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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da restrição proteica e calórica materna 

durante a lactação, analisando se haveria recuperação, o conhecido “catch-up” das 

dimensões morfológicas femorais após a restauração da dieta nutricional. Ao 

nascimento da ninhada, as progenitoras foram divididas nos seguintes grupos: 

Controle (C) com dieta a 23% de proteína ad libitum; Restrição Proteico-Calórica 

(RPC) com dieta a 8% de proteína e Restrição Calórica (RC) com dieta a 23% de 

proteína, em quantidades restritas de acordo com a ingestão do grupo RPC. Após o 

desmame, todos os filhotes foram separados das mães e receberam livre acesso a 

uma dieta padrão de laboratório contendo 23% de proteína, até 180 dias, quando os 

ratos foram eutanasiados. O fêmur foi excisado e as dimensões femorais 

macroscópicas foram medidas usando pontos anatômicos pré-estabelecidos. Após a 

morfometria macroscópica, os fêmures foram fixados em formol 10% (24h) e 

descalcificados por EDTA. Foram realizadas secções transversais de 10µm de 

espessura no terço médio diafisário dos espécimes, corados com HE e levados ao 

microscópio para análise qualitativa e histomorfometria da cortical óssea. Os 

resultados morfométricos macroscópicos mostraram que a maioria das medidas nos 

grupos de RC e RPC foram significativamente menores do que no grupo controle. As 

maiores reduções ocorrendo no grupo de RPC e com várias anormalidades 

histoarquiteturais, eg., diminuição da área cortical e aumento da área medular. 

Cortical com lacunas aumentadas significativamente nos grupos RC e RPC. Nossos 

resultados mostram que a restrição proteico-calórica durante a lactação leva a uma 

recuperação incompleta na idade adulta. O fêmur mostrou redução significativa na 

maior parte dos parâmetros macro e microscópicos nos dois grupos tratados, em 

particular o grupo RPC, quando comparado com o grupo C. 

PALAVRAS-CHAVE: Fêmur; Ratos Wistar; Desnutrição Proteico-Calórica; 

Desenvolvimento Ósseo; Lactação. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to evaluate the effects of maternal protein and energy 

restriction during lactation, analyzing on morphological dimensions whether there 

was catch-up growth through normative nutrition restored, as well as on mechanical 

axis of femur of the offspring at adulthood. At parturition, Wistar rat dams were 

randomly assigned to the following groups: 1) control group (C) - free access to a 

standard laboratory diet containing 23 % protein, 2) protein-energy restricted group 

(PER) - free access to an isoenergetic, protein-restricted diet containing 8 % protein, 

and 3) energy-restricted group (ER) – fed with restricted amounts of a standard 

laboratory diet. At weaning, all pups were separated of dams and received free 

access to a standard laboratory diet containing 23% protein until 180 days, when the 

rats were anesthetized and sacrificed. The dimensions of excised pup femur were 

measured directly using pre-established anatomical points. After macroscopic 

morphometry, the femurs were fixed in 10% formalin (24h) and decalcified by EDTA. 

Cross sections of 10μm thickness were made in the middle third (diaphyseal) of the 

specimens stained with HE and taken to the microscope for qualitative analysis and 

histomorphometry of cortical bone. Morphometric analysis of the femur (macroscopic) 

showed that most of the measurements in the ER and PER groups were significantly 

lower than in the control group, with the greatest reductions occurring in the PER 

group and several histoarchitectural abnormalities, e.g., decrease in cortical area and 

increased medullary area. Cortical bone with gaps increased significantly in ER and 

PER groups. Our results show that protein and energy restriction during lactation 

leads to an incomplete catch-up growth in adulthood. The femur showed significant 

reduction in most of the parameters in the two treated groups, particularly the PER 

group, when compared to the control group. 

KEY WORDS: Femur; Wistar Rats; Protein-calorie malnutrition; Bone development; 

Lactation. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a desnutrição 

ocorre em 43% das crianças nos países em desenvolvimento (Onis et al.1993). A 

prevalência da desnutrição em pacientes hospitalizados é ainda maior, atingindo 

cerca de 60% dessa população (Singh et al. 2006; Kyle et al. 2002), com grande 

relevância médica e econômica (Perez de la Cruz et al. 2004). Em virtude da alta 

prevalência de desnutrição parece-nos importante a realização de trabalhos 

experimentais a fim de avaliar suas consequências sobre os diversos sistemas 

orgânicos. Não há dúvida de que a desnutrição promove alterações estruturais, 

metabólicas, endócrinas e funcionais em todos os níveis do organismo. Esta 

afirmativa fundamenta-se em inúmeros trabalhos clínicos e experimentais que, 

indiscutivelmente, demonstram a ação deletéria da desnutrição (Chase,1973; 

Becker,1983; Moura et al. 1987). 

Poucos estudos avaliaram os efeitos da restrição alimentar na prole de ratas 

lactantes desnutridas e a maioria deles engloba os períodos de gestação e lactação 

(Shrader et al. 1977; Friedman et al. 1979; Oberkotter & Rasmussen, 1992).   Estudos 

sobre os efeitos da desnutrição na prole apenas durante o período de lactação são 

escassos e mostraram alterações no desenvolvimento neural (Rocha de Melo & 

Guedes, 1997), na secreção de insulina (Barbosa et al. 1993; Moura et al. 1996), na 

função tireóidea (Ramos et al. 1997; Ramos et al. 2000; Passos et al. 2000; Passos et 

al. 2001a,b), maturidade sexual (Faria et al. 2004) e na próstata (Ramos et al. 2005).  

Estudos brasileiros relatam ainda que a desnutrição é causa importante de 

óbitos e maior tempo de internação hospitalar em diferentes faixas etárias (Falbo & 



 

12 

 

Alves 2002; Otero et al. 2002). Outros trabalhos demonstraram que pacientes 

desnutridos tem maior tempo de hospitalização após cirurgia e maior chance de 

óbito, se comparados com pacientes nutridos (Bruun et al. 1999; Symeonidis & Clark 

2006). Deste modo, alguns estudos buscaram comparar pacientes cirúrgicos 

submetidos à dieta para correção da desnutrição no pré-operatório com pacientes 

não submetidos a tal correção. Estes trabalhos demonstraram melhores resultados 

do tratamento cirúrgico nos pacientes do primeiro grupo (Bruun et al. 1999; Horie et 

al. 2006). 

Pelo exposto, a desnutrição é um relevante problema de saúde pública e 

ainda mais prevalente nos pacientes hospitalizados que requerem tratamento 

cirúrgico. A desnutrição produz alterações fisiológicas conhecidas, que levam 

também a alterações morfológicas, desequilibrando a homeostasia do organismo 

(Barbosa et al. 1993; Moura et al. 1996; Ramos et al. 1997; Ramos et al. 2000; 

Passos et al. 2000; Passos et al. 2001a,b).  

Dessa forma, processos como cicatrização de feridas, recuperação de 

infecções, capacidade de ganho muscular são altamente prejudicados com reflexos 

na possibilidade de desmame de prótese ventilatória e deambulação. Estudos que 

consigam quantificar tais alterações podem formar as bases para a compreensão 

desses mecanismos e conduzir a métodos mais eficazes para lidar com as 

potenciais complicações que acometem esses pacientes (Bruun et al. 1999; 

Symeonidis & Clark 2006; Andrade et al. 2012). 

No que se refere ao estudo de alterações morfológicas (macro e 

microscópicas) e morfométricas no osso fêmur da prole desnutrida durante o período 

de lactação, utilizando ratos como modelo experimental, poucos estudos têm sido 
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desenvolvidos. Utilizando esse mesmo modelo experimental no período de lactação 

foram estudados a tíbia (Fernandes et al. 2007), o crânio (Fernandes et al. 2008) e a 

mandíbula (Degani-Jr. et al. 2011). 

Sendo assim, este estudo torna-se de grande importância devido à escassez 

de informações na literatura sobre o crescimento ósseo e alterações morfológicas 

relacionadas à desnutrição. Um aspecto a ser ressaltado é a desnutrição materna 

durante o período de aleitamento, que pode levar a alterações no desenvolvimento e 

no crescimento dos sistemas orgânicos da prole, como sugerido por estudos prévios 

no sistema urogenital, endócrino, neurológico e ósseo (Herbert 1980a,b; Heindel et 

al. 1988; Cónsole et al., 2001; Ramos et al., 2005; Fernandes et al. 2007; Fernandes 

et al. 2008; Degani-Jr. et al. 2011). Portanto, objetivamos estudar as possíveis 

alterações quantitativas e qualitativas do fêmur de ratos adultos que foram 

submetidos à desnutrição no período de aleitamento materno e que após esses 21 

dias receberam ração normal (comercial) ad libitum até idade adulta (Quinn, 2005).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Analisar as possíveis alterações morfológicas e morfométricas do fêmur 

na prole de ratos adultos (180D) que sofreram desnutrição proteico-

calórica no período de aleitamento (21D) e reposição de dieta proteico-

calórica ad libitum até a vida adulta. 

 

2.3 Específicos 

 

 Verificar se a desnutrição proteico-calórica materna, no período de 

lactação (21D), com a reposição de uma dieta ad libitum do 22D até 

180D para os filhotes, provocam alterações sobre as dimensões 

morfológicas macroscópicas dessa prole na vida adulta. 

