinados em ratos dos grupos Controle e Subnutrição, machos e fêmeas, 

nas três idades avaliadas. 

Entre os machos foram observadas alterações nos parâmetros estruturais 

que variaram conforme a idade (tabela 5). No dia pós-natal 90 os animais 

oriundos de ninhada aumentada apresentaram valores inferiores de PP e S, 

normalizados ou não pela massa corporal, quando medidos em sístole 

comparados ao seu controle. Já os parâmetros Sd e MVE se mostraram 

aumentados neste grupo experimental no dia pós-natal 150 de modo 

independente da massa corporal. 

A tabela 6 apresenta diferenças entre as fêmeas quanto a alguns 

parâmetros estruturais, porém esta diferença é mascarada mediante 

normalização dos dados pela massa corporal no dia pós-natal 90, com exceção 

para razão AE/Ao, mas não 150. Nesta idade, o grupo Subnutrição apresentou 

valores mais elevados de Sd e ERP, independentemente da massa corporal, 

bem como diminuição de DVEd.  
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Tabela 5. Parâmetros ecocardiográficos estruturais de machos dos grupos 

Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150, normalizados ou não 

pela massa corporal. 

 

MC: massa corporal (Kg); S: Espessura do septo intraventricular; PP:Espessura da parede 
posterior do ventrículo esquerdo; ERP: Espessura relativa da parede dp ventrículo esquerdo; 
DVe: Diâmetro do ventrículo esquerdo; MVE: Massa do ventrículo esquerdo; ae/ao: relação entre 
a medida do átrio esquerdo e a raiz da aorta; d: diastólica; s: sistólica.  Os dados foram 
apresentados como média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e 
as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(Subnutrição versus respectivo Controle). 

 

 

 

 

 

 
 

Idade               30 dias 90 dias 150 dias 

Grupo Controle  Subnutrição  Controle  Subnutrição  Controle       Subnutrição  

n 7 10 7 10 7 10 

MC (kg) 
0,088±0,004 0,089±0,005 0,335±0,014 0,312±0,009 0,400±0,015 0,318±0,012 

Sd (cm) 
0,107±0,003 0,103±0,002 0,163±0,013 0,142± 0,003 0,147±0,009 0,175±0,008* 

Sd/MC 
(cm/Kg) 

1,23±0,077 1,20±0,984 0,48±0,033 0,46±0,013 0,36±0,015 0,46±0,032* 

Ss (cm) 0,191±0,011 0,218±0,010 0,348±0,017 0,277±0,011** 0,328±0,018 0,318±0,012 

Ss/MC 
(cm/Kg) 

2,10±0,13 2,22±0,16 1,04±0,02 0,89±0,04* 0,81±0,03 0,84±0,04 

PPd (cm) 0,107±0,003 0,105±0,002 0,167±0,015 0,147±0,004 0,152±0,012 0,174±0,008 

PPd/MC 
(cm/kg) 

1,23±0,07 1,22±0,09 0,49±0,03 0,47±0,01 0,37±0,02 0,46±0,03 

PPs 0,185±0,009 0,190±0,005 0,348±0,016 0,269± 0,018** 0,328±0,016 0,310±0,014 

PPs/MC 
(cm/kg) 

2,12±0,12 2,20±0,16 1,04±0,02 0,86±0,06* 0,818±0,02 0,81±0,03 

ERP(cm) 0,64±0,02 0,611±0,01 0,53±0,05 0,52±0,029 0,44±0,03 0,52±0,03 

ERP/MC 
(cm/kg) 

7,44±0,50 7,06±0,47 1,61±0,19 1,70±0,11 1,11±0,08 1,39±0,13 

DVEd (cm) 0,336±0,014 0,345±0,011 0,645±0,046 0,600± 0,029 0,684±0,031 0,682±0,023 

ERP/DVEd 1,95±0,15 1,80±0,10 0,89±0,15 0,89±0,05 0,66±0,06 0,77±0,07 

DVEs (cm) 0,128±0,006 0,123±0,005 0,254±0,030 0,233±0,022 0,273±0,024 0,308±0,020 

MVE (g) 0,72±0,01 0,71±0,00 1,18±0,09 0,99±0,04 1,10±0,06 1,25±0,03* 

MVE/MC 
(g/kg) 

8,36±0,50 8,09±0,5 3,52±0,19 3,17±0,10 2,75±0,11 3,30±0,14* 

AO/AE 1,04±0,05 1,05±0,02 1,06±0,03 1,01±0,02 1,07±0,05 1,07±0,02 
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Tabela 6. Parâmetros ecocardiográficos estruturais de fêmeas dos grupos 
Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150, normalizados ou não 
pela massa corporal.  

