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RESUMO 

Araújo, Gracielle Amaral. Consequências do sobrepeso durante a lactação sobre 
a saúde cardiovascular de ratos Wistar jovens e adultos de ambos os sexos. 
2019. Defesa (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
Modelos animais de ninhada reduzida são úteis para a investigação das 
consequências da obesidade infantil em longo prazo. Estudos reportam que o sexo 
pode afetar a apresentação da doença cardiovascular, seu diagnóstico e 
prognóstico, impactando na prática clínica. Em adição, de acordo com a literatura, o 
curso temporal da doença também é relevante. Assim, o objetivo do presente 
trabalho, aprovado pelo comitê de ética local (CEUA-UFF 812/2016), foi avaliar as 
consequências do sobrepeso neonatal sobre a saúde cardiovascular de ratos Wistar 
machos e fêmeas, jovens e adultos, oriundos de ninhada reduzida durante a 
lactação. Após o nascimento as ninhadas foram aleatoriamente ajustadas para 8 ou 
4 filhotes por mãe, de ambos os sexos em igual proporção, originando 
respectivamente os grupos Controle e Sobrepeso, machos e fêmeas. A massa 
corporal (MC) e o consumo de ração foram monitorados ao longo de todo o período 
experimental. Os filhotes foram desmamados no dia pós-natal (DPN) 21 e avaliados 
nos DPN30 e 150, sendo submetidos à pletismografia de cauda, ecocardiografia e 
teste ergométrico de esforço máximo. Os dados foram apresentados como 
média±desvio padrão, analisados por meio de teste estatístico apropriado e a 
significância aceita se p<0,05. Durante a lactação, o consumo de ração pelas mães 
com ninhada reduzida foi inferior às mães do grupo Controle (p>0,05). Porém, os 
filhotes do grupo Sobrepeso, machos e fêmeas, apresentaram maior variação 
ponderal no período de lactação (38,4g x 33,6g), associada a maior massa corporal 
no mesmo período comparados aos respectivos Controles. Após o desmame esse 
perfil não é mais observado sendo relacionado a um menor consumo alimentar 

(10%). Apesar disso os dados sugerem uma adiposidade maior em machos do 
grupo Sobrepeso que apresentaram maior razão entre as circunferências abdominal 
e torácica no DPN150 comparados ao Controle (1,21±0,06 x 1,15±0,04). Ensaios 
ecocardiográficos apontam alterações cardíacas apenas estruturais, na vida adulta 
verificadas pela maior espessura tanto do septo interventricular em diástole 
(0,227±0,028 x 0,195±0,025cm) como relativa da parede (0,880±0,115 x 
0,740±0,139cm) registradas para o grupo Sobrepeso que também apresentou maior 
pressão arterial sistólica desde jovem (142,6±15,2x126,3±15,9mmHg). Distintamente 
dos machos, nas fêmeas foi associada a menor pressão arterial sistólica no DPN150 
(124,8±15,3 x 140,5±19,6mmHg), sem alterações na função/estrutura cardíaca. O 
desempenho no teste ergométrico de esforço máximo não foi modulado neste 
modelo experimental. Os dados sugerem que o risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares em machos é aumentado na vida adulta pelo sobrepeso 
durante a lactação, o que talvez possa ser explicado pela ausência do efeito 
cardioprotetor do estrogênio proposto para as fêmeas do presente estudo após a 
maturidade e antes da senescência sexual. 
 

Palavras-chave: Lactação, Desenvolvimento Infantil, Sobrepeso, Sistema 

Cardiovascular, Caracteres sexuais. 
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ABSTRACT 

Araújo, Gracielle Amaral. 2019. Consequences of overweight during lactation on 
cardiovascular health of young and adult Wistar rats from both sexes. Defense 
(Master in Cardiovascular Science) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2018. 

Animal models of reduced litter size are useful for investigating consequences of 
childhood obesity in long term. Studies report that sex may affect cardiovascular 
disease presentation, its diagnosis and prognosis, affecting clinical practice. In 
addition, according to literature, disease’s time course is also relevant. Therefore, the 
aim of this study, approved by local ethics committee (CEUA-UFF 812/2016), was to 
evaluate consequences of neonatal overweight on cardiovascular health of young 
and adult male and female Wistar rats from reduced litters during lactation. After 
birth, litters were randomly adjusted to 8 or 4 pups per mother, both sexes in equal 
proportion, giving respectively Control and Overweight groups, males and females. 
Body mass and chow consumption were monitored throughout experimental period. 
Pups were weaned on postnatal day (PND) 21 and assessed on PND 30 and 150, 
being submitted to tail plethysmography, echocardiography and maximum effort 
ergometer test. Data were presented as mean±standard deviation, analyzed by 
appropriate statistical test and significance was accepted if p <0.05. During lactation, 
chow consumption by dams with reduced litter was inferior to Control dams (p>0.05). 
However, offspring of Overweight intitled group, both males and females, presented 
higher weight gain during lactation (38.4g x 33.6g) related to higher body mass in the 
same period compared to respective Control, validating the proposed experimental 
model. After weaning, this profile is no longer observed and it is related to a lower 

food intake (10%). Nevertheless, data suggest a higher adiposity in males of 
Overweight group that presented higher abdominal and thoracic circumferences ratio 
on PND150 compared to Control (1.21±0.06 x 1.15±0.04). Echocardiographic assays 
show only structural cardiac changes, verified in adult life by greater interventricular 
septum thickness in diastole (0.227±0.028 x 0.195±0.025cm) and relative wall 
thickness (0.880 ± 0.115x0.740 ± 0.139cm) recorded for Overweight group, which 
also presented higher systolic blood pressure since youth (142.6±15.2x126.3±15.9 
mmHg). Distinguishably from males, the reduction in litter size was associated to 
lower systolic blood pressure in females on PND150 (124.8 ± 15.3x140.5 ± 19.6 
mmHg), without changes in cardiac function/structure. The performance on maximal 
effort ergometer test was not modulated in this experimental model. Data suggest 
that the risk for cardiovascular disease development in males is increased in 
adulthood by overweight during lactation, which may be explained by the absence of 
estrogen cardioprotective effect after sexual maturation and before senescence 
proposed for females in the present study. 

Keywords: Lactation, Child Development, Overweight, Cardiovascular system, Sex 

Characteristics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma nutrição adequada durante períodos fundamentais do desenvolvimento é 

essencial para crescimento saudável, sendo capaz de programar respostas 

fisiológicas a curto e longo prazo no indivíduo (Liu et al, 2013). Alterações no estado 

nutricional e hormonal no início da vida influenciam o desenvolvimento do organismo 

e podem programar permanentemente a estrutura e a função de órgãos e sistemas, 

levando posteriormente a doenças na idade adulta (Passos et al., 2000; De Moura et 

al., 2008). Os desdobramentos e a magnitude destas doenças dependem da 

interação entre a vulnerabilidade genética do indivíduo, a exposição a fatores 

adversos, bem como a duração e o período de ocorrência destes eventos 

(Charmandari et al., 2005). Então, a fase do crescimento em que esses estímulos 

acontecem são de fundamental importância uma vez que constituem janelas 

específicas para a ocorrência de padrões epigenéticos de expressão gênica que 

poderão perdurar ao longo da vida (De Moura et al., 2008; Straussman et al., 2009). 