 

 Avaliar se a desnutrição proteico-calórica materna, no período de 

lactação (21D), com a reposição de uma dieta ad libitum do 22D até 

180D para os filhotes, provocam alterações sobre a arquitetura 

microscópica da cortical óssea femoral dessa prole na vida adulta 

(180D). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Aspectos anatômicos do fêmur  

  

No homem o fêmur é o osso mais longo e mais pesado no corpo e faz parte 

do esqueleto apendicular inferior. Ele transmite o peso corporal a partir do quadril 

para a tíbia, na posição bípede. Seu comprimento é de cerca de um quarto da altura 

do homem (Goss, 1998; Snell, 1999; Moore et al.,2014).  

O fêmur consiste de um eixo (corpo) com duas extremidades (epífises), uma 

proximal e outra distal (Fig. 1) (Faiz & Moffat, 2002). A epífise proximal consiste de 

uma cabeça, colo e de trocanter maior e menor. O colo, situado entre a cabeça e o 

corpo, faz um ângulo obtuso de inclinação com eixo femoral, ângulo cervico-

diafisário (Drake et al., 2005). O ângulo é maior no RN e diminui gradualmente, no 

adulto varia entre 115º-140º (média de 126°), e em brasileiros apresenta 132º (De-

Souza et al., 2010). O ângulo é menor nas mulheres, consequência da largura 

pélvica e maior obliquidade do eixo (Moore et al., 2014).  

O ângulo apresenta uma inclinação permite maior mobilidade do fêmur na 

articulação do quadril, proporciona ainda maior força de alavanca e área para 

fixação muscular. Isso é vantajoso para a deambulação bípede, no entanto, impõe 

uma pressão considerável sobre o colo femoral (Latarjet & Liard, 1993; Williams et 

al., 1995; Moore et al.,2014).   

A diáfise femoral constitui da maior parte do comprimento do osso e 

apresenta cortical mais densa e compacta (Fawcett, 1986; Ross & Romrell, 1993; 

Kerr, 2000). A epífise distal consiste nos côndilos medial e lateral que relacionam-se 
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com as superfícies articulares da tíbia e articulação do joelho (Faiz & Moffat, 2002; 

Moore et al.,2014). Alguns acidentes anatômicos podem ser vistos na Figura 1. 

 

Figura 1. Desenho esquemático do fêmur humano mostrando os acidentes 

anatômicos nas faces anterior, posterior e extremidade inferior do fêmur. (Faiz & 
Moffat, 2002). 
 

 

 

O rato assume a posição de quadrupede e por vezes fica na posição bípede 

apoiado em superfícies. Possui o fêmur compondo o esqueleto apendicular 

posterior, articula-se com o acetábulo e distalmente com a tíbia e patela (Greene, 

1963).  
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A nomenclatura relacionada aos acidentes anatômicos do fêmur do rato é 

semelhante a do homem, tendo como diferença a presença de um colo ligeiramente 

curto. Também é visível um trocanter robusto e bem definido, denominado terceiro 

trocanter (Fig.2). Este último acidente se estende do trocânter maior (lateralmente) 

ao terço médio do osso, dando um aspecto alargado à epífise proximal do fêmur. 

Outro aspecto importante é a presença de duas pequenas e bem definidas 

superfícies articulares para ossos sesamóides, a fabela lateral e a medial, situadas 

na epífise distal e posterior aos côndilos femorais. Na epífise distal observamos 

ainda que a fossa intercondilar é estreitada, bem como a superfície articular da 

patela. 

 

 

 

Figura 2. Desenho esquemático modificado de Greene (1963) mostrando os 

acidentes anatômicos da superfície extensora (face anterior) do fêmur direito do rato. 
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Figura 3. Desenho esquemático modificado de Greene (1963) mostrando os 

acidentes anatômicos da superfície flexora (face posterior) do fêmur direito do rato. 
 

3.2 Aspectos histológicos do osso 

 

O tecido ósseo, principal constituinte do esqueleto, serve de suporte para os 

tecidos moles, protege órgãos vitais, aloja e protege a medula óssea, formadora de 

células sanguíneas e juntamente com os músculos esqueléticos, forma um sistema 

de alavancas que amplia as forças geradas na contração muscular, além de 

transformá-las em movimentos úteis (Fawcett, 1986; Ross & Romrell, 1993; Kerr, 

2000; Gartner & Hiat, 2003; Junqueira & Carneiro, 2004). 

Composto essencialmente por um tipo especializado de tecido conjuntivo, os 

ossos caracterizam-se por sua matriz extracelular mineralizada e tipos celulares 

próprios, como os osteócitos (Fig. 4), fundamentais para a manutenção da matriz 

óssea; os osteoblastos, sintetizadores da porção orgânica da matriz (Fig.5) e os 
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osteoclastos, células gigantes e multinucleadas que reabsorvem o tecido ósseo, 

participando da remodelação óssea (Junqueira & Carneiro, 2004). 

 

 

Figura 4. Fotomicrografia de tecido ósseo por descalcificação evidenciando os tipos 
celulares do osso. Coloração H&E, aumento 100X. (FCM-UNICAMP, 2016).  
 
 

 

Figura 5. Fotomicrografia de tecido ósseo por descalcificação evidenciando os tipos 
celulares do osso. Coloração H&E, aumento 400x. (FCM-UNICAMP, 2016). 
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A porção inorgânica representa cerca de 50% do peso da matriz óssea.  A 

deposição de minerais na mesma, sobretudo dos íons cálcio e fosfato, formam 

cristais de hidroxiapatita, fazendo com que seu estudo histológico seja dificultado, 

exigindo a utilização de técnicas especializadas. Já a porção orgânica e constituída 

de fibras colágenas do tipo I (cerca de 95%) e por pequena quantidade de 

proteoglicanos e glicoproteínas que podem desempenhar algum papel na 

mineralização da matriz. Hidroxiapatita e fibras colágenas associadas conferem 

dureza e resistência ao tecido ósseo (Cormack, 1987; Johson, 1991; Stevens & 

Lowe, 1995; Gartner & Hiat, 2003; Junqueira & Carneiro, 2004). 

Observando-se a “olho nu” a superfície de um osso seccionado (Fig. 6), 

verifica-se que ele é formado, macroscopicamente, por partes sem cavidades, o 

osso cortical, e por partes com muitas cavidades que se intercomunicam, o osso 

esponjoso. Nos ossos longos, as epífises são formadas por osso esponjoso com 

uma delgada camada compacta superficial (Stevens & Lowe, 1995; Gartner & Hiat, 

2003; Junqueira & Carneiro, 2004). 

 

Figura 6. Corte grosso de osso seco, ilustrando o osso cortical compacto e o osso 
esponjoso. Fonte: Junqueira & Carneiro (2004). 
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A diáfise, porém, é predominantemente constituída por osso cortical, com 

uma pequena quantidade de osso esponjoso, profundamente, delimitando o canal 

medular. As cavidades do osso esponjoso e o canal medular da diáfise dos ossos 

longos são ocupados pela medula óssea – hematógena no neonato e amarela na 

vida adulta (Stevens & Lowe, 1995; Gartner & Hiat, 2003; Junqueira & Carneiro, 

2004). 

 

3.3 Desnutrição 

 

Alguns estudos feitos em animais sugerem que o peso corporal é mais 

importante que a idade para o início da puberdade (Widdowson et al., 1964; Slob et 

al., 1973). Vários trabalhos demonstram que a desnutrição na fase pré-puberal reduz 

o ganho de peso (Glass et al., 1979; Herbert, 1980a; Jean-Faucher et al., 1982; 

Herbert, 1985). 

Análise morfométrica e ultraestrutural das diferentes células hipofisárias de 

macacos adultos submetidos à dieta lipoproteica de 10%, revelou um declínio no 

número de somatotrofos, lactotrofos, gonadotrofos e tireotrofos (Herbert, 1980 a, b; 

Heindel et al., 1988; Cónsole et al., 2001). A densidade volumétrica e celular e a 

percentagem de distribuição destas células também foram significativamente 

menores. Nenhuma alteração morfológica foi observada nos corticotrofos. A 

microscopia eletrônica revelou que todas essas células exibiram alterações 

sugestivas de hiperfunção compensatória. 

Foi demonstrado ainda que a desnutrição tanto proteica quanto calórica altera 

o eixo hipotálamo-hipófise-gônada em ratos pré-puberes e adultos. Vários trabalhos 
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demonstram que a desnutrição na fase pré-puberal reduz as concentrações séricas 

hormonais de gonadotrofinas (Glass et al., 1979; Herbert, 1980a) e testosterona 

(Herbert, 1980a) e o conteúdo de testosterona testicular (Glass et al., 1979; Jean-

Faucher et al., 1982; Herbert, 1985). No entanto, Glass e colaboradores (1979) 

também demonstraram que a desnutrição nesta fase não altera as concentrações 

séricas de testosterona e LH. 

Alguns trabalhos mostram que a desnutrição materna durante o período de 

aleitamento causa nos filhotes machos um menor ganho de peso (Ramos et al., 

1997; Passos et al., 2000; Ramos et al., 2005; Fernandes et al., 2007; Fernandes et 

al., 2008). Esta alteração no ganho de peso permanece até a idade adulta 

(Fernandes et al., 2008), quando o grupo cujas mães foram submetidas à restrição 

proteica continua apresentando redução significativa do peso corporal, enquanto 

aquele cujas mães foram submetidas à restrição calórica apresentou um peso 

corporal 10% maior que o grupo controle (Passos et al., 2000).  