 

MC: massa corporal (Kg); S: Espessura do septo intraventricular; PP:Espessura da parede 
posterior do ventrículo esquerdo; ERP: Espessura relativa da parede dp ventrículo esquerdo; 
DVe: Diâmetro do ventrículo esquerdo; MVE: Massa do ventrículo esquerdo; ae/ao: relação entre 
a medida do átrio esquerdo e a raiz da aorta; d: diastólica; s: sistólica.  Os dados foram 
apresentados como média ± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e 
as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05; **p <0,01 e ***p <0,001 
(Subnutrição versus respectivo Controle). 

 

Para todos os grupos a FEVE se mostrou preservada, sendo maior que 

50% (tabelas 11 e 12). Nenhuma diferença foi observada entre os machos 

quanto aos parâmetros ecocardiográficos relacionados à função cardíaca (tabela 

11). Já as fêmeas submetidas à má nutrição perinatal apresentaram menores 

valores de TDM e VS no dia pós-natal 90 (tabela 12). 

 

Idade               30 dias 90 dias 150 dias 

Grupo Controle  Subnutrição  Controle  Subnutrição  Controle       Subnutrição  

n 9 11 9 11 9 11 

MC (kg) 
0,083±0,003 0,081±0,003 0,229±0,003 0,215±0,005* 0,242±0,030 0,248±0,040 

Sd (cm) 0,108±0,002 0,108±0,001 0,142±0,007 0,138± 0,002 0,128±0,005 0,158±0,007** 

Sd/MC 
(cm/Kg) 

1,32±0,079 1,37±0,067 0,62±0,037 0,64±0,011 0,53±0,019 0,64±0,038* 

Ss (cm) 0,218±0,010 0,190±0,003* 0,306±0,010 0,270±0,009* 0,286±0,015 0,274±0,009 

Ss/MC 
(cm/Kg) 

2,65±0,148 2,39±0,104 1,34±0,057 1,26±0,046 1,18±0,064 1,10±0,044 

PPd (cm) 0,108±0,002 0,109±0,002 0,142±0,007 0,138±0,002 0,169±0,021 0,156± 0,007 

PPd/MC 
(cm/kg) 

1,31±0,068 1,38±0,066 0,62±0,037 0,64±0,012 0,70±0,087 0,63±0,036 

PPs 0,222±0,009 0,193±0,004* 0,304±0,009 0,263±0,015* 0,280±0,010 0,280±0,008 

PPs/MC 
(cm/kg) 

2,70±0,126 2,43±0,110 1,33±0,054 1,23±0,074 1,15±0,045 1,13±0,042 

ERP(cm) 0,599±0,025 0,601±0,018 0,479±0,017 0,542± 0,028 0,446±0,029 0,651±0,051*** 

ERP/MC 
(cm/kg) 

7,37±0,603 7,57±0,402 2,10±0,996 2,53±0,152* 1,84±0,126 2,65±0,246* 

DVEd (cm) 0,367±0,018 0,367±0,013 0,592±0,018 0,523± 0,025* 0,598±0,036 0,514±0,019* 

ERP/DVEd 1,68±0,14 1,67±0,11 0,81±0,33 1,08±0,10* 0,80±0,12 1,32±0,17** 

DVEs (cm) 0,119±0,010 0,148±0,010 0,219±0,017 0,190±0,021** 0,257±0,026 0,210±0,018 

MVE (g) 0,722±0,015 0,718±0,012 1,00±0,033 0,990±0,023* 0,944±0,041 0,963±0,020 

MVE/MC 
(g/kg) 

8,79±0,402 9,18±0,446 4,38±0,202 4,22±0,205 3,90±0,162 3,85±0,116 

AO/AE 1,12±0,05 1,08±0,02 0,99±0,03 1,18±0,06* 1,00±0,03 1,08±0,04 
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Tabela 7. Parâmetros ecocardiográficos funcionais de machos dos grupos 

Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150. 