O período de lactação é considerado crítico no início da vida assim como a 

gestação, pois está relacionado com o desenvolvimento cognitivo, bem como de 

diversos tecidos (Plagemann et al., 1999). De acordo com a teoria de Backer a 

origem de algumas doenças está no desenvolvimento, o indíviduo seria programado 

pra sobreviver a insultos ambientais e por recursos limitados durante a gestação e a 

vida perinatal (Backer, 1990). Em longo prazo, a literatura aponta que a lactação 

adequada é capaz de reduzir a incidência de hipertensão arterial sistêmica, doenças 

cardíacas e coronarianas, além de reduzir os níveis de colesterol dos indíviduos na 

vida adulta (Smith, 2012). De acordo com Stocker e Cawthorne (2008) a lactação é a 

fase que determina o ganho de massa corporal do indivíduo ao longo da vida.  

O ganho precoce de massa corporal através da exposição a uma 

sobrenutrição no período pós-natal é um fator determinante para o desenvolvimento. 

A sobrenutrição durante a lactação tem sido associada com a susceptibilidade ao 

excesso de massa corporal e obesidade na vida adulta. Diversos estudos 

experimentais em animais mostram que o rápido ganho de massa corporal nas fases 

iniciais da vida pode influenciar a massa corporal e a condição fisiológica do 

organismo posteriormente (Patel e Srinivasan, 2011; Granado et al., 2013; Habbout 

et al., 2013).  
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A obesidade e o sobrepeso estão associados a várias consequências tanto 

metabólicas por estar relacionado a síndrome metabólica, consequências 

psicológicas uma vez que afeta a autoestima, e consequências anatômicas e 

fisiológicas pelo fato de afetar a estrutura e função cardíaca (Strauss, 2000). Sabe-

se que a obesidade e o sobrepeso constituem fatores de risco importante para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), que são uma das principais 

causas de morte global (OMS, 2017). 

 

 

1.1.  Doenças Cardiovasculares  

 

As DCV podem ser definidas como doenças que acometem o sistema 

circulatório, suscitando distúrbios no coração e nos vasos sanguíneos (Covatti et al., 

2016), e são atribuídas a mudanças estruturais e funcionais, cardíacas e vasculares, 

que podem ser deflagradas por diferentes fatores perturbadores da homeostasia, 

levando ao remodelamento adverso (Kim et al., 2016).  

As DCV ainda constituem a maior causa de morte no mundo. Estima-se que 

cerca de 17 milhões de pessoas morreram por este tipo de doença em 2015, 

representando 31% de todas as mortes a nível global (OPAS, 2016). A OMS estima 

que em 2030 quase 23 milhões de pessoas morrerão de DCV (OMS, 2011). Vários 

são os fatores de risco associados ao desenvolvimento destas doenças, os quais 

podem ser modificáveis e não modificáveis (Smeltzer e Bare, 2009), a figura 1 ilustra 

esses fatores.  
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Figura 1. Representação dos fatores modificáveis e não modificáveis. Autoria própria.  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um dos mais 

importantes fatores de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares. É 

caracterizada por uma condição clínica multifatorial com elevação dos níveis 

pressóricos em  a   es ≥140x90 mmHg, e geralmente associada a síndrome 

metabólica e alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos alvo. Possui alta 

prevalência atingindo cerca de 32% dos adultos, e mais de 60% população idosa, 

favorendo cerca de 50% das mortes DCV no Brasil (Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial, 2016). 

Os valores normais da PA são baseados na medida da PA de consultório, 

  m    sis ó i a (  S) ≤120 mmHg e PA diastólica (PAD) 80 mmHg.   a d  a   S 

e a     e      am-se em  a eg  ias dis i  as  a mai   de e se    i i ada  a a 

  assi i a    da   . A hipertensão sistólica isolada é considerada quando a PAS 

≥140 mmHg e     <90 mmHg, devendo ser classificada em estágios 1, 2 e 3 da 

hipertensão. A tabela 1 apresenta os valores que classificam a PA em adultos 

mediante medidas casuais ou de consultório.   
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Tabela 1.   assi i a    d s  a   es de    a  a  i  de 18 anos de idade.  

Classificação PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 

Normal ≤120 ≤80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Fonte: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 7° edição, 2016.  

 

 

Dentre as DCV de maior prevalência podem ser destacadas a Doença Arterial 

Coronariana (DAC), Insuficiência Cardíaca (IC), Angina, Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), Arritmias e entre outras (Magalhaes et al., 2014). A IC é um desfecho comum 

de diversas DCV que consiste em uma síndrome clínica que afeta todos os sistemas 

do corpo, onde o coração é incapaz de gerar débito o suficiente para o corpo, sendo 

a principal manifestação clínica a redução da tolerância a esforço físico (Barbosa et 

al., 2015). Testes ergometricos de esforço máximo estão relacionados ao 

prognóstico de determinadas DCV. O teste de caminhada de seis minutos é um 

método simples da capacidade física, que avalia a distância total percorrida e é um 

bom prognóstico de pacientes com IC (Opasich et al., 2001).  

Essa doença pode ser diagnosticada e acompanha pelo ecocardiografia, que 

é um método não invasivo para avaliação da função cardíaca e a hemodinâmica 

(Esmaeilzadeh et al., 2013). As medidas da massa e volume do ventrículo esquerdo, 

bem como a fração de ejeção são consideravelmente empregados e de implicação 

prognóstica. A quantificação das dimensões atrial e ventricular é uma forma 

exemplar na avaliação de doenças cardíacas adquiridas (Opasich et al., 2001). 

Também é presumível avaliar a disfunção ventricular em indivíduos com doença 

cardíaca e contratilidade normal em descanso pela determinação do desempenho 

ventricular sob estresse, mediante ecocardiografia de estresse (Foppa et al., 2001).  

As DCV têm se destacado no âmbito da saúde pública, sendo propostos 

alguns programas de reabilitação cardiovascular e estratégias de promoção da 

saúde para a redução ou exclusão de seus fatores de risco, assim como a 
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possibilidade de minimizar a morbimortalidade, sobretudo da DAC e do IAM (Iglesias 

et al., 2010).  

1.2.  Sobrepeso e obesidade  

 

O sobrepeso é definido pelo excesso de massa corporal, sendo uma 

proporção relativa de massa corporal maior que a recomendado para a altura e 

idade de um indivíduo. Já a obesidade é uma condição crônica, resultante de uma 

complexa interação de fatores. É caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

que traz repercussões à saúde, decorrente de um desequilíbrio entre o consumo e 

o gasto energético, estando associado um balanço energético positivo (Heber, 

2010; OMS, 2016). A obesidade pode ser influenciada por fatores genéticos, 

endócrinos, metabólicos e psicológicos, ou também, modulada por fatores externos, 

sejam eles de origem dietética, comportamental ou ambiental (Romero e Zanesco, 

2006; Ghosh e Bouchard, 2017). 