Em função dessa alta prevalência de desnutrição nos países em 

desenvolvimento nos parece importante a realização de trabalhos experimentais a 

fim de avaliar suas consequências nos diversos sistemas orgânicos. Não há dúvida 

de que a desnutrição promove alterações estruturais, metabólicas, endócrinas e 

funcionais em todos os níveis do organismo. Esta afirmativa fundamenta-se em 

inúmeros trabalhos clínicos e experimentais, que, indiscutivelmente, demonstram a 

ação deletéria da desnutrição (Chase, 1973; Becker, 1983; Moura et al., 1987). 

Poucos estudos avaliaram os efeitos da restrição alimentar na prole de ratas 

lactantes desnutridas e a maioria deles engloba os períodos de gestação e lactação 

(Shrader et al., 1977; Friedman et al., 1979; Oberkotter & Rasmussen, 1992). 
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Estudos sobre os efeitos da desnutrição na prole apenas durante o período de 

lactação são escassos e mostraram alterações no desenvolvimento neural (Rocha 

de Melo & Guedes, 1997), na secreção de insulina (Barbosa et al. 1993; Moura et 

al., 1996), na função tireóidea (Ramos et al., 1997; Ramos et al., 2000; Passos et al. 

2000; Passos et al., 2001a, b), maturidade sexual e órgãos reprodutores (Faria et al., 

2004; Ramos et al., 2010).  

Estudos sobre alterações ósseas estruturais (macro e microscópicas) 

utilizando ratos como modelo experimental nutricional têm sido desenvolvidos com 

enfoque no sistema ósseo (Lalande et al., 1998; Miller & Bowman, 1998; Verhaeghe 

et al., 2000; Morohashi et al., 2000; Zellin et al., 2002; Sato et al., 2002; Chen et al., 

2002; Silva-Junior et al., 2002; Medeiros et al., 2002; Toshio et al., 2002; Kawahara 

et al., 2003; Honda et al., 2003). Entretanto, no que tange aos efeitos morfológicos e 

morfométricos no sistema ósseo de filhotes desnutridos durante o período de 

lactação, foram estudados previamente somente a tíbia de ratos (Fernandes et al., 

2007).  

O nosso grupo de pesquisa publicou outro estudo demonstrando que a 

restrição proteico-calórico afeta o desenvolvimento do crânio de ratos filhotes de 21 

dias (Fernandes et al., 2008). Hipoteticamente, acreditamos que após a restrição da 

dieta (21D), os filhotes mesmo recebendo ração normal (23% de proteína) podem 

ainda, apresentar alterações morfológicas ósseas quantitativas.  

Assim, este estudo apresenta ainda grande relevância devido à escassez na 

literatura sobre o crescimento ósseo femoral desnutrido e suas alterações 

morfológicas relacionadas ao período de lactação da prole. É um assunto de 

extrema importância, sobretudo pelo enfoque na Saúde da Mulher nos períodos de 
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gestação e lactação abordados pelos programas do Ministério da Saúde (Brasil, 

2010). Acreditamos que nossos resultados possam corroborar inclusive com tais 

programas, auxiliando no aprimoramento de suas estratégias. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Cuidados bioéticos 

O manejo dos animais ocorreu em acordo com os princípios descritos em The 

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (Bayne, 1996), CIOMS ethical code 

for animal experimentation (Howard-Jones, 1985) e Use of animals in experimental 

surgery (Schanaider & Silva, 2004).  

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para o cuidado e uso de 

animais experimentais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 31/08/2010 sob o nº CEUA/036/2010) 

(Anexo 1) e compõe o protocolo de colaboração científica entre a UERJ e UFF (Anexo 

2,3). 

 

4.2 Experimento animal e obtenção da mostra 

Ratas Wistar fêmeas, nulíparas, foram mantidas em biotério com temperatura 

(25  10) e ciclo claro-escuro (7:00-19:00) controlados. Foram respeitados os 

princípios descritos em “The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” para 

os cuidados no uso e manuseio com os animais (Bayne 1996).  

Aos três meses de idade (90dias) estes animais foram acasalados na proporção 

de 2 fêmeas para 1 macho para a formação de cada grupo que deu origem a cerca de 

10 filhotes por lactante. Desse total, foram selecionados aleatoriamente 5 filhotes 

machos de cada lactante para análise, formando assim um N de 10 filhotes por grupo. 

As lactantes receberam ração comercial (23% de proteína) até o nascimento dos 



 

26 

 

filhotes, quando então, foram divididas em 3 grupos de tratamento: Controle (C) - com 

livre acesso à água e à dieta normal (ração comercial com 23% de proteína); Restrição 

proteica-calórica (RPC) - com livre acesso à água e à dieta hipoprotéica (8% de 

proteína); Restrição calórica (RC) - com livre acesso à água, porém submetido à dieta 

normal (ração comercial com 23% de proteína) restrita às mesmas quantidades 

ingeridas no dia anterior pelo grupo em dieta hipoprotéica. 

O grupo de animais em restrição calórica (“pair-feed”), pareados pela 

quantidade de ração ingerida pelo grupo em dieta hipoprotéica, foi estudado a fim de 

diferenciar os efeitos causados pela carência exclusiva de proteína daqueles causados 

pela restrição calórica, uma vez que já foi demonstrado que ratas lactantes submetidas 

à restrição protéica ingerem uma quantidade menor de ração em relação às ratas 

controles (Pine et al., 1994; Ramos et al., 2000). 

A dieta hipoprotéica foi preparada manualmente e sua composição é mostrada 

na tabela 1. A fonte protéica (8%) desta dieta foi a ração comercial macerada (Labina - 

Purina Nutrimentos LTDA) e as calorias foram compensadas pelo acréscimo de amido 

de milho, a fim de se obter uma dieta hipoprotéica e isocalórica. As vitaminas e os 

minerais foram suplementados de maneira a se obter a mesma composição da ração 

comercial, mostrada nas tabelas 2 e 3, que é baseada nas recomendações do 

American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G (Reeves et al., 1993). 
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Tabela 1- Composição das dietas normoproteica e hipoprotéica.  

 Dietas 

Nutriente Normoprotéica Hipoprotéica 

 Kg/dieta 

Energia Total – kcal 4070.4 4070.4 

Proteína % 23.0 8.0 

Hidratos de Carbono % 66.0 81.0 

Lipídios % 11.0 11.0 

Proteína g 230.0 80.0 

Hidratos de Carbono g 676.0 826.0 

Lipídios g 50.0 50.0 

Mistura de Vitaminas g 4.0 4.0 

Mistura de Sais Minerais g 40.0 40.0 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G 
(Reeves et al., 1993). 

 

Tabela 2 - Composição da mistura de vitaminas 

                                                          Vitaminas*    g /kg de mistura 

Ácido Nicotínico  3.000 

Ácido Pantotênico 1.600 

Piridoxina - B6 0.700 

Tiamina - B1 0.600 

Riboflavina 0.600 

Ácido Fólico 0.200 

Biotina 0.020 

Cianocobalamina - B12 2.500 

Vitamina E  (500 UI/g) 15.00 

Vitamina A   ( 500,000 UI/g) 0.800 
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Vitamina D   ( 400,000 UI/g) 0.250 

Vitamina K 0.075 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G 
(Reeves et al. 1993). 

 

 

 

 

Tabela 3 - Composição da mistura de minerais  

Minerais * 

           g /kg de mistura 

Carbonato de cálcio, 40,04% Ca 357.00 

Fosfato de Potássio, 22,76% P; 28,73% K 196.00 

Citrato de Potássio,  36,16% K 70.78 

Cloreto de Sódio,  39,34% Na; 60,66% Cl 74.00 

Sulfato de Potássio, 44,87% K; 18,39% S 46.60 

Óxido de Magnésio, 60,32% Mg  24.00 

Citrato de Ferro, 16,5% Fé 6.06 

Carbonato de Zinco, 52,14% Zn 1.65 

Carbonato de Manganês, 47,79% Mn 0.63 

Carbonato de Cobre, 57,47% Cu 0.30 

Iodeto de Potássio, 59,3% I 0.01 

Selenato de Sódio, 41,79% Se  0.010 

Paramolibidato de Amônio, 54,34% Mo 0.008 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G 
(Reeves et al. 1993). 

 

A dieta hipoprotéica foi administrada a partir do nascimento dos filhotes até 

21D e os grupos ajustados em dez filhotes cada. Este número de filhotes foi 

escolhido, pois segundo Fishbeck e Rasmussen (1987) parece ser este o número de 

animais que confere o maior potencial lactotófrico. Ao final da lactação os filhotes 

foram desmamados e receberam ração controle com 23% de proteína ad libitum, 

sendo acompanhados até 180 dias de idade, quando foram sacrificados. 
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Para avaliação do estado nutricional dos animais a quantidade de ração 

ingerida, o peso corporal e o comprimento nariz cauda foram monitorados durante 

todo o período experimental. Foi realizado um controle diário da quantidade de ração 

administrada e consumida pelos animais, enquanto o peso corporal e o comprimento 

foram avaliados em intervalos de quatro dias. 

Aos 180 dias de idade, os animais foram eutanasiados com dose letal de 

pentobarbital (0,15 ml/100g/peso corporal) intraperitoneal e o fêmur direito foi 

dissecado e excisado. 