TDM: tempo de desaceleração da válvula mitral; FE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
FAC: Fração de encurtamento; VS: Volume sistólico. Os dados foram apresentados como média 
± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e as diferenças consideradas 
estatisticamente significativas se p<0,05. 

 

Tabela 8. Parâmetros ecocardiográficos funcionais de fêmeas dos grupos 

Controle e Subnutrição nos dias pós-natais 30, 90 e 150. 

TDM: tempo de desaceleração da válvula mitral; FE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
FAC: Fração de encurtamento; VS: Volume sistólico. Os dados foram apresentados como média 
± erro padrão da média, analisados através de teste t de Student e as diferenças consideradas 
estatisticamente significativas se p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

Idade               30 dias 90 dias  150 dias 

Grupo Controle Subnutrição  Controle Subnutrição  Controle Subnutrição 

n 7 10 7 10 7 10 

TDM 
(cm) 

62,28±2,94 61,67±1,39 67,71±3,74 74,00±2,71 78,28±4,03 77,04±1,95 

FE (%) 93,84±0,83 94,74±0,74 92,80±1,27 92,44 ±1,25 92,28±1,59 88,56±1,54 

FAC (%) 61,76±1,72 64,50±1,73 63,99±2,03 60,80±2,32 59,66±2,30 58,33±3,14 

VS (ml) 0,10±0,004 0,10±0,003 0,18±0,026 0,14± 0,016 0,27±0,029 0,24±0,027 

Idade               30 dias 90 dias  150 dias 

Grupo Controle Subnutrição  Controle Subnutrição  Controle Subnutrição 

n 9 11 9 11 9 11 

TDM 
(cm) 

64,00±2,45 67,61±2,92 72,96±1,50 62,00±2,12*** 70,36±3,44 73,15±2,01 

FE (%) 95,78±0,55 92,38±0,99* 93,84±1,07 93,44 ±1,71 90,44±1,47 90,75±1,75 

FAC (%) 68,29±1,46 59,39±1,73** 63,40±2,17 64,39±2,69 60,30±4,04 58,87±2,94 

VS (ml) 0,10±0,003 0,10±0,003 0,14±0,018 0,10± 0,011* 0,19±0,020 0,20±0,023 
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4.4. Avaliação da atividade cardiorrespiratória 

As figuras 7 e 8 mostram o desempenho dos animais dos grupos Controle 

e Subnutrição, respectivamente machos e fêmeas, nos dias pós-natais 30, 90 e 

150 no teste ergométrico de esforço máximo. 

Não foram observadas diferenças entre os machos no que tange à 

duração do teste, distância percorrida e velocidade máxima desenvolvida em 

nenhuma das idades avaliadas (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Avaliação da atividade cardiorrespiratória de machos dos grupos Controle (n=5) e 
Subnutrição (n=8) nos dias pós-natais 30, 90 e 150.mediante realização de teste ergométrico de 
esforço máximo. (a) duração do teste; (b) distância percorrida e (c) velocidade máxima 
desenvolvida. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, analisados 
através de teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 
p<0,05. 

Embora não tenham sido observadas alterações quanto à velocidade 

máxima, as fêmeas do grupo Subnutrição percorreram uma menor distância, 

realizando um teste menos duradouro, que seu respectivo controle no dia pós-

natal 150 (figura 8). 
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Figura 8. Avaliação da atividade cardiorrespiratória de fêmeas dos grupos Controle (n=10) e 
Subnutrição (n=12) nos dias pós-natais 30, 90 e 150.mediante realização de teste ergométrico 
de esforço máximo. (a) duração do teste; (b) distância percorrida e (c) velocidade máxima 
desenvolvida. Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média, analisados 
através de teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 
*p<0,05 (Subnutrição versus respectivo Controle). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho comprovamos a hipótese de que o maior tamanho da 

ninhada e a menor oferta de leite em período crítico do desenvolvimento levam 

a agravos cardiovasculares distintos entre machos e fêmeas, um achado 

relevante para a medicina específica de gênero, uma área negligenciada. 