A obesidade constitui um importante problema de saúde pública global, que 

afeta todas as idades, etnias e classes sociais, levando a uma piora da qualidade 

de vida, a redução da expectativa da mesma e aumento da mortalidade. 

Aproximadamente 13% da população mundial é obesa e 39% tem sobrepeso. O 

aumento da incidência de obesidade onera os sistemas públicos de saúde devido 

ao alto gasto com o tratamento de doenças associadas a mesma (Balasko et al., 

2014; OMS, 2016; Lima et al., 2018). 

Segundo dados publicados em 2019 pela VIGITEL (Pesquisa de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) 56% da 

população brasileira tem sobrepeso, sendo mais frequente em homens do que em 

mulheres. De acordo com o mesmo estudo 20% da população é obesa, sendo 

ligeiramente maior entre as mulheres do que entre os homens. 

O consumo alimentar excessivo é o principal responsável pelo aumento da 

incidência de obesidade e não a inatividade atividade física. Esse aumento é devido 

a um maior consumo de alimentos não saudáveis, conhecido como fast-food 

(Ferreira, Szwarcwald, Damacena, 2019). A crescente substituição do consumo de 

alimentos básicos como arroz, feijão e hortaliças por bebidas e alimentos 

industrializados como refrigerantes, biscoitos, carnes processadas, acarretam em 
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refeições com maior teor energético (Pesquisa de orçamentos familiares - POF 

2008-2009). 

O tecido adiposo branco tem um papel crucial no estabelecimento da 

obesidade, tendo em vista que, o tamanho dos adipócitos e o acúmulo de gordura 

no interior dos mesmos estão favorecidos no indivíduo obeso. Além disso, o tecido 

adiposo branco exerce um importante papel na regulação do metabolismo corporal 

(Fonseca-Alaniz et al., 2006; Romero e Zanesco, 2006). O aumento da expressão 

de citocina derivada do tecido adiposo branco pode ser um mecanismo plausível 

para a relação inflamação/síndrome metabólica, tendo em vista que o tecido adiposo 

branco como órgão endócrino pode exercer um papel patogênico na síndrome 

metabólica que é considerada um fator de risco para doença aterosclerótica. De 

forma que, o estado inflamatório crônico que acompanha a síndrome metabólica 

está associado tanto à resistência à insulina como à disfunção endotelial, o que 

proporciona uma conexão entre inflamação e processos metabólicos altamente 

deletérios para a função vascular (Heber, 2010).  

Estudos observacionais descreveram que o ganho de massa corporal e o 

aumento da circunferência abdominal estão diretamente relacionados a hipertensão 

arterial, sendo um notável indicador de risco cardiovascular aumentado (Quadros et 

al., 2013; Abdul Majeed et al., 2017).  

O sobrepeso e obesidade são avaliados pelo Índice de Massa Corporal (IMC). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o IMC (massa em 

quilogramas/altura² em metros) é um indicador para avaliação do perfil nutricional 

em adultos, e também um indicador de risco para a saúde e várias complicações 

cardiometabólicas (OMS 2000; Ghosh e Bouchard, 2019). O ponto de corte dessa 

medida para adultos é relacionado na associação entre a mesma e doenças 

crônicas ou mortalidade. Na tabela 2, segundo dados da OMS (2000), pode ser 

observado a classificação internacional de sobrepeso e obesidade, baseado em 

padrões internacionais desenvolvidos para pessoas adultas descendentes de 

europeus.  
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Tabela 2. Classificação internacional de obesidade e sobrepeso em função do IMC e 

risco de doença que divide a adiposidade em graus ou classes. 

IMC Classificação Obesidade grau/classe Risco de doença 

<18,5 Magro ou baixo peso 0 Normal ou elevado 

18,5-24,9 Normal ou eutrófico 0 Normal 

25-29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 0 Pouco elevado 

30-34,9 Obesidade I Elevado 

30-39,9 Obesidade II Muito elevado 

≥40 0 Obesidade grave III Muitíssimo elevado 

Fonte: World Health Organization, 2000.  

 

O IMC é considerado um bom marcador de obesidade, porém apresenta 

limitações por não considerar a distribuição da gordura corporal. É ideal que o IMC 

seja utilizado em conjunto com outros métodos de avaliação de adiposidade 

corporal. A medida da circunferência abdominal reproduz de forma indireta o 

conteúdo de gordura visceral, e estabelece pontos de corte para maior risco 

cardiovascular. A distribuição de gordura abdominal é diferenciada entre os sexos. O 

homem tem em média o dobro da quantidade de gordura abdominal em relação à 

mulher antes da menopausa (Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2016). Os pontos 

de corte para risco cardiovascular aumentado pela medida da circunferência 

abdominal estabelecidos pela OMS (2000), refere-se igual ou superior a 94 cm em 

homens e 80 cm em mulheres, como ilustra a figura 2. É considerado um bom 

preditor de risco de complicações metabólicas, principalmente para HAS.  
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Figura 2. Circunferência abdominal (cm) e o risco de complicações metabólicas associadas com 

obesidade em homens e mulheres. Autoria própria. 

  

 Novelli et al. (2007), em seu estudo propôs determinar um marcador de 

adiposidade em roedores para definir um limiar para a obesidade. Nesse estudo foi 

estabelecido um ponto de corte para ratos Wistar machos eutróficos que determinou 

que o IMC varia entre 0,45 e 0,68 e a medida da circunferência abdominal varia 

entre 14,9 e 17,2 cm. 

Em relação à classificação do estado nutricional em crianças e adolescentes, 

o IMC não é um ponto de corte adequado, devido ao fato de uma mudança 

considerável no mesmo com o avanço da idade (Barbosa Filho et al., 2010). 

Todavia, a medida da circunferência abdominal é um recurso importante para apurar 

obesidade e sobrepeso em crianças, pois é uma medida favorável para estudos 

epidemiológicos, em razão de sua praticidade de medida, indicando o risco ao 

desenvolvimento de complicações metabólicas e cardiovasculares (Lunardi e 

Petroski, 2008). 

A obesidade na infância e na adolescência é capaz de suscitar inúmeras 

anormalidades metabólicas, culminando na manifestação de diversas comorbidades 

na vida adulta. Em 2016, segundo dados da OMS, 18% da população mundial de 

crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos apresentavam sobrepeso ou obesidade. 

No Brasil o aumento da incidência de obesidade infantil é preocupante, uma em 

cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade estão acima do peso, já 

entre os jovens de 10 a 19 anos, um em cada cinco apresenta excesso de massa 
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corporal. Este problema já afeta 1/5 da população mundial, podendo resultar em 

uma geração futura de obesos, hipertensos, diabéticos, com risco para o 

desenvolvimento de doenças renais e cardiovasculares aumentados, além da 

promoção de distúrbios psicossociais, provocados pelo estigma da obesidade, que é 

de grande relevância sobre a estruturação da personalidade e autoestima do 

indivíduo (POF 2008-2009).  

A obesidade infantil não é apenas o resultado do que as crianças estão 

comendo ou da energia que elas não estão gastando sendo fisicamente ativas, mas 

também é devido a exposições no ambiente fetal e no início da vida, mostrando uma 

forte probabilidade de continuar na idade adulta (Bull e Willumsen, 2019). Quando a 

obesidade se inicia na infância, as chances de eventos cardiovasculares são ainda 

maiores, pois presume-se que este risco está ligado com o tempo de duração da 

obesidade  (Oliveira e Fisberg, 2003; Mello et al., 2004).  