 

4.3 Parâmetros morfométricos macroscópicos  

 

 

Foram analisados 10 ratos machos por grupo e as medidas foram obtidas 

com o auxílio de um paquímetro digital de 0.01 cm de precisão, observando-se os 

seguintes parâmetros:  

a) Peso total do rato (PT) foi a primeira medida a ser tomada, utilizando-se 

uma balança de precisão de 1.0 grama;  

b) Medida do comprimento total (CT) do fêmur;  

c) Medida do diâmetro da cabeça do fêmur (DCa) obtida pelo paquímetro 

digital;  

d) Medida do diâmetro do colo do fêmur (DCo); e medida do ângulo cervico-

diafisário (ACD);  

e) Medida dos eixos anatômicos e mecânico para se obter a angulação entre 

os eixos. Todos os parâmetros podem ser observados no esquema (Fig.7). 
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Figura 7. Desenho esquemático do fêmur de rato representando os parâmetros 
morfométricos macroscópicos analisados: CT= Comprimento total do fêmur; DCo (*) 
= Diâmetro do colo do fêmur; DCa= Diâmetro da cabeça do fêmur; ACD= Ângulo 

cervico-diafisário; MvsEA= diferença entre o eixo mecânico e eixo anatômico.  
 

4.4 Parâmetros histológicos e histomorfométricos 

 

Após a realização das medidas macroscópicas, os fêmures foram fixados em 

formol 10% (24h) e descalcificados por ácido etileno-diamino-tetra-acético 

(EDTA). Foram realizadas secções transversais de 10µm de espessura no terço 

médio (diafisário) dos espécimes.  

As amostras foram desidratadas em soluções crescentes de álcoois, iniciando 

com 70% até o álcool absoluto, clarificadas em xilol e incluídas em parafina. 
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Posteriormente foram corados com hematoxilina & eosina (H&E) (Bancroft & 

Stevens,1996), levadas ao microscópio de luz para observação e captura de 

imagens para serem analisadas pelo software Scion-image.  

Plano histomorfométrico 1: No primeiro momento foram medidas as áreas 

medular (AM) e cortical (ACO) do fêmur no terço médio diafisário. Os resultados 

dessas medidas foram expressos em micrometros (µm) e os parâmetros 

histomorfométricos analisados foram:  

a) medida da superfície externa compacta (área total=AT);  

b) medida da superfície interna da cavidade medular (área medular=AM);  

c) a partir das medidas AT e AM, o software obteve a medida do osso 

compacto (cortical) (ACO) (Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Desenho esquemático representativo dos parâmetros histomorfométricos 
analisados. AT= Área total do fêmur; AM= Área da medula óssea; ACO= Área 
cortical óssea. 
 
 

Secção AM 

ACO 

AT 
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Plano histomorfométrico 2: No segundo momento, foram realizadas 

medidas das áreas corticais (ACO) com objetivas microscópicas de magnificação 

final de 400X de aumento. Nesse plano foram mensuradas as áreas ocupadas pelas 

lamelas com os osteócitos na cortical óssea dos três grupos (C, RC e RPC). A 

mensuração ocorreu pelo método de binarização da imagem pelo software Scion-

image e aquisição dos resultados em micrômetro (µm) (Fig. 9). 

 
 

Figura 9. Fotomicrografia do fêmur corada em H&E à esquerda. Fotomicrografia á 

direita representando a binarização da imagem original. Note as áreas ocupadas 
pelas lamelas e osteócitos em branco no fundo preto. A fração de área (branco) é 
proporcional em relação ao campo total da lâmina. 
 

4.5 Tratamento estatístico 

 

Utilisou-se o software Graph Prism para a análise estatística dos resultados. 

Os resultados foram expressos em média e desvio padrão da média (SD) e 

analisados pelo teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição Gaussiana. O 

teste ANOVA para verificar análise de variância associada ao teste de comparação 

múltipla entre as médias considerando as diferenças entre os grupos com um p≤ 

0,05 como significantes (Zar, 1998; Arango, 2001). 
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5. RESULTADOS  

 

A Figura 10 mostra o ganho de peso corporal dos filhotes dos três grupos 

durante 21 dias. Os filhotes das fêmeas alimentados com restrição proteica (RPC) 

durante a lactação tiveram menor ganho de peso do que o grupo controle (C) ao 

longo do estudo (até 21d de idade) (p <0.01), com a diferença entre esses dois grupos 

sendo ~58%.  

Os filhotes do grupo de restrição calórica (RC) tiveram menor ganho de peso 

(~46% menos) do que o grupo de controle (C) a partir do 6º dia em diante (p <0.01). 

Os filhotes do grupo RPC mostraram menor ganho de peso do que o grupo RC a 

partir do dia 2º dia até o final do aleitamento (P <0.01).  
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Figura 10. Evolução do ganho de peso dos filhotes (10 animais) dos três grupos 

estudados no período de lactação (21D). C= grupo controle, grupo restrição proteica 
(RPC) e grupo restrição calórica (RC). 
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5.1 Resultados da morfometria macroscópica 

 

A prole de ratas submetidas à restrição proteica e calórica durante a lactação 

apresentou na idade adulta alterações morfológicas e quantitativas em relação ao 

grupo controle (tabela 4). O peso corporal apresentou redução significativa em 

ambos os grupos RP (11.3%, p<0.01) e RC (9.9%, p<0.01) em relação ao grupo C 

(Fig. 11). Da mesma forma, o peso femoral mostrou-se significativamente reduzido 

nos grupos RPC (20%, p<0.001) e RC (21%, p<0.001) (Fig. 12). O comprimento total 

do fêmur foi o único parâmetro que apresentou recuperação no crescimento linear 

nos fêmures adultos, no entanto, apresentavam-se curvos (varos) (tabela 4). 

 

Tabela 4. Resultados da morfometria macroscópica dos fêmures de 10 animais 

(180D) nos grupos controle (C), grupo restrição proteico-calórica (RPC), grupo 

restrição calórica (RC). Os valores são dados em Médias±SD. 

 

Parâmetro C RPC RC 

PC (g) 459.4 ± 43.6 407.6 ± 45.28 (*) 414.04 ± 31.95 (**) 

PF (g) 1.40 ± 0.06 1.12 ± 0.16 (*) 1.11 ± 0.10 (**) 

CT (mm) 39.87 ± 1.12 38.95 ± 1.18 (ns) 38.81 ±1.17 (ns) 

DCo (mm) 2.88 ± 0.09 2.14 ± 0.20 (*) 2.12 ± 0.12 (**) 

DCa (mm) 4.86 ± 0.26 4.24 ± 0.28 (*) 4.32 ± 0.21 (**) 

ACD (º) 137.8 ± 2.5 132.2 ±3.5 (**) 130 ±3.5 (**) 

MvsEA(º) 10.2 ± 0.4 9.3 ± 0.4 (*) 8.7 ± 0.4 (**) 

* = C vs RPC (p≤0.01) **= C vs RC (p≤0.01) ns= não significativo 

Legenda: PC= peso corporal; PF= peso femoral; CT= comprimento total; DCo=diâmetro do colo 

femoral; DCa= diâmetro da cabeça femoral; ACD= ângulo cérvico-diafisário; MvsEA= diferença entre 
os eixos anatômico e mecânico. 
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Figura 11. Gráfico do peso corporal dos animais (180D) nos grupos controle (C), 

grupo restrição protéico-calórica (RPC) e grupo restrição calórica (RC). Os valores 

são dados em peso (g) médioSD de 10 animais.* p < 0.01 vs C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Peso dos fêmures dos animais (180D) nos grupos controle (C), grupo 

restrição proteico-calórico (RPC) e grupo restrição calórica (RC). Os valores são dados 

como média SD de 10 animais.* p < 0.001 vs C. 
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5.2 Resultados da morfometria microscópica 

 

Os parâmetros histológicos morfométricos analisados mostram alterações nos 

grupos RC e RP quando comparados com o grupo controle (C) (Fig. 13A-C). Houve 

redução da área cortical óssea (ACO) ~6% para o grupo RC, ~16% no grupo RPC em 

comparação com o grupo C. A área da cavidade medular (AM) apresentou-se menor 

~3.2% no grupo RC, enquanto no grupo RPC houve aumento de ~12% em relação ao 

grupo C (Tabela 5). Os resultados da histomorfometria pertinentes à área cortical óssea 

(ACO) dos grupos C, RC e RPC foram respectivamente: 6.54µm ±0.23; 6.18µm±0.19 e 

5.51µm ±0.29. Os dados para área da cavidade medular (AM) dos grupos C, RC e RPC 

foram respectivamente: 3.65µm±0.16; 3.53µm±0.12 e 4.1µm±0.20.  

 

 
 
Figura 13. Fotomicrografias mostrando corte transversal do terço médio diafisário dos 
fêmures dos filhotes (180D) dos três grupos. Controle (13A), RC (13B) e RPC (13C). 
CO= área cortical óssea; AM = área da medula óssea. Coloração H&E - Aumento de 
10X. 
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Tabela 5. Resultados (Médias ± SD) da histomorfometria dos fêmures em 

micrometros (µm).   
 