O aumento do tamanho da ninhada resultou em menor massa corporal da 

prole, tanto machos como fêmeas, durante a lactação quando comparados aos 

respectivos grupos controle. De acordo com a literatura esta observação pode 

se dever à maior concorrência pelo leite entre os filhotes e consequente redução 

das calorias totais disponíveis para cada um (Rödel, 2005). Embora a produção 

de leite aumente com o tamanho da ninhada, acredita-se que haja um limite para 

este aumento (Kumaresan et al., 1966; Kounig et al., 2009). Foi observado que 

a produção de leite não aumenta adicionalmente por ocasião de ninhadas 

superiores a onze filhotes, bem como foi demonstrado que quando o tamanho 

da ninhada é aumentado de seis para doze filhotes, a quantidade de leite 

produzido e o conteúdo energético do mesmo são elevados em apenas 44% e 

30%, respectivamente (Kumaresan et al., 1966; Kounig et al., 2009). Fiorotto et 

al. (1991) afirma que mães de grandes ninhadas produzem maiores quantidades 

de leite, porém com teor de gordura e de energia mais baixos. De acordo com 

Viana et al. (2007), essas alterações se refletem na desaceleração do 

crescimento e na redução da massa corporal dos animais oriundos de ninhadas 

maiores. Então nossos resultados validam o modelo experimental proposto de 

subnutrição durante a lactação, determinando baixo peso ao nascer, e 

corroboram estudos anteriores que apontam que a taxa de crescimento e o 

desenvolvimento de filhotes de ratos durante o período de lactação é dependente 

do tamanho da ninhada (Galler e Turkewitz, 1975; Velkoska et al., 2008; Sun et 

al., 2014; Halah et al., 2018).  

A manipulação do tamanho da ninhada não impactou na massa corporal 

e, de modo geral, não alterou o consumo de ração das mães, não sendo 

observada, portanto, diferença na variação ponderal no período. Estas 

observações foram inesperadas considerando que a literatura relata que, por 

ocasião da redução da ninhada, as mães apresentam maior massa corporal 

(Xavier et al., 2019) e menor consumo alimentar (Carvalho et al., 2016). Em 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935109001406?via%3Dihub#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935109001406?via%3Dihub#bib9
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adição, em hamsters, o aumento do tamanho da ninhada determina maior 

ingesta alimentar nas mães, sem alteração da sua massa corporal. O aumento 

do consumo de alimentos seria um mecanismo para as mães manterem a massa 

corporal típica de hamsters em lactação de modo a favorecer o aumento normal 

da massa corporal do filhote (Paul et al., 2010). Porém nossos dados foram bem 

semelhantes ao descrito por Sun et al. (2014), o que nos leva a crer que o 

consumo de ração similar entre as mães com ninhadas de tamanho distintos 

responda diretamente pela menor massa corporal dos filhotes oriundos de prole 

mais numerosa. 

Na vida adulta, ratos machos e fêmeas de ninhada aumentada 

apresentaram massa corporal e comprimento naso-anal semelhantes aos 

respectivos controles. Estes dados estão de acordo com o observado por Halah 

et al. (2018) e sugere a ocorrência de um crescimento de captura. 

Embora o crescimento possa ser definido de modo mais simples como o 

aumentar de tamanho, este processo é muito mais do que um aumento 

quantitativo da massa corporal. O crescimento é uma interação complexa de 

fatores genéticos, hormonais e ambientais estritamente regulados que preparam 

um organismo para sobrevivência e reprodução. Então, o crescimento é um 

excelente índice de saúde de uma criança e seu monitoramento é parte essencial 

do atendimento pediátrico. No entanto, o crescimento não é apenas um 

marcador do bem-estar físico e emocional da criança, determinando 

consequências a longo prazo para a saúde (Adair et al., 2013). O crescimento 

de captura (“catch-up growth”) foi formalmente descrito em 1954, sendo definido 

como a aceleração do crescimento em resposta à recuperação da doença ou 

fome. Há evidências de que o crescimento acelerado durante as janelas críticas 

ou sensíveis no início da vida tem efeitos prejudiciais na saúde a longo prazo, 

mostrando relação particularmente com o maior risco de obesidade e doença 

cardiovascular (Singhal, 2017). 

Especialmente nos machos, o crescimento de captura dos animais 

oriundos de ninhada aumentada foi atrelado a um maior consumo alimentar 

quando comparado aos respectivos controles, o que também foi observado por 

Halah et al. (2017) em modelo similar.  Estudos mostram que ratos desnutridos 

durante a vida fetal também apresentam hiperfagia mais tardiamente na vida, 
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indicando alteração dos circuitos hipotalâmicos e de mecanismos que regulam a 

ingesta de alimentos (Vickers et al., 2000; Plagemann, 2006). 