De acordo com uma meta-análise que compilou dados de 17 trabalhos, o 

ambiente pós-natal, principalmente no que se refere à nutrição, pode ser crítico para 

o desenvolvimento da obesidade. O aleitamento materno está associado a um 

padrão de crescimento diferente daquele fornecido pela alimentação por fórmula, 

havendo uma ligação a um menor risco de desenvolvimento de obesidade (Harder et 

al., 2005). 

 

1.3.  Programação metabólica e má nutrição 

 

O estado nutricional no início da vida é fundamental para o desenvolvimento 

do fenótipo metabólico na idade adulta. Segundo Barker et al. (2002), o termo 

“   g ama    me abó i a” é o fenômeno biológico que relaciona estímulos químicos 

ou fisiológicos durante períodos críticos do desenvolvimento, como a gestação e a 

lactação, alterando o status funcional no futuro favorecendo o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta.  

Atualmente, esse fenômeno biológico também é denominado como 

“ lasticidade do desenvolvimento”  termo que sugere um fenômeno mais 

probabilístico do que determinista (Gluckman e Hanson, 2007). O termo “Imprinting 

metabólico” foi empregado pela primeira vez por Waterland e Garza (1999) ao se 
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referir aos fenômenos biológicos básicos que teoricamente apoiam as relações entre 

experiências nutricionais do início da vida e doenças futuras.  

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). A epigenética pré-natal e 

neonatal é fundamental na regulação do fenótipo e mudanças hereditárias, pois o 

epigenoma se encontra ativo e sujeito a alterações devido à exposição ambientais, 

como fatores sociais, físicos e nutricionais. Estas alterações podem alterar a 

funcionalidade e o desenvolvimento normal do tecido, aumentando o risco de 

doenças crônicas não transmissíveis (De Boo e Harding, 2006; Godfrey et al., 2016).  

A má nutrição, definida como uma condição fisiológica anormal causada por 

consumo inadequado de macronutrientes e/ou micronutrientes inclui tanto a 

subnutrição como a sobrenutrição (Ngo et al., 2016). A escassez ou o excesso de 

nutrientes podem impactar diretamente sobre a expressão de genes e determinar a 

função metabólica e fisiológica ao longo da vida pelo remodelamento de órgãos e 

tecidos onde o estímulo ou inibição de fatores que controlam o ciclo celular, as taxas 

de mitose, maturação e morte celular resultam em alterações irreversíveis em sua 

estrutura e constituem fatores de risco para doenças não transmissíveis na vida 

adulta (Cunha et al., 2009; Swali et al., 2012; Langley-Evans, 2015). Efetivamente, a 

programação é o primeiro modulador do perfil genético do indivíduo e é parte de 

uma série cumulativa de eventos que determinam saúde ou doença na idade adulta 

(Langley-Evans, 2013). 

 

1.4. Sobrenutrição durante a lactação 

 

O leite materno é considerado um alimento completo para o recém-nascido, 

de modo que a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF recomendam o 

aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade, embora não mais que 35% 

das crianças em todo mundo sejam alimentadas exclusivamente com leite materno 

nos primeiros quatro meses de vida (OMS, 2003). O leite materno composto de 

lipídeos, proteínas e carboidratos, atende ás necessidades nutricionais, 

imunológicas e psicológicas, apresentando benefícios não somente em curto prazo 

diminuindo a mortalidade infantil, como também em longo prazo reduzindo o risco de 
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hipertensão, hiperlipidemia e diabetes (Horta et al., 2007; Gewa e Chepkemboi, 

2016).  

A sobrenutrição durante o período pós-natal acarreta efeitos em curto e longo 

prazo, e encontra-se associada a susceptibilidade ao excesso de massa corporal e 

obesidade. A prevalência destas condições no início da vida está em elevação em 

todo o mundo (Patel e Srinivasan, 201; Granado et al., 2013; Habbout et al., 2013), e 

favorece o desenvolvimento futuro de distúrbios metabólicos e cardiovasculares 

(Vieira et al., 2015). Salientando que o coração de mamíferos não se encontra 

completamente desenvolvido em termos morfológicos e bioquímicos ao nascimento. 

Assim, mudanças no estado nutricional pós-natal podem afetar desenvolvimento do 

sistema cardiovascular (Pelouch et al., 1997). 

A sobrenutrição pós-natal tem se tornado mais frequente, em função da 

substituição do aleitamento materno exclusivo pela introdução precoce de alimentos 

sólidos e fórmulas industrializadas, levando a um desenvolvimento de obesidade 

precoce e comorbidades a ela associada (Nascimento et al., 2016). O excesso 

alimentar durante um período crítico do desenvolvimento leva a modificações no 

Sistema Nervoso Central (SNC), influenciando os mecanismos hipotalâmicos 

reguladores do consumo alimentar (Plagemann, 2008). A literatura aponta que a 

sobrenutrição perinatal pode programar alterações permanentes na secreção de 

insulina estimulada pela glicose (Cunha et al., 2009), bem como aumento da 

pressão sistólica (Plagemann et al.. 1992).  

Entretanto, dados epidemiológicos, especialmente referentes à programação 

metabólica, não dão essa relação de causalidade muito boa, de modo que modelos 

animais de programação metabólica têm sido considerados bastante interessantes 

para investigar o impacto de fatores nutricionais no início da vida sobre parâmetros 

fisiológicos e metabólicos na vida adulta (Waterland e Garza, 1999; Trevenzoli et al., 

2007).  

 

1.5. Modelo experimental de ninhada reduzida  

 

Um modelo experimental utilizado para induzir sobrenutrição no início da vida 

é a redução do tamanho da ninhada durante o período de lactação. Esse modelo foi 

estabelecido por Kennedy em 1957, e consiste em reduzir  o tamanho da ninhada 
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para 3 ou 4 filhotes por mãe, resultando em um aumento da oferta de leite e por 

tanto de calorias ao filhote como ilustrado na figura 3. O modelo de ninhada reduzida 

tem sido utilizado para investigar as consequências em curto e longo prazo da 

sobrenutrição neonatal no metabolismo e na função cardiovascular (Granado et al., 

2013; Bei et al., 2015). E este modelo de obesidade infantil é considerado de baixo 

custo e efetivo para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade na prole 

(Rodrigues et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático ilustrando o modelo de sobrenutrição por redução do tamanho da 

ninhada em roedores e suas consequências sobre a massa corporal. Adaptado de Habbout et al. 

(2013).  

A manipulação do tamanho da ninhada pode não só afetar a oferta de leite 

materno para a prole como a composição desse alimento. O leite é composto por 

proteínas, carboidratos e lipídeos em diferentes concentrações, no entanto em mães 

cuja a ninhada é reduzida o leite materno apresenta maior teor de gordura e maior 

teor calórico, explicando a maior massa corporal da prole durante a lactação 

(Nogueira Neto, 2008; Cancian, 2014). 