Parâmetro C RC RPC  

AT (µm) 10.19 ±  9.71 ±  (*) 9.61 ± (**) 

ACO (µm) 6.54 ± 0.23 6.18 ± 0.19 (*) 5.51 ± 0.29 (**) 

AM (µm) 3.65 ±0.16 3.53 ± 0.12 (*) 4.1 ± 0.20 (**) 

* = C vs RPC (p≤0.001) **= C vs RC (p≤0.001)  

Legenda: ACO= área cortical óssea; AM= área medular. 
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5.3 Resultados microscópicos da cortical óssea 

 

A análise histológica do tecido ósseo cortical mostrou que as lâminas do 

grupo controle (C) apresentavam osteócitos ocupando totalmente as lacunas e 

apresentavam Sistemas de Havers em formação. Nesse grupo há deposição de 

matriz óssea com densidade normal e regular (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cortical óssea femoral de ratos do grupo controle (C). Nota-se a cortical 
óssea compacta (*), apresentando uma distribuição regular da matriz óssea, com 
lacunas de tamanho normal e preenchidas pelos osteócitos (setas). Coloração H&E - 
Aumento 100X. 

 

No grupo de restrição calórica (RC) a cortical óssea apresentou-se menos 

densa, irregular e com praticamente todas as lacunas com área aumentada e parte 

delas com os osteócitos normais no interior. Foram observadas também algumas 

lacunas irregulares, com aumento significativo de tamanho e sinais de remodelação 

óssea (Fig. 15).  

 * 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 15. Fotomicrografia de cortical óssea femoral de ratos do grupo restrição 

calórica (RC). Nota-se as lacunas irregulares (setas maiores) remodeladas sem a 
presença de osteócitos. Setas menores indicando presença de osteócitos em lacuna 
de área aumentada. Coloração H&E - Aumento 200X. 

 

No grupo de restrição proteico-calórica (RPC) a cortical óssea apresenta 

aumento significativo do numero de lacunas com área aumentada e sem a presença 

de osteócitos no interior (Fig. 16). Observa-se também sinais de remodelamento 

demarcando as bordas das lacunas. O tecido parece estar em processo de 

reabsorção óssea devido à borda irregular e coalescência das lacunas (Fig. 17). Os 

osteócitos em lacunas maiores aparecem em maior quantidade e parecem indicar 

uma morte celular em maior quantidade (Fig.18).  
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Figura 16. Fotomicrografia de cortical óssea femoral de ratos do grupo restrição 

proteico-calórica (RPC). Nota-se o grande número de lacunas com bordas com 
sinais de reabsorção, coradas intensamente (setas). Coloração H&E - Aumento 
200X. 
 

 
 

 

Figura 17. Fotomicrografia de cortical óssea femoral de ratos do grupo restrição 
proteico-calórica (RPC). Nota-se o grande número de lacunas irregulares e 
coalescentes (setas) com osteócitos necrosados no seu interior. Coloração H&E - 
Aumento 400X. 
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Figura 18. Fotomicrografia de cortical óssea femoral de ratos do grupo restrição 

proteico-calórica (RPC). Nota-se a lacuna irregular com morte celular de osteócito no 
seu interior (seta). Coloração H&E - Aumento 1000X. 
 
 

A análise histomorfométrica da área em micrometros (µm) das lacunas 

ósseas na cortical femoral, por binarização de imagem, apresentaram resultados 

significativos quando os grupos RC e RPC são comparados com o grupo C (Tabela 

6). Houve aumento estatisticamente significativo da área (µm) das lacunas na 

cortical óssea compacta ~400% para o grupo RC (Fig. 15) e ~600% no grupo RPC 

(Figs. 17,18).  

 

Tabela 6. Resultados (Médias ± SD) da histomorfometria da cortical óssea dos 

fêmures em micrometros (µm).   

Parâmetro C RC RPC  

Lacunas (n) 8 27 47 

Área total (µm) 2.1 10.9 14.7 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os ossos e articulações são submetidos a uma ampla variedade de forças 

que podem ser resumidas em componentes básicos que dão origem a tensões, 

compressões, cisalhamento, torções e angulações. Essas forças geram cargas 

internas compressivas, tênseis e de cisalhamento no tecido (Bucholz et al., 2013).  

A força do osso é determinada, por um lado, pelas variáveis arquitetônicas, 

como a geometria, porosidade, espessura cortical, e estrutura de osso trabecular, e, 

por outro lado pelas propriedades intrínsecas do tecido ósseo (Turner, 2002; 

Bucholz et al., 2013). Os ossos são tecidos vitais e estão sujeitos a uma variedade 

de distúrbios e.g., defeitos congênitos (Herbert et al., 2009), desnutrição, 

desequilíbrio hormonal e metabólico, doenças inflamatórias e degenerativas, bem 

como as fraturas patológicas e fraturas por trauma (Herbert et al., 2009; Bucholz et 

al., 2013).  

O fêmur é o mais longo e mais pesado osso do corpo, está localizado na 

coxa, transmite cargas provenientes do quadril para a tíbia na posição ereta em 

humanos (De-Souza et al., 2010; Moore et al., 2014). Deste modo, é um osso 

imprescindível para a sustentação e locomoção, sendo os tratamentos cirúrgicos 

para correção importantes, o que ocasiona necessidade de consolidação, apresenta 

risco de infecções e possibilidade do paciente ser mantido com limitações (Herbert et 

al., 2009; Bucholz et al., 2013).  

O desenvolvimento ósseo é criticamente afetado pela desnutrição, e vários 

estudos têm examinado alguns efeitos das deficiências nutricionais no crescimento 

dos ossos, na prole, durante a gestação (Mehta et al., 2002), lactação (Miller & 
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German, 1999; Fernandes et al., 2007; Fernandes et al., 2008; Fetoui et al.; 2008) e 

após o desmame (Jones et al., 2011). Para Jones et al. (2011), o retardo do 

crescimento varia de acordo com a gravidade e duração da deficiência nutricional 

que pode estar associado a anormalidades no tamanho e composição corporal na 

idade adulta, bem como no comprimento do osso e o seu conteúdo mineral 

(Rodriguez et al.,1998; Medeiros et al., 2002; Boyer et al., 2005). 

Diferentes formas de crescimento deficitário no esqueleto ósseo foram 

relatados, dependendo do tipo de desnutrição e/ou a sua intensidade, incluindo o 

período em que foi aplicado o stress. Além disso, o crescimento do fêmur em ratos 

pode ser influenciado pelo sexo, espécie animal e estado nutricional (Miller & 

German,1999; Alippi et al., 2002; Mehta et al.,2002; Fetoui et al.,2008; Jones et al., 

2011). 

Os pontos fortes do nosso estudo podem ser apreciados no seu desenho 

experimental, na natureza longitudinal da coleta de dados, na comparação fácil com 

estudos anteriores (Houdijk et al., 2003; Cesani et al., 2003; Oreffo et al., 2003; 

Fetoui et al., 2008; Jones et al., 2011), utilizando protocolos de criação de animais 

idênticos a estudos prévios (Ramos et al.,1997; Passos et al., 2000; Teixeira et 

al.,2002; Fernandes et al., 2007; Fernandes et al., 2008; Degani-Jr et al., 2011; 

Andrade et al.,2012), bem como no contraste simultâneo de crescimento orientado e 

recuperação final (catch-up) (Boersma & Wit, 1997; Boyer et al.,2005; Jones et al., 

2011). 

No presente estudo, o fêmur foi afetado significativamente pela desnutrição 

no período de lactação e os efeitos morfológicos permaneceram até a vida adulta 

dos animais, mesmo, recebendo dieta normoproteica e calórica ad libitum após o 
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desmame. Observamos um subdesenvolvimento femoral na prole na vida adulta 

(180D) cujas mães foram alimentados com as dietas de restrição proteico-calórica e 

calórica durante o experimento enquanto amamentavam (Tabelas 1-3). Essas 

alterações morfológicas femorais foram acompanhadas por alterações quantitativas 

no ganho de peso corporal dos filhotes durante a lactação nos 21dias (Fig. 10).  

As alterações no ganho de peso ocorridas nos filhotes (0-21D) podem ser 

explicadas em parte, pela redução da ingestão de alimentos pelas mães submetidas 

à dieta de restrição proteico-calórica observada no nosso modelo experimental. 

Nesse sentido, especula-se que a restrição proteico-calórica na dieta possa alterar o 

comportamento animal, e.g., humor da lactante. No presente estudo percebemos 

que a lactante submetida à dieta restritiva, logo no início do experimento, ingere 

pequena quantidade de ração, e isso se repete ao longo do experimento. 

Acreditamos que esse fenômeno biológico poderia levar a diminuição na ingesta de 

magnésio e outros minerais que são essenciais para o comportamento (Caddel & 

Scheppner, 1978; Bernardot, 2001).  

A redução do ganho de peso corporal nos filhotes (Figs. 10 e 11) do grupo 

RPC e RC e na massa óssea dos mesmos na vida adulta (Tabela 4 e 5), também 

podem estar relacionados às mudanças quantitativas e qualitativas da composição 

do leite, tal como demonstrado pelos achados de Passos et al. (2000) que 

identificaram redução na quantidade de gordura total do leite, proteínas e energia 

disponível para os filhotes de ratos desnutridos. 

Nossos resultados mostram desenvolvimento atenuado nas dimensões 

femorais macroscópicas (Tabela 4) e microscópicas (Tabela 5 e 6) nos grupos RC e 

RPC. Observamos que o fêmur foi proporcionalmente subdesenvolvido, 
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apresentando eixo anatômico, eixo mecânico e ângulo entre os eixos alterados 

significativamente bem como, alterações dos diâmetros (da cabeça e do colo 

anatômico) e ângulo cervico-diafisário dos ratos desnutridos (RC e RPC), quando 

comparados com o grupo controle.   