O modelo neuroendócrino de crescimento acelerado foi bem estudado em 

vários modelos animais. Durante a inadequação nutricional, que invariavelmente 

antecede o crescimento de captura, os níveis de hormônio do crescimento (GH) 

aumentam sob a influência do efeito orexígeno da grelina. Embora muito ainda 

tenha que ser estudado, parece que a grelina está aumentada em situações de 

desnutrição in utero e pós-natal. Deste modo, aumentos prolongados dos níveis 

de grelina circulantes explicariam a maior ingesta de alimento e, juntamente com 

o maior nível de GH, forneceriam um mecanismo elegante para aumentar o 

crescimento após períodos de insuficiência nutricional (Griffin et al., 2015; Srisai 

et al., 2017). 

Vários estudos com seres humanos apontam que o crescimento de 

captura pós-natal parece ter uma influência maior sobre os marcadores de 

doença cardiovascular, estando associado a elevação da pressão arterial, do 

que o tamanho ao nascimento (Min et al., 2007; Leunissen et al., 2012; Woo, 

2019). Adicionalmente, além da literatura apontar viés de publicação e 

heterogeneidade na relação entre pressão arterial sistólica, peso ao nascer e 

crescimento de captura (Schluchter, 2003), estes estudos não discriminam os 

achados em função do sexo.  No presente trabalho, embora os dados apontem 

a ocorrência de crescimento de captura para animais machos e fêmeas 

submetidos à subnutrição durante a lactação, apenas os ratos do sexo feminino 

apresentaram alteração hemodinâmica, traduzida por um maior nível de pressão 

sistólica, se comparados ao respectivo grupo controle no dia pós-natal 150. De 

acordo com Goyal e Longo (2013), o papel do sexo na programação do 

desenvolvimento não é bem compreendido. Apesar disso, estudos 

experimentais com roedores utilizando modelos associados ao crescimento de 

captura pós-natal sugerem que o sexo feminino seja mais suscetível à 

programação de desenvolvimento da hipertensão (Goyal e Longo, 2013; 

O'Regan et al., 2004). De acordo O'Regan et al. (2004) essa observação seria 

surpreendente pois outros estudos apontam aumento da pressão arterial em 

ambos os sexos ou ainda machos mais responsivos que fêmeas. As razões 

precisas para esta variação são desconhecidas, mas as espécies, o tempo e a 



39 
 

duração do estímulo de programação, a idade da prole e a técnica empregada 

para medir a pressão arterial abrangeriam aspectos relevantes. 

O remodelamento estrutural do ventrículo esquerdo é uma alteração 

central na patogênese da disfunção cardíaca em resposta à sobrecarga de 

pressão e/ou de volume, estando associada à mecânica ventricular. Pacientes 

com aumento da pressão arterial sistólica têm predisposição para disfunção 

diastólica devido ao aumento do estresse da parede ventrículo esquerdo, onde 

o remodelamento concêntrico e a hipertrofia associada a rigidez aumentada da 

câmara constituem características importantes, o que parece ocorrer com as 

fêmeas do grupo subnutrição. Em contraste, em outras situações, incluindo pós-

infarto do miocárdio, pode ser observado remodelamento excêntrico do 

ventrículo esquerdo de modo que os pacientes podem desenvolver disfunção 

sistólica. Sugere-se que com o avanço da insuficiência cardíaca, o 

remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo pode, eventualmente, levar 

à dilatação desta câmara cardíaca e à disfunção sistólica. No entanto, este 

conceito convencional de hipertensão associada ao remodelamento do 

ventrículo esquerdo tem sido contestado (Nadruz, 2015; Grossman e Paulus, 

2013; Konstam et al., 2011; Drazner, 2011; Gaash e Zile, 2011; Zile, Baicu e 

Gaasch, 2004; Zile et al., 2001). Então, uma vez que as fêmeas subnutridas 

durante a lactação apresentaram maior pressão sistólica que o respectivo grupo 

controle no dia pós-natal 150, fez-se importante estudar a estrutura e a função 

cardíaca destes animais. 