Estudos realizados com ratos machos apontam que a redução no tamanho da 

ninhada está associada não somente ao sobrepeso, como também a hiperleptinemia 

e hiperinsulinemia, além de alterações hipotalâmicas associadas a programação da 

obesidade (Faust et al., 1980; Plagemann et al. 1999a, b; Davidowa e Plagemann, 



13 
 

2000; Plagemann, 2008). De acordo com Young (2002) o tamanho da ninhada 

modula a ativação do sistema nervoso simpático dependente da dieta e 

presumivelmente reflete em mudanças na homeostase do sistema nervoso central. 

O início da vida é uma janela ontogenética crítica que abrange a maturação 

significativa de diferentes órgãos. Distúrbios nutricionais neste período podem levar 

a alterações que persistentes até a idade adulta (Sivanandam et al., 2006; 

Waterland e Garza, 1999). A figura 4 ilustra a relação entre a sobrenutrição durante o 

período perinatal e a saúde metabólica da prole na vida adulta. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático ilustrando a associação entre a sobrenutrição durante o período 

perinatal e as consequências na saúde metabólica da prole na vida adulta. Adaptado de Habbout et 

al. (2013). 

 

Em diversos estudos nota-se que ratos sobrenutridos durante a lactação 

apresentam hiperinsulinemia (Cunha et al., 2009), bem como maior massa corporal 

e hiperleptinemia ao desmame, e esse perfil hormonal pode ser responsável por 

alterações em circuitos neurais do hipotálamo (Rodrigues et al., 2011). A 
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hiperinsulinemia decorrente de sobrenutrição pós-natal pode levar a má 

programação irreversível nos sistemas de regulação do metabolismo, na ingestão de 

alimentos e na massa corporal (Plagemann et al., 2008).  

Moreira et al. (2009), mostraram que ratos sobrenutridos apresentam níveis 

plasmáticos mais elevados de colesterol total e triglicerídeos. Foi observado que 

entre o 10° e 21° dia de idade, esses ratos também apresentaram uma maior massa 

corporal e adiposidade visceral, o que pode ser explicado pelo aumento da 

disponibilidade de leite durante o período de lactação.  

A insulina estimula a síntese de proteína e inibe a degradação proteica no 

coração, e estudos clínicos apontam que a insulina plasmática quando elevada está 

associada à hipertrofia do ventrículo esquerdo (Belke et al., 2002). Moreira et al. 

(2009) demostraram que o aumento dos níveis séricos de leptina e insulina podem 

estar relacionados ao processo de remodelamento e hipertrofia cardíacos, em 

adição o maior nível plasmático desses hormônios nos animais sobrenutridos no 21° 

dia de idade parece induzir uma maior expressão de seus respectivos receptores no 

coração. 

 

1.6. Medicina de gênero e o estudo da diferença entre os sexos  

 

Machos e fêmeas são biologicamente diferentes entre si e o conhecimento 

desse conceito é fundamental para o avanço da medicina e da pesquisa básica 

(Ventura-Clapier et al., 2017). Dados clínicos sugerem diferenças entre homens e 

mulheres em relação à epidemiologia e à progressão de certas doenças (Baggio et 

al., 2013). Os termos gênero e sexo são referidos respectivamente a questões 

socioculturais ou biológicas. Em modelos animais e células isoladas são 

evidenciadas diferenças de sexo, ou seja, diferenças biológicas entre machos e 

fêmeas. Enquanto que em seres humanos os estudos apontam diferenças de 

gênero, pois englobam aspectos socioculturais (Buoncervello et al., 2017; Ventura-

Clapier et al., 2017). 

O estudo sobre as diferenças entre os gêneros e entre os sexos é 

compreendido dentro de uma área um pouco negligenciada conhecida com medicina 

específica de gênero, que engloba a diferença entre machos e fêmeas quanto a 
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sinais clínicos, prognóstico, prevenção, abordagem terapêutica e impacto 

psicológico e social das doenças (Baggio et al., 2013). 

Muitos estudos epidemiológicos e clínicos foram desenvolvidos abrangendo 

apenas um sexo, o masculino (Baggio et al., 2013). De semelhante modo, estudos 

experimentais utilizando animais machos podem apontar questões restritas ao único 

sexo avaliado, colaborando para ausência de resultados experimentais consistentes, 

diagnósticos incorretos e terapias inapropriadas (Buoncervello et al., 2017). 

Inúmeras hipóteses são apontadas para explicar essa diferença sexual, incluindo a 

questão hormonal, fatores reprodutivos e genéticos.  

As DCV constituem a principal causa de morte de homens e mulheres em 

todo o mundo, apresentando diferentes sintomas, resultados e respostas à terapia, 

ficando claro que a trajetória e o prognóstico das DCV diferem em relação ao sexo. 

Apesar disso, os estudos de DCV em mulheres têm sido negligenciado nos últimos 

anos, uma vez que esses estudos são realizados principalmente em homens ou em 

animais machos (Baggio et al., 2013).  

A literatura reporta a cardioproteção mediada pelo estrogênio que desaparece 

após a menopausa, deixando as mulheres suscetíveis a DCV (Klabnik e Murin, 

2012). Barrett-Connor (2009), relatou que antes dos 65 anos, na pré menopausa as 

mulheres são menos propensas a doenças cardíacas do que homens, porém na 

pós-menopausa esses riscos aumentam. Por anos, o estrogênio foi a explicação 

mais popular para essa cardioproteção do sexo feminino. Em meados de 1980, 

estudos observacionais mostraram menor risco de ataques cardíacos em mulheres 

na pós-menopausa que faziam o uso da reposição de estrogênio (Barrett-Connor, 

2009). O que também foi observado em outros estudos que a reposição hormonal 

estaria relacionada com a redução das DCV em mulheres na pós-menopausa. 

Contudo, mulheres com idade superior a 65 anos ou com mais de 10 anos de 

menopausa sofreriam o efeito contrário, ou seja, aumento do risco de DCV (Hodis e 

Mack, 2011).  

O envelhecimento e o hipoestrogenismo da mulher está relacionado com o 

aumento de citocinese inflamatórias, como interleucina 6 (IL6) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα). Esta situação é deletéria ao sistema cardiovascular, pois é 

acompanhado de aumento da rigidez e da fibrose, perda da reserva contrátil, 

aumento de espécies reativas de oxigênio e disfunção endotelial. Induzindo aumento 
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da expressão gênica de inúmeros genes proinflamatórios no coração, incluindo L-

selectina, TNF, óxido nítrico sintase induzível (iNOS), fibronectina e do receptor de 

LDL. De forma que o estrogênio atua como antioxidante realizando upregulation da 

expressão de genes que induzem aumento da atividade do óxido nítrico sintase 

endotelial (eNOS), levando à diminuição da produção de superóxido (Cabanelas et 

al., 2012).  

Alguns estudos relatam que o estrogênio é capaz de agir diretamente nos 

miócitos cardíacos, por meio da ação modulatória negativa, na expressão gênica da 

proteína dos canais de cálcio Ca+ tipo L, controlando a excitabilidade e 

contratilidade da membrana dos cardiomiócitos, levando a uma redução no risco de 

arritmias, bem como de outras doenças cardiovasculares. Podendo atenuar o 

desenvolvimento da hipertrofia cardíaca por meio do aumento da expressão do 

peptídeo natriurético atrial, mediante sobrecarga de pressão (Silva et al., 2016). 