Essas alterações na geometria do osso, especificamente nos diâmetros da 

secção transversal e a espessura da cortical, como apresentado nesse estudo, 

afetam seu momento de inércia e, portanto, sua resistência a cargas. Diminui 

também a capacidade de absorção da energia de impactos, levando a fraturas 

(Pierce et al., 2000; Bucholz et al., 2013). 

As alterações macroscópicas foram acompanhadas de remodelamento 

microscópico na cortical óssea dos grupos RC (Fig. 15) e RPC (Figs. 16-18), onde 

as lacunas apresentaram aumento no numero e na área que foi significativamente 

maior nos grupos desnutridos (Tabela 6). Nos grupos RPC as lacunas apresentavam 

bordas irregulares coalescentes coradas intensamente e com sinais de morte celular 

de osteócitos no seu interior (Fig. 18).  Acreditamos que os grupos desnutridos 

desenvolvem um desequilíbrio no metabolismo ósseo, onde a reabsorção óssea 

(osteoclástica) está aumentada, associada a uma atividade osteoblástica diminuída. 

Esses dados nos remetem a concluir que o nosso experimento de desnutrição na 

fase lactente parece simular a osteoporose do tipo II e que não foi revertida com a 

reposição nutricional.  

Diversos fatores afetam a resistência dos ossos e das fraturas em 

consolidação. Deste modo, o aumento do número e da área das lacunas na cortical 

óssea observadas nesse estudo, tornando-a “porosa”, e, considerando essas 

alterações associadas à existência de falhas ou orifícios no osso (por exemplo, 
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resultante de perfuração para a introdução de parafusos em cirurgias) afetam a 

resistência óssea e a consolidação (Burstein et al., 1975; Edgarton et al., 1990; 

Bucholz et al., 2013). A resistência torcional dos ossos também diminui conforme 

aumenta o diâmetro do orifício ou da falha (Leggon et al., 1988; McBroom et al., 

1988; Bucholz et al., 2013). 

Nossos resultados estão de acordo com alguns estudos prévios que usaram 

diferentes modelos experimentais e mostraram que a restrição proteico-calórica, 

imposta pelo processo de comparação o “pair-feeding”, resulta em diferenças na 

maturação óssea e renovação de proteínas esqueléticas o chamado “turnover” em 

comparação com os animais alimentados ad libitum com uma dieta normal (Mehta et 

al., 2002; Boyer et al., 2005; Fernandes et al., 2007; Fernandes et al., 2008; Fetoui 

et al., 2008; Degani-Jr et al., 2011).  

Para Cooper et al (2002), esse padrão de alterações observadas no binômio 

crescimento-desenvolvimento ósseo pobre estão associadas com a diminuição 

significativa da massa óssea, levando a um risco aumentado de fraturas patológicas.  

A desnutrição durante estas importantes fases do desenvolvimento, como por 

exemplo, na lactação, provoca incapacidade metabólica de concluir recuperação 

óssea em até, pelo menos, 100dias de vida em ratos (Houdijk et al., 2000) e até de 6 

meses de vida em humanos (Engelbregt et al., 2004). 

Nossos dados corroboram com estudos na literatura (Houdijk et al., 2003; 

Oreffo et al., 2003) quando demonstramos que a recuperação conhecida como 

“catch-up” não é possível após a puberdade (em ratos desnutridos por 21 dias), ao 

contrário de outros autores (Boersma & Wit, 1997; Boyer et al.,2005; Jones et 

al.,2011). Descobrimos que não houve recuperação após reposição de uma dieta 
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nutritiva (proteico-calorica) ad libitum até a idade adulta (180D). Apesar da reposição 

nutricional adequada, nosso estudo constatou que a capacidade de alcance final no 

desenvolvimento morfológico femoral foi significativamente diminuída nos ratos do 

grupo desnutrido (RC e RPC) e pelos dados microscópicos percebemos ainda que a 

desnutrição induziu a processos patológicos na cortical óssea.  

Curiosamente, os estudos que analisaram “catch-up”, apresentam um 

mosaico confuso de resultados. Houdijk et al. (2003) e Oreffo et al. (2003) 

documentam a falha no “catch-up”, mesmo em ratos desnutridos (Cesani et al., 

2003). Entretanto, há na literatura alguns estudos que documentam sucesso do 

mesmo (Boyer et al., 2005; Andersen et al., 2005; Jones et al., 2011), mesmo 

quando a restrição de crescimento tenha ocorrido no período pré-natal (Boyer et al., 

2005). Há trabalhos ainda que ressaltaram muitas variáveis que afetam esta 

recuperação, dentre elas, o período de restrição de crescimento, tipo de restrição de 

crescimento e “cronômetro” ontogenético (Cesani et al., 2003; Andersen et al., 

2005). 

Acreditamos que a dinâmica de crescimento é multifacetada por fenômenos 

biológicos distintos, bem como pelas diferenças metodológicas, espécies animais 

envolvidos entre os estudos que divergem e não podem, em alguns casos, serem 

comparadas diretamente com nossos resultados. Outrossim, nosso estudo 

apresenta resultados histológicos, a nossa ótica, ainda escassos na literatura. 

De acordo com outros estudos prévios, a primeira semana de vida é um 

período crítico em relação ao estado nutricional, onde o peso em uma idade precoce 

pode influenciar a ingestão de alimentos e controle do mesmo para o resto da sua 

vida (Barker, 2000; Lucas, 1998). Portanto, o grau de desnutrição durante o período 
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fetal ou neonatal pode determinar a extensão para a qual haverá recuperação do 

estado nutricional durante os períodos de crescimento e desenvolvimento 

(Lucas,1998; Alippi et al., 2002). Assim, está bem estabelecido na literatura que a 

desnutrição no início da vida retarda o crescimento permanentemente em humanos 

e ratos (Cooper et al.,2002; Houdijk et al., 2003; Fernandes et al., 2007; Fernandes 

et al., 2008;) e, se a desnutrição ocorrer durante a lactação pode levar a uma 

recuperção incompleta na idade adulta (Degani-Jr. et al., 2011; Babinski et al., 

2016).  

Portanto, o aleitamento é um período crítico, o crescimento deficitário durante 

a infância, está associada à diminuição mineral e da massa óssea (Rodriguez et al., 

1998; Cooper et al.,2002; Medeiros et al., 2002). Além disso, as agressões nas 

células tronco podem levar alterações na função das mesmas e pode representar 

um mecanismo importante para a programação da osteoporose e consequências 

associadas com o envelhecimento (Oreffo et al.,2003), por exemplo, risco 

aumentado de fraturas (Cooper et al., 2002; Bucholz et al., 2013).  

Por sua vez, em humanos, o estado nutricional de uma proporção relevante 

dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos está longe de ser ideal, e a 

desnutrição pode afetar os resultados de tais procedimentos (Naber et al., 1997; 

Correia & Campos, 2003). Naber et al (1997) em estudo prévio, relataram que 40% 

dos pacientes em uma enfermaria para pacientes não-cirúrgicos apresentavam 

desnutrição na admissão, aumentando o risco subsequente de complicações em tais 

pacientes.  

A desnutrição protéico-calórica durante a lactação promove danos 

permanentes à estrutura óssea dos filhotes, e quando isso ocorre, pode provocar 
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uma recuperação incompleta no binômio crescimento-desenvolvimento durante a 

vida. Além disso, nossos resultados demonstram que o modelo experimental 

proposto foi viável para explicar achados prévios (Houdijk et al., 2003; Oreffo et al., 

2003; Cesani et al., 2003; Fernandes et al., 2007; Fernandes et al., 2008; Degani-Jr. 

et al., 2011; ), confirmando ainda, a importância de uma dieta proteico-energética 

adequada para as mães durante o período de gestação e lactação. 

Consequentemente obterá boa gênese e desenvolvimento ósseo normal da prole na 

vida pós-natal.  

Nossos dados forneceram informações importantes para a elaboração de 

experimentos e interpretação de resultados ao usar o fêmur de ratos como um 

modelo experimental para a desnutrição, especialmente quando realizar 

comparações para humano. 
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7. CONCLUSÕES 

   

A desnutrição protéico-calórica durante a lactação promove alterações 

macroscópicas e microscópicas permanentes na estrutura óssea femoral dos 

filhotes, resultando em uma recuperação incompleta na vida adulta, mesmo após a 

reposição de dieta normoproteica.  

A normalização da dieta após o desmame não reverte às alterações causadas 

pela desnutrição materna na massa óssea da prole, comprovando assim, a teoria do 

“imprinting” metabólico. 

 

 

 



 

51 

 

8. REFERÊNCIAS  

 

1. Andrade FM, Judice LF, Cardoso GP, Cisne R, Ramos CF, Babinski MA. 

Maternal malnutrition during lactation in Wistar rats: effects on elastic fibers of 

the extracellular matrix in the trachea of offspring. J Bras Pneumol. 38(5):588-

594, 2012. 

2. Arango HG. Bioestatística teórica e computacional. Guanabara Koogan: Rio 

de Janeiro, 2001. 

3. Babinski MSD, Ramos CF, Fernandes RMP, Cardoso GP, Babinski MA. 

Maternal malnutrition diet during lactation period leads to incomplete catch-up 

growth in femur of the pups at adulthood. Int J Morphol., 34(1):71-77, 2016. 

4. Bancroft JD, Cook HC. Manual of Histological Techniques and their Diagnostic 

Application. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994. 