De acordo com Lang et al. (2005), a hipertrofia miocárdica é definida como 

um aumento da massa miocárdica ventricular e é detectada em ensaios 

ecocardiográficos através do aumento da massa do ventrículo esquerdo. Com 

base na avaliação da espessura relativa da parede (relação entre espessura da 

parede e diâmetro interno do ventrículo esquerdo), as alterações na geometria 

podem ser associadas ou não a hipertrofia, abrangendo remodelamento 

caracterizado pelo aumento da espessura relativa da parede associado a 

diâmetro interno normal (concêntrico) ou aumentado (excêntrico). 

De acordo com a literatura a fração de ejeção considerada normal para 

ratos Wistar machos com cerca de 6 meses de idade é de aproximadamente 

80% (Weytiens et al., 2006). Em humanos o valor limítrofe para caracterização 

de disfunção sistólica é 50% (Watson et al., 2004). Deste modo, os valores da 
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fração de ejeção do ventrículo esquerdo obtidos neste estudo para machos e 

fêmeas de ambos os grupos indica preservação da função sistólica. 

Não foi verificada diferença da razão AE/AO entre os machos, sinalizando 

preservação da cavidade do átrio esquerdo e descartando um evento secundário 

à disfunção diastólica (Hoss, Petterson e Scherer, 1998). Além disso, 

confirmando a ausência desta disfunção, não foi observada nenhuma mudança 

no tempo de desaceleração mitral, que é determinado pela complacência do 

ventrículo esquerdo. Deste modo, os parâmetros ecocardiográficos estruturais e 

funcionais apontam que na ausência de alterações hemodinâmicas os machos 

oriundos de ninhada aumentada apresentam hipertrofia, desacompanhada de 

disfunção cardíaca, no dia pós-natal 150. A ausência de disfunção sistólica e 

diastólica explica o desempenho similar dos grupos controle e subnutrição no 

teste ergométrico de esforço máximo. De acordo com a literatura, a maior 

espessura do septo em diástole desacompanhada do espessamento da parede 

posterior é um achado sugestivo de hipertrofia septal assimétrica. A ausência de 

disfunção diastólica favorece a inferência de hipertrofia fisiológica (Hoss, 

Petterson e Scherer, 1998). 

A presença de disfunção diastólica tem um fundamento fisiológico na 

diminuição da capacidade de exercício. Durante o exercício, o débito cardíaco 

máximo é dependente do enchimento diastólico. Na taquicardia induzida pelo 

exercício, ocorre um encurtamento da diástole. Se a diástole é acompanhada de 

anormalidades no relaxamento e no enchimento do ventrículo esquerdo, 

menores taxas de enchimento são atingidas e tornam-se inadequadas para 

suprir o débito cardíaco exigido durante o exercício, com consequente aumento 

das pressões de enchimento e diminuição de sua capacidade máxima. Quanto 

mais alterada a função diastólica, menor é a capacidade de exercício (Little et 

al., 2000; Otto et al., 2011). De acordo com a literatura, a capacidade 

cardiorrespiratória pode ser inferida pelo teste ergométrico de esforço máximo, 

havendo uma relação linear entre a velocidade máxima de corrida dos ratos e a 

taxa de consumo de oxigênio (Marques et al., 2015; Rodrigues et al., 2007). 

Juntamente com a velocidade máxima desenvolvida, a duração do teste e a 

distância percorrida podem permitir inferências a respeito da tolerância ao 

exercício. 
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As fêmeas submetidas à subnutrição durante a lactação também 

apresentaram um espessamento do septo em diástole, porém acompanhado de 

elevação da espessura relativa da parede e diminuição do diâmetro do ventrículo 

esquerdo em diástole. Os achados em conjunto apontam então para a ocorrência 

de remodelamento concêntrico (Rouhana et al., 2019). O risco associado ao 

remodelamento concêntrico aqui observado merece futuras investigações, pois 

é controverso. Em uma meta-análise publicada por Pierdomenico et al. (2011), 

dos seis estudos prospectivos incluídos, três apresentaram risco neutro e três, 

risco aumentado de mortalidade cardiovascular. O remodelamento cardíaco é 

geralmente considerado um sinal negativo que leva à disfunção e está 

relacionado à progressão da insuficiência cardíaca. Pacientes que apresentam 

remodelamento demonstram piora progressiva da função cardíaca, e este pode 

ser um dos fatores responsáveis pela sua morbidade e mortalidade. Inclusive, o 

objetivo das terapias utilizadas no tratamento da insuficiência cardíaca é reverter 

ou prevenir o remodelamento do coração (Kapiloff e Emter, 2016). 