Visto também esse efeito em um estudo com ratas onde o estrogênio atenuou a 

hipertrofia do miocárdio, resultando na diminuição do índice de apoptose e de 

necrose das células cardíacas e endoteliais (Liou et al., 2012). O efeito 

cardioprotetor do estrogênio pode ser destacado na atuação no metabolismo das 

lipoproteínas. Contribuindo no aumento da produção de HDL e atuando na 

degradação de LDL (Silva et al., 2016).  

As ações vasculares mediadas por estrogênio são atribuídas principalmente 

ao estradiol e exe  idas  e  s  e e    es de es   gê i  (ERα  ERβ e  e e     de 

estrogênio acoplado à proteína G), mas esses efeitos dependem do envelhecimento 

e da i   ama   .  Em es  d s ex e ime  ais    es  adi   q e a  a s b e ERα 

promove a liberação de compostos vasoativos, como óxido nítrico e prostaciclina, e 

desloca o eixo da angiotensina para a produção de angiotensina. Os mecanismos 

subjacentes à função vascular do estradiol incluem também modificações anti-

inflamatórias e epigenéticas (Novella et al., 2019).  

As DCV desencadeiam o remodelamento cardíaco adverso, que se manifesta 

por hipertrofia, inflamação, fibrose e apoptose, levando eventualmente a um quadro 

de IC, sendo a IC o desfecho final da maioria das DCV, apresentando diferenças 

entre os sexos, sendo influenciados pelos níveis hormonais sexuais como 

estrogênio, testosterona ou progesterona (Kessler et al., 2019). A doença cardíaca 

isquêmica é a causa mais comum de IC em homens de todas as idades e em 
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mulheres idosas. Os mecanismos moleculares subjascentes ao quadro em homens 

e mulheres incluem vias que afetam a fibrose do tecido cardíaco e apoptose com 

hipertrofia ventricular, sendo a apoptose e a fibrose menos evidenciada nas 

mulheres (Arain et al., 2009). Em condições de estresse, corações de indivíduos do 

sexo masculino desenvolvem mais facilmente hipertrofia patológica e disfunção 

sistólica em relação a corações de indivíduos do sexo feminino (Buoncervello et al., 

2017).  

A literatura aponta diferenças entre os sexos na progressão, na resposta e no 

tratamento das DCV, porém há muito a ser aprendido sobre a base biológica dessas 

diferenças, uma vez que poucos trabalhos experimentais levam em consideração a 

problématica da distinção entre os sexos (Arain et al., 2009). Salientando a 

necessidade de se estudar o sexo como uma variável biológica da pesquisa básica à 

translacional, adaptando às necessidades individuais, como uma melhor forma de 

otimizar os resultados do tratamento das doenças em homens e mulheres (Klabnik e 

Murin, 2012; Ventura-Clapier et al., 2017). 

 

1.7. Justificativa  

 

Estudos epidemiológicos abrangendo a plasticidade do desenvolvimento 

apresentam limitações dado o longo curso temporal entre causa e efeito, salientando 

a importância de modelos animais experimentais. A literatura contempla pesquisas 

que buscam investigar a relação entre o sobrepeso neonatal em roedores e o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Porém todos os estudos 

encontrados foram conduzidos com animais do sexo masculino. A comprovação da 

hipótese de que a redução do tamanho da ninhada com a consequente maior oferta 

de leite para os filhotes em período crítico do início da vida promove alterações 

distintas na saúde cardiovascular de ratos Wistar machos e fêmeas constituirá um 

achado importante para a área da Medicina de Gênero. 

  



18 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 . Geral 

 

Investigar os desdobramentos do sobrepeso neonatal na saúde cardiovascular 

de ratos Wistar jovens e adultos de ambos os sexos usando o modelo de redução do 

tamanho da ninhada, com aumento da oferta de leite aos filhotes, durante a 

lactação. 

 

2.2 . Específicos 

 

a) validar o modelo de sobrepeso neonatal baseado na redução do tamanho da 

ninhada durante a lactação; 

b) determinar parâmetros nutricionais e corporais das genitoras durante a lactação e 

da prole pós desmame; 

c) analisar a hemodinâmica da prole nos dias pós-natais 30 e 150 através da 

aferição da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca por pletismografia de 

cauda; 

d) investigar a estrutura e a função cardíaca da prole nos dias pós-natais 30 e 150 

através de ensaios ecocardiográficos; 

e) avaliar a tolerância ao esforço da prole nos dias pós-natais 30 e 150 mediante a 

realização de teste ergométrico de esforço máximo. 
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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 foram realizados mediante a aprovação do Comitê de Ética 

no Uso de Animais Local (CEUA/UFF 812/16, vide anexo). 

 

3.2. Animais 

Neste estudo foram utilizados ao todo 104 ratos Wistar (52 machos e 52 

fêmeas), nascidos em decorrência de quatro diferentes lotes de acasalamento 

programado entre 20 fêmeas nulíparas e 10 machos reprodutores sem relação de 

parentesco, denominados matrizes, cedidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório 

(NAL) da Universidade Federal Fluminense no período de outubro de 2016 a maio 

de 2018. Três filhotes não chegaram ao fim do período experimental. 

Aos três meses de idades as matrizes foram acomodadas na proporção de 

duas fêmeas para cada macho durante cinco dias. Após este período as ratas foram 

separadas em caixas individuais e monitoradas diariamente para o registro do 

nascimento dos filhotes e início do protocolo experimental (Neves e Filho, 2013). As 

fêmeas que não engravidaram foram descartadas do estudo.  

Todos os animais foram mantidos no Biotério do Instituto Biomédico, em 

ambiente com temperatura de 21-24°C, umidade controlada e ciclo claro-escuro não 

invertido de 12 horas (7:00 às 19:00). Os ratos foram acondicionados de três em três 

em caixas de prolipropileno, forrada com uma camada de maravalha que era trocada 

a cada 2-3 dias, recebendo água potável e ração comercial padrão de roedores 

(NUVILAB ®) ad libitum.  
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3.3. Delineamento experimental 

O dia do nascimento dos filhotes foi considerado o dia zero do período 

experimental e nenhuma manipulação foi realizada. No dia pós-natal 1, as ninhadas 

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

sendo as mães randomicamente divididas em dois grupos: 

 Controle (C) - 8 filhotes/mãe 

 Sobrepeso (S) - 4 filhotes/mãe  

Como em outros estudos envolvendo programação do desenvolvimento, a 

proporção de um macho para cada fêmea foi mantida em todas as ninhadas (Guerra 

et al., 2017; McDonnell-Dowling et al., 2017; Ros et al., 2018) e a prole foi dividida 

em 4 grupos, a saber: 

 Filhotes Machos de mães do grupo Controle - FMC 

 Filhotes Fêmeas de mães do grupo Controle - FFC 

 Filhotes Machos de mães do grupo Sobrepeso - FMS 

 Filhotes Fêmeas de mães do grupo Sobrepeso - FFS 

 

As ninhadas foram ajustadas para modular a oferta de leite (López-Soldado, 

Munilla e Herrera, 2006). Segundo Velkoska et al. (2008), fêmeas de ratos e 

camundongos possuem dez tetas, porém, as duas superiores não produzem leite, 

justificando o tamanho da ninhada associada aos grupos Controle. A massa corporal 

e o consumo de ração das mães foram monitorados durante todo o período de 

lactação. 