5. Barbosa FB, Graverna C, Mathias P, Moura AS. Blockade of 32P phosphate 

flush of pancreatic beta cells from adult rats who received a low protein diet 

during early lactation. Braz J Med Biol Res  26: 1355-1358,1993. 

6. Barker DJ. In utero programming of cardiovascular disease. Theriogenology. 

53(2):555-74. 2000. 

7. Bayne K. Revised Guide for the Care and Use of Laboratory Animals avaible. 

Am Phys Soc Physiol  39 (4): 208-211, 1996. 

8. Becker DJ. The endocrine responses to protein calorie malnutrition. Ann Rev 

Nut, 3:187-212, 1983. 

9. Behmer OA, Tolosa EMC, Freitas Neto AG. Manual de técnicas para 

histologia normal e patológica. São Paulo: Edusp; 1975. 



 

52 

 

10. Benardot, D. Nutrición para deportistas de alto nível. Barcelona: Hispano-

Europea. 2001.  

11. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social. Saúde da 

mulher: um diálogo aberto e participativo. – Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde, 2010. 

12. Bruun LI, Bosaeus I, Bergstad I, Nygaard K. Prevalence of malnutrition in 

surgical patients: evaluation of nutritional support and documentation. Clin 

Nutr 18(3): 141-7, 1999. 

13. Bucholz RW, Court-Brown CM, Heckman JD, Tornetta III P, McQueen MM, Ricci 

WM. Fraturas em adultos de Rockwood & Green. Vol 1, 7ª ed. São Paulo, 

Manole, 2013. 

14. Burstein AH, Zika IM, Heiple KG, et al. Contribution of collagen an mineral to the 

elastic-plastic properties of bone. J Bone Jt Surg. 57A:956-961, 1975. 

15. Caddell JL, Scheppner R. The postmortem diagnosis of magnesium deficiency: 

studies in an animal model for the human infant. J Forensic Sci.  23(2):335-44. 

1978 

16. Chase HP. The effects of intrauterine and postnatal undernutrition on normal 

brain development. Ann NY Acad Sci 205:231-244, 1973. 

17. Chen H, Hayakawa D, Emura S, Ozawa Y, Okumura T, Shoumura S. Effect of 

low or high dietary calcium on the morphology of the rat femur. Histol 

Histopathol 17(4):1129-1135, 2002. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caddell%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=122744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheppner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=122744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/122744


 

53 

 

18. Cónsole GM, Jurado SB, Oyhenart E, Ferese C, Pucciarelli H, Gómez Dumm 

CLA. Morphometric and ultrastructural analysis of different pituitary cell 

populations in undernourished. Braz Med Biol Res 34: 65-74, 2001. 

19. Cormack DH. Ham’s Histology. 9th ed. JB. Philadelfia: Lippincott Company; 

1987. 

20. Crnic LS, Chase HP. Models of infantile malnutrition in rats: effects on milk. J 

Nutr 108:1755-1760, 1978. 

21. Degani-Jr HVM, Nunes VA, Bezerra EC, Ramos CF, Rodrigues MR, Abidu-

Figueiredo M, Cardoso GP, Babinski MA. Maternal food restriction during 

lactation reduces mandible growth of the female offspring in adulthood: 

experimental and morphometric analysis. Int. J. Morphol., 29(2):598-603, 

2011. 

22. De-Sousa E, Fernandes RMP, Mathias MB, Rodrigues MR, Ambram AJ, 

Babinski MA. Morphometric study of the proximal femur extremity in 

Brazilians. Int. J. Morphol., 28(3):835-840, 2010. 

23. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray´s - Anatomia para estudantes. 1ªed. 

Rio de Janeiro: Elsevier; 2005. 

24. Edgarton BC, An K-A, Morrey BF, Torsional strength reduction due to cortical 

defects in bone. J Orthop Res. 8:851-855, 1990. 

25. Faiz O, Moffat D. Anatomy at a Glance. 1ed. Blackwell Sciences. Oxford (UK). 

2002.  



 

54 

 

26. Falbo AR, Alves JG. Desnutrição grave: alguns aspectos clínicos e 

epidemiológicos de crianças hospitalizadas no Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco (IMIP), Brasil. Cad Saude Publica 18(5): 1473-1477, 2002. 

27. Faria TS, Da Fonte Ramos C, Sampaio FJ. Puberty onset in the female 

offspring of rats submitted to protein or energy restricted diet during lactation. 

J Nutr Biochem 15(2):123-127, 2004. 

28. Fawcett, DW. A textbook of histology.11th  ed. Philadelphia: Saunders 

Company; 1986. 

29. Fernandes RMP, Abreu AV, Schannaider A,  Soares-Jr ER, Peçanha GCA, 

Babinski MA and Ramos CF. Effects of protein and energy restricted diet 

during lactation leads to persistent morphological changes on tibia growth in 

the weaned pups. International Journal of Morphology. 25: 565-571, 2007.  

30. Fernandes RMP, Abreu AV, Bastos-Silva R, Silva DF, Martinez GL, Babinski 

MA and Ramos CF. Maternal malnutrition during lactation reduces skull 

growth in weaned rat pups: an experimental and morphometric investigation. 

Anatomical Science International. 83: 123–130, 2008. 

31. Fischbeck KL, Rasmussen KM. Effect of repeated reproductive cycles on 

maternal nutritional status, lactational performance and litter growth in ad 

libitum fed and chronically food-restricted rats. J Nutr 117:1967-1975,1987. 

32. Friedman DJ, Zeman F. Thyroid, pituitary, and hypothalamic hormone levels in 

neonatal rat pups following maternal protein deficiency. Proc Soc Exp Biol 

Med 16:275-279, 1979. 

33. Gartner PL, Hiatt J. Tratado de Histologia em cores. 2ª ed. Rio de Janeiro. 

Guanabara Koogan. 2003. 



 

55 

 

34. Glass AR, Mellitt R, Vigersky RA, Swerdloff RS. Hypoandrogenism and 

abnormal regulation of gonadotropin secretion in rats fed a low protein diet. 

Endocrinol 104(2): 438-442, 1979. 

35. Goss CM. Gray Anatomia.  29 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;1988. 

36. Heindel JJ, Berkowitz AS, Grotjan HE, Herbert DC, Klemckes HG, Bartke A. 

Pituitary and testicular function in the restricted rat. Int J Androl 11: 313-

326,1988. 

37. Herbert DC. Morphology of the Mammotrophs and gonadotrophs in the 

anterior pituitary gland of rats with protein-calorie malnutrition. Am J Anat. 158: 

521-531, 1980a. 

38. Herbert DC. Growth patterns and hormonal profile of male rats with protein-

calorie malnutrition. Anat Rec 197:339-354, 1980b 

39. Herbert DC. Testicular testosterone concentrations in protein-calorie 

malnourished rats. Arch Androl 14:45-49, 1985. 

40. Herbert S, Barros-Filho TEP, Xavier R, Pardini-Jr. AG. Ortopedia e 

traumatologia –Principios e prática. 4ª Ed. Porto Alegre, Artmed, 2009. 

41. Honda A, Sogo N, Nagasawa S, Shimizu T, Umemura Y. High-impact exercise 

strengthens bone in osteopenic ovariectomized rats with the same outcome as 

Sham rats. J Appl Physiol   95(3):1032-1037, 2003. 

42. Horie H, Okada M, Kojima M, Nagai H. Favorable effects of preoperative 

enteral immunonutrition on a surgical site infection in patients with colorectal 

cancer without malnutrition. Surg Today. 2006; 36(12): 1063-1068. 

43. Howard-Jones N. A CIOMS ethical code for animal experimentation. WHO 

Chron 39(2):51-56, 1985. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=WHO%20Chron
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=WHO%20Chron


 

56 

 

44. Jean-Faucher C, Berger M, Turckheim M, Veyssiere G, Jean C. Effect of 

preweaning undernutrition on testicular development in male mice. Int J Androl 

5: 627-635, 1982. 

45. Johnson KE. Histology and cell biology. 2nd ed. Baltimore: Willians & Wilkins; 

1991. 

46. Junqueira LC, Carneiro J. Histologia básica. 10ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 2004. 

47. Kawahara T, Shimokawa I, Tomita M, Hirano T, Shindo H Effects of caloric 

restriction on development of the proximal growth plate and metaphysis of the 

caput femoris in spontaneously hypertensive rats: microscopic and computer-

assisted image analyses. J Appl Physiol  94(2):642-650, 2003. 

48. Kerr JB. Atlas de histologia funcional. São Paulo: Artes Médicas; 2000. 

49. Kyle UG, Unger P, Mensi N, Genton L, Pichard C. Nutrition status in patients 

younger and older than 60 y at hospital admission: a controlled population 

study in 995 subjects. Nutrition 18(6):463-469, 2002. 

50. Lalande A, Roux C, Graulet AM, Schiavi P, De Vernejoul MC.The diuretic 

indapamide on increases bone mass and decreases bone resorption in 

spontaneously hypertensive rats supplemented with sodium. J Bone Miner 

Res  13(9):1444-1450,1998. 

51. Latarjet M, Liard AR. Anatomia humana. vol.2. 2ed. São Paulo: 

Panamericana; 1993. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nutrition


 

57 

 

52. Leggon RE, Lindsey RW, Panjabi MM. Strength reduction and the effects of 

treatment of long bones with diaphyseal defects involving 50% of the cortex. J 

Orthop Res. 6:540-546, 1988. 