Os parâmetros ecocardiográficos funcionais sugerem que as fêmeas 

subnutridas durante a lactação apresentam disfunção diastólica, o que explicaria 

seu pior desempenho no teste ergométrico de esforço máximo no dia pós-natal 

150 uma vez comparada ao seu respectivo grupo controle. O tempo de 

desaceleração mitral é determinado pela complacência do ventrículo esquerdo. 

Em situações em que há aumento da rigidez da câmara cardíaca, ocorre redução 

deste parâmetro, o que é característico de disfunção diastólica (Nagueh et al., 

2009; Nishimura e Appleton, 1996). A alteração da razão AE/AO sinaliza que a 

cavidade do átrio esquerdo não se encontra preservada, o que constitui um 

evento secundário à disfunção diastólica (Hoss, Petterson e Scherer, 1998). 

A disfunção diastólica pode ocorrer independente da fração de ejeção ser 

normal ou reduzida (Gaasch e Zile, 2004). A síndrome denominada Insuficiência 

Cardíaca com Fração de Ejeção Normal (ICFEN) é caracterizada quando as 

anormalidades da função diastólica são predominantes e a função da bomba 

hemodinâmica está levemente alterada (Brutsaert, 2006). O diagnóstico 

definitivo de ICFEN requer três critérios, segundo o conceito atual (Bocchi et al., 

2009). Como critérios maiores temos a evidência objetiva de disfunção diastólica 

caracterizada pelo relaxamento e enchimento anormal do ventrículo esquerdo, 

distensibilidade diastólica anormal ou rigidez diastólica e a fração de ejeção 
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normal ou discretamente reduzida, como observados para as fêmeas do grupo 

subnutrição. Como critério confirmatório temos sinais e sintomas de insuficiência 

(Yturralde e Gaasch, 2005; Paulus et al., 2007), que não foram avaliados neste 

trabalho. 

Os dados sugestivos de comprometimento da saúde cardiovascular 

observados para as fêmeas oriundas de ninhada aumentada, porém não para 

os machos submetidos ao mesmo grau de subnutrição durante a lactação, pode 

ser considerado curioso. De acordo com a literatura as fêmeas atingem a 

maturidade sexual por volta do dia pós-natal 30 e a senescência reprodutiva 

parece só ocorrer entre 15 e 20 meses de idade (Leibowitz et al., 2009; 

Sengupta, 2013). Então esperar-se-ia que os níveis séricos de estrogênio 

estivessem elevados nas fêmeas a ponto de se observar seu efeito 

cardioprotetor em relação aos machos (Chakrabarti, Morton e Davidge, 2014; 

Posa et al., 2017).  

Face ao exposto, verificar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e 

elucidar os mecanismos subcelulares e moleculares da programação observada 

nas fêmeas mas não nos machos torna-se um desafio interessante. 

 

6. LIMITAÇÕES 

 

Neste estudo não foram efetuados ensaios com todos os animais de cada 

grupo nem realizadas análises: 

(a) do leite das ratas mães; 

(b) histopatológicas para confirmar os achados estruturais inferidos pela 

ecocardiografia; 

(c) dos níveis séricos de hormônios sexuais na prole. 
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7. CONCLUSÃO  

 

O aumento do tamanho da ninhada durante a lactação determinou uma 

menor massa corporal nos animais, validando o modelo empregado de 

subnutrição perinatal. Apesar do ambiente subótimo em fase tão importante do 

desenvolvimento, os parâmetros corporais avaliados pós-desmame indicam a 

ocorrência de crescimento de captura, mediante maior consumo alimentar. 

Fêmeas malnutridas, entretanto, apresentaram dados sugestivos de 

hipertrofia septal assimétrica e remodelamento concêntrico do coração, que 

podem estar associados à disfunção diastólica, hipertensão sistólica e menor 

tolerância ao exercício na vida adulta. 

Os machos, por sua vez, não apresentaram alterações hemodinâmicas 

nem funcionais do coração ao longo da vida mediante restrição da oferta de leite 

no período de lactação, apesar da hipertrofia miocárdica verificada nos 

indivíduos adultos. A tolerância ao exercício mostrou-se preservada.  

Para estudar a influência do sexo e do processo de envelhecimento no 

modelo experimental utilizado no presente trabalho é necessário realizar testes 

estatísticos adicionais. 
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