Os filhotes foram desmamados no dia pós-natal 21, sendo separados 

fisicamente das mães. A eles passou a ser ofertada a mesma ração padrão para 

roedores, cujo consumo também foi registrado, e água, ambos a vontade. Ao longo 

de todo o período experimental monitorou-se a massa corporal da prole. Estes 

animais foram avaliados nos dias pós-natais 30 e 150. A figura 3 ilustra o 

delineamento experimental descrito. 
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Figura 5.  Representação esquemática do delineamento experimental. Após o nascimento a ninhada 

foi ajustada (4 machos e 4 fêmeas por mãe do grupo Controle e 2 machos e 2 fêmeas por mãe do 

grupo Sobrepeso). Após o desmame os filhotes deram origem a quatro grupos experimentais 

(Filhotes Machos Controle, Filhotes Fêmeas Controle, Filhotes Machos Sobrepeso e Filhotes Fêmeas 

Sobrepeso). A massa corporal foi monitorada durante todo o período experimental e o consumo de 

ração a partir do desmame. Os ratos foram avaliados nos dias pós-natais 30 e 150. 

 

O quadro 1, resumo do quantitativo (n) de filhotes submetidos a cada uma das 

análises realizadas nos dias pós-natais 30 e 150 e os respectivos lotes de origem. 
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Quadro 1.  Distribuição dos lotes e respectivos animais para os diferentes ensaios 

Lote I II III IV 

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

FMC30 8 8 - - 5 - - - 8 - - - 4 - - - - 4 4 - 

FFC30 8 8 - - 8 - - - 8 - - - 4 - - - - 4 4 - 

FMS30 8 8 - - 8 - - - 8 - - - 8 - - - - 3 3 - 

FFS30 8 8 - - 7 - - - 7 - - - 8 - - - - 3 3 - 

FMC150 8 8 8 8 5 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 

FFC150 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 

FMS150 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 

FFS150 8 8 8 8 7 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

 

(1) Avaliação nutricional; (2) Análises corporais; (3) Pletismografia de cauda; (4) 

Ecocardiografia; (5) Teste ergométrico de esforço máximo. 
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3.4. Análises corporais e nutricionais 

 

Estas avaliações foram realizadas de acordo com Bernardis e Patterson 

(1968) e Novelli et al. (2007). 

 

3.4.1. Massa corporal e variação ponderal 

A massa corporal foi expressa em gramas e aferida através de uma balança 

eletrônica digital semianalítica (Gehaka®, modelo BK3000). Durante a lactação o 

registro dos dados das mães e respectivas proles foi diária. Após o desmame, o 

monitoramento da massa corporal dos filhotes passou a ser realizado a cada dois 

dias, até final do período experimental. 

A variação ponderal (VP) em cada período foi calculada pela diferença entre 

a massa corporal final (MF) e inicial (MI), sendo determinado para os períodos 

compreendidos entre os dias pós-natais 1-21 (mães e filhotes), 21-30, 30-150 e 21-

150 (filhotes). 

VP (g) = (MF) - (MI) 

 

3.4.2. Marcadores de obesidade  

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado utilizando os valores de 

massa corporal, expressa em gramas, e do comprimento naso-anal (CNA), 

registrado em centímetros, aplicando a seguinte fórmula:  

IMC = massa corporal/CNA2 

As medidas das circunferências abdominal (CAb) e torácica (CTo) foram 

realizadas na posição imediatamente anterior as patas traseiras e dianteiras, 

respectivamente, também expressas em centímetros (cm), assim como o 

comprimento nasoanal (CNA). Foi determinado nos animais anestesiados utilizando-

se uma fita métrica.  

Ainda visando avaliação de obesidade, foi calculada a razão CAb/CTo.  
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3.4.3. Consumo alimentar 

A ingestão de ração pelas mães durante a lactação e pela prole após o 

desmame até o final do período experimental foi registrada duas vezes por semana. 

O consumo alimentar por animal (CA), expresso em gramas, foi determinado por dia 

(CAdiário) e por período (CAperíodo).  

O CAdiário de mães e respectivas proles foi verificado através da diferença 

entre a massa de ração restante na gaiola a partir do inicialmente colocado, dividido 

pelo número de dias de intervalo entre as medidas e considerando a quantidade de 

ratos em cada gaiola. 

CAdiário = [(massa de ração final – massa da ração inicial)/ nº dias de intervalo]/ 

quantidade de ratos na gaiola) 

O CAperíodo foi determinado para as proles através do somatório do CAdiário 

dentro do intervalo de interesse (dias pós-natais 21-30, 30-150 e 21-150). 

CAperíodo = ∑CAdiário 

 

3.4.4. Coeficiente de eficácia alimentar 

O coeficiente de eficácia alimentar (CEA) dos filhotes foi calculado a partir da 

razão entre a variação ponderal e o CAperíodo, sendo determinado para os intervalos 

compreendidos entre os dias pós-natais 21-30, 30-150 e 21-150. 

CEA = VP / CAperíodo 

 

3.5. Pletismografia de cauda 

A avaliação hemodinâmica dos animais foi realizada através do método de 

pletismografia de cauda (Johns et al., 1996; Fritz e Rinaldi, 2007), com determinação 

da pressão arterial sistólica (PAS) e da frequência cardíaca (FC). 

Visando a redução do estresse durante o experimento, os ratos foram 

previamente adaptados ao longo de três dias consecutivos por dez minutos. Para 
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tanto os animais foram acondicionados em um contensor cilíndrico, de tamanho 

apropriado, contendo uma abertura para a cauda, na qual foi acoplado um manguito 

estrangulador na porção proximal. No quarto dia, o ensaio foi realizado acomodando 

os ratos nas mesmas condições da adaptação. Para gerar vasodilatação da artéria 

caudal, esta foi exposta a luminosidade. O sensor do transdutor de pulso foi 

posicionado na superfície ventral da cauda, diretamente abaixo da mesma, 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. Todo o procedimento foi realizado em um ambiente silencioso, nos 

animais acordados e pela manhã, sendo colocado sobre o contensor um tecido 

vermelho para reduzir o campo visual do animal como indicado pelo fabricante do 

equipamento utilizado.  

 

3.6. Ecocardiografia 

A avaliação da estrutura e da função cardíaca se deu mediante ensaios 

ecocardiográficos. 

Os ratos foram anestesiados com cloridrato de cetamina (50 mg/Kg) e 

cloridrato de xilazina (5 mg/Kg), administrados por via intraperitoneal após realização 

de antissepsia local com álcool 70%. Verificado o efeito da anestesia, foi realizada a 

tricotomia da região anterior do tórax dos animais posteriormente colocados em 

decúbito lateral esquerdo para obtenção sequencial das imagens. Os cortes 

ecocardiográficos e os cálculos seguiram os procedimentos recomendados pela 

American Society of Echocardiography (Lang et al., 2005).  