53. Lucas A. Programming by early nutrition: an experimental approach. J Nutr. 

1998;128(2 Suppl):401S-406S.  

54. Medeiros DM, Plattner A, Jennings D, Stoecker B.Bone morphology, strength 

and density are compromised in iron-deficient rats and exacerbated by 

calcium restriction. J Nutr 132(10):3135-3141, 2002. 

55. McBroom RJ, Cheal EJ, Hayes WC. Strength reduction from metastatic 

cortical defects in long bones. J Orthop Res. 6:369-378, 1988. 

56. Miller SC, Bowman BM.Comparison of bone loss during normal lactation with 

estrogen deficiency osteopenia and immobilization osteopenia in the rat. Anat 

Rec  251(2):265-274, 1998. 

57. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia orientada para a clínica. 7ª Ed. 

Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2014. 

58. Monteiro-Leal LH. Fundamentos de Microscopia. Rio de Janeiro: EdUERJ; 

2000. 

59. Morohashi T, Ohta A, Yamada S. Dietary fructooligosaccharides prevent a 

reduction of cortical and trabecular bone following total gastrectomy in rats. 

Jpn J Pharmacol 82(1):54-58, 2000. 

60. Moura AS, Carpinelli AR, Barbosa FB, Graverna C, Mathias PCF. 

Undernutrition during early lactation as an alternative model to study the onset 

of diabetes mellitus type II. Res Com  Mol  Path Pharm  92:73-84, 1996. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Morohashi+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Ohta+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Yamada+S%22%5BAuthor%5D


 

58 

 

61. Moura EG, Ramos CF, Nascimento CCA, Rosenthal D, Breitenbach MMD. 

Thyroid function in fasting rats: variations in 131I uptake and transient 

decrease in peroxidase activity. Braz J Med Biol Res 20:407-410, 1987. 

62. Oberkotter LV, Rasmussen KM. Changes in plasma thyroid hormone 

concentration in chronically food-restricted female rats and their offspring 

during suckling. J Nutr 122:435-441,1992. 

63. Onís M, Monteiro C, Glugston G. The worldwide magnitude of protein-energy 

malnutrition: an overview from the WHO Global database on Child Growth. 

Bulletin of World Health Organization  71: 703-712,1993. 

64. Otero UB, Rozenfeld S, Gadelha AM, Carvalho MS. Mortalidade por 

desnutrição em idosos, região Sudeste do Brasil, 1980-1997. Rev Saude 

Publica 36(2): 141-148, 2002. 

65. Passos MCF, Ramos CF, Moura EG. Short and long term effects of 

malnutrition in rats during lactation on the body weight of offspring. Nut Res 

20:1603-1612, 2000. 

66. Passos MCF, Ramos CF, Dutra, SCP, Moura EG. Transfer of iodine through 

the milk in protein-restricted lactating rats. J Nutr Biochem 12:300-303, 2001a. 

67. Passos MCF, Ramos CF, Mouço T, Moura EG. Increase of T3 secreted 

through the milk in protein restricted lactating rats. Nutr Res 21:917-924, 

2001b. 

68. Pierce MC, Valdevit A, Anderson L, et al. Biomechanical evaluation of dual 

energy A-ray absorptiometry for predicting fracture loads of the infant femur for 

injury investigation: an in vitro porcine model. J Orthop Trauma. 14:571-576, 

2000. 



 

59 

 

69. Pine AP, Jessop NS, Oldham JD. Maternal protein reserves and their 

influence on lactational performance in rats: the effects of dietary protein 

restriction and stage of lactation on milk composition. Br J Nutr 72:815-830, 

1994. 

70. Pérez de la Cruz A, Lobo Támer G, Orduña Espinosa R, Mellado Pastor C, 

Aguayo de Hoyos E, Ruiz López. Desnutrición en pacientes hospitalizados: 

prevalencia e impacto econômico. Med Clin (Barc) 123(6):201-206, 2004. 

71. Quinn R. Comparing rat’s to human’s age: How old is my rat in people years? 

Nutrition. 21: 775–777. 2005.  

72. Ramos CF, Lima APS, Teixeira CV, Brito P D, Moura EG. Thyroid function in 

post-weaning rats whose dams were fed a low-protein diet during suckling. 

Brazilian J Med Biol Res 30:133-137,1997. 

73. Ramos CF, Teixeira CV, Passos MCF, Pazos-Moura CC, Lisboa PC, Curty 

FH, Moura EG. Low-protein diet changes thyroid function in lactating rats. 

P.S.E.B.M. 224:256-263, 2000. 

74. Ramos CF, Marques JA, Babinski MA, Teixeira CV, Sampaio FJB. Maternal 

malnutrition during lactation reduces estradiol serum concentration, prostate 

growth and ERα expression in the weaned pups. Urology 2005. Submitted. 

75. Ramos CF, Babinski MA, Costa WS, Sampaio FJB. The prostate of weaned 

pups is altered by maternal malnutrition during lactation in rats. Asian Journal 

of Andrology 12: 180–185, 2010. 

76. Reeves PG, Nielsen FH, Fahey GC. AIN-93 Purified diets for laboratory 

rodents: final report of the American Institute of Nutrition Ad Hoc Writing 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Med%20Clin%20(Barc)


 

60 

 

Commitee on the reformulation of the AIN-76 rodent diet. J Nut 123:1939-

1951,1993. 

77. Rocha-de-Melo AP, Guedes RCA. Spreading depression is facilitated in adult 

rats previously submitted to short episodes of malnutrition during the lactation 

period. Brazilian J Med Biol Res 30:663-669,1997. 

78. Ross MH, Romrell LJ. Histologia: texto e atlas. 2ed. São Paulo: 

Panamericana; 1993. 

79. Sato M, Vahle J, Schmidt A, Westmore M, Smith S, Rowley E, Ma LY. 

Abnormal bone architecture and biomechanical properties with near-lifetime 

treatment of rats with PTH. Endocrinol 143(9):3230-3242, 2002. 

80. Silva Junior AN, Pinheiro AL, Oliveira MG, Weismann R, Ramalho LM, Nicolau 

RA.Computerized morphometric assessment of the effect of low-level laser 

therapy on bone repair: an experimental animal study. J Clin Laser Med Surg 

20(2):83-87, 2002. 

81. Singh H,  Watt K, Veitch R, Cantor M, Duerksen DR. Malnutrition is prevalent 

in hospitalized medical patients: are housestaff identifying the malnourished 

patient?. Nutrition 22(4):350-354, 2006. 

82. Schanaider A, Silva PC. Uso de animais em cirurgia experimental / Use of 

animals in experimental surgery. Acta cir. bras 19(4):380-385,  2004. 

83. Shrader R E, Ferlatte MI, Hasting-Roberts MM, Schoenborne BM, Hoernicke 

CA, Zeman FJ. Thyroid function in prenatally protein-deprived rats. J Nutr 

107:221-229, 1977. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nutrition
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20cir.%20bras


 

61 

 

84. Slob AK, Goy RW, Ban Der Werff Ten Bosch JJ. Sex differences in growth of 

guinea-pigs and their modification by neonatal gonadectomy and parentally 

administered androgen. J Endocrinol 58: 11-19, 1973.  

85. Snell RS. Anatomia clínica para estudantes de medicina.  5ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 1999. 

86. Stevens A, Lowe J. Histologia. 1ed. São Paulo: Manole; 1995. 

87. Symeonidis PD, Clark D. Assessment of malnutrition in hip fracture patients: 

effects on surgical delay, hospital stay and mortality. Acta Orthop Belg 72(4): 

420-427, 2006. 

88. Toshio Kawahara, Isao Shimokawa, Masato Tomita, Toru Hirano, Hiroyuki 

Shindo. Effects of caloric restriction on development of the proximal growth 

plate and metaphysis of the caput femoris in spontaneously hypertensive rats: 

Microscopic and computer-assisted image analyses. Microsc Res Tech Nov 

59(4):306-312, 2002.  

89. FCM-UNICAMP. Disponível em: <http://anatpat.unicamp.br/lamosso3.html>. 

Acesso em: 12 nov 2015. 

90. Verhaeghe J, Thomsen JS, van Bree R, van Herck E, Bouillon R, Mosekilde L. 

Effects of exercise and disuse on bone remodeling, bone mass, and 

biomechanical competence in spontaneously diabetic female rats. Bone 

27(2):249-256, 2000. 

91. Widdowson WM, Mavor WO, Mc Cance RA. The effect of undernutrition and 

rehabilitation on the development of the reproductive organs. J Endocrinol 29: 

119-123, 1964. 



 

62 

 

92. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Gray Anatomia. 37 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan; 1995. 

93. Yagil R, Etizion Z, Berlyne GM. Changes in rat milk quantity and quality due to 

variations in litter size and high ambient temperature. Lab Na Sci 26:33-37, 

1976. 

94. Zar JH. Bioestatistical analysis. 4th. edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersey, 1998. 

95. Zellin G, Hakanson R, Linde A.Gastrectomy has no effect on bone 

regeneration in rats despite a decrease in bone mass. Scand J Gastroenterol 

37(10):1149-1155, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

ANEXO 2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

66 

 

ANEXO 3 
 

 
 

 

 
 



 

67 

 

 

ANEXO 4   

 

E-mail de solicitação ao Comitê de Ética e cuidados com animais da UFF  

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

ANEXO 5 

 

 

E-mail de resposta do Comitê de Ética e cuidados com animais da UFF  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