O experimento foi procedido com o auxílio de um transdutor setorial de 

10MHz e ultrassom portátil da marca Siemens ACCUSON CYPRESS. Os valores de 
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cada parâmetro ecocardiogáfico de cada animal representam a média de três 

aferições realizadas por um único experimentador.  

O ecocardiograma bidimensional em modo-M foi conduzido para registro das 

imagens e de parâmetros relativos à estrutura cardíaca:  

- 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 

- AE: átrio esquerdo 

Ainda para a avaliação da estrutura cardíaca foram calculadas a 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 

O ecocardiograma bidimensional em modo-M permitiu também a avaliação 

da função sistólica do ventrículo esquerdo através dos seguintes parâmetros:  

- FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

- FAC: fração de encurtamento 

O cálculo da FEVE pelo software do equipamento se deu a partir dos 

volumes diastólico e sistólico finais (VDF e VSF, respectivamente) obtidos a partir da 

planimetria do ventrículo esquerdo pelo método de Simpson realizada na imagem 

apical longitudinal: 

FEVE: VDF – (VSF / VDF) 

Já a função diastólica do mesmo foi investigada através do fluxo mitral 

utilizando-se Doppler pulsado, sendo avaliado o tempo de desaceleração da válvula 

mitral (TDM). 
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3.7. Teste ergométrico de esforço máximo 

A capacidade cardiorrespiratória dos animais foi avaliada através do 

desempenho dos mesmos em teste ergométrico de esforço máximo realizado em 

esteira adaptada para ratos (Inbrasport®, Brasília). Os parâmetros analisados foram: 

- Duração do teste (min) 

- Distância percorrida (m) 

- Velocidade máxima desenvolvida (m/min) 

Os animais foram submetidos ao teste somente após três dias de aclimatação 

às condições do experimento mediante sessões de exercício de 10 minutos/dia: 

1ª sessão, 1º dia de aclimatação - 11 m/min 

2ª sessão, 2º dia de aclimatação - 13 m/min 

3ª sessão, 3º dia de aclimatação - 15 m/min 

O teste foi realizado no quarto dia com os ratos que responderam 

satisfatoriamente à aclimatação. O protocolo executado não abrangeu inclinação e 

foi iniciado a 15 m/min, com incrementos de velocidade de 5 m/min a cada 3 

minutos. A conclusão do ensaio se deu quando o animal se recusava a correr por 

mais dez segundos, sendo considerado exausto (Adaptado de Molnar et al., 2006 e 

Wonders et al., 2007). 

 

3.8. Análise Estatística 

Os dados foram apresentados sob a forma de média e desvio padrão. As 

diferenças nos dados quantitativos foram submetidas ao teste de Kolmogorov-

Smirnov e homocedasticidade das variâncias para avaliação da normalidade.  

A comparação dos dados dos grupos Controle e Sobrepeso de mesmo sexo 

e idade foi realizada através de Teste t Student (dados paramétricos) ou Teste de 

Mann-Whitney (dados não paramétricos) para avaliações nutricionais, corporais e 

funcionais.  
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Os dados coletados ao longo de 21 dias lactação foram comparados via 

teste Two-Way ANOVA, seguido de pós teste de Bonferroni. 

Todas as análises foram procedidas utilizando Software GraphPad Prisma 

Versão 7.0 (GraphPadPrism Software Inc., San Diego, CA). A significância 

estatística aceita foi de p<0,05. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Análises corporais e nutricionais 

Ao longo dos 21 dias de lactação não foram observadas diferenças quanto a 

massa corporal das mães em decorrência da manipulação do tamanhho da ninhada 

(figura 6A) de modo que a variação ponderal dos grupos no período foi similar (figura 

6B), embora o consumo de ração tenha sido diferente nos dias pós-natais 4, 18 e 20 

(figura 7).  

 

Figura 6. (a) Massa corporal e (b) variação ponderal em gramas das mães ao longo de 21 dias de 

lactação. Os dados foram apresentados como média±desvio padrão e analisados através de teste 

Two-Way ANOVA seguido de pós teste de Bonferroni e teste t Student, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Consumo de ração em gramas das mães ao longo de 21 dias de lactação. Os dados foram 

apresentados como média±desvio padrão e analisados através de teste Two-Way ANOVA seguido de 

pós teste de Bonferroni. Diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 

(Sobrepeso versus respectivo Controle). 
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A figura 8 mostra a massa corporal de filhotes de ambos os grupos, tanto 

machos e fêmeas juntos (figura 8a) como em separado (figuras 8b e 8c), até o dia 

pós-natal 21. Aproximadamente a partir de meados do período de lactação a massa 

corporal dos animais mantidos em ninhada reduzida foi significativamente superior 

ao respectivo Controle (figuras 8a, 8b e 8c), apresentando inclusive maior variação 

ponderal no período (tabela 3), validando assim o modelo de sobrepeso durante a 

lactação.  

 

 

Figura 8. Massa corporal em gramas de filhotes (a) machos e fêmeas do lote 1 juntos, (b) machos e 

(c) fêmeas dos lotes 2 a 4 em separado ao longo de 21 dias de lactação. Os dados foram 

apresentados como média±desvio padrão e analisados através de teste Two-Way ANOVA seguido de 

pós teste de Bonferroni. Diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 

(Sobrepeso versus respectivo Controle). 
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Tabela 3. Variação ponderal dos filhotes machos e fêmeas ao longo de 21 dias de 

lactação 

VP: variação ponderal em gramas. Os dados foram apresentados como média±desvio padrão e 

analisados através de teste t Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 

*p<0,05 (Sobrepeso versus respectivo Controle). 

 

Após o desmame não foram mais observadas diferenças entre animais dos 

grupos Controle e Sobrepeso, machos (tabela 4) e fêmeas (tabela 5), no que tange a 

massa corporal. Entetanto, os machos oriundos de ninhada reduzida durante a 

lactação apresentaram maior razão entre as circunferências abdominal e torácica no 

dia pós-natal 150, fundamentalmente decorrentes do maior numerador, comparado 

ao respectivo Controle (tabela 4), diferença que não foi observada entre as fêmeas 

(tabela 5). 

Tabela 4. Parâmetros corporais de filhotes machos pós desmame 

Dias pós-natal 30 dias 150 dias 

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 

Massa corporal 
(g) 

165,0±10,4 158,9±16,5 448,4±21,1 458,9±66,4 

CNA (cm) 17,3±0,8 16,9±0,6                      25,8±1,1 25,5±1,1 

IMC (g/cm²) 0,55±0,05 0,56±0,03 0,67±0,03 0,70±0,07 

CAb (cm) 15,8±1,1 15,3±0,9 20,5±1,4 22,1±1,3* 

CTo (cm) 13,8±0,8 13,7±0,5 17,8±1,3 18,2±0,6 

CAb/CTo 1,15±0,05                        1,12±0,02                        1,15±0,04                         1,21±0,06* 

CNA: Comprimento naso-anal em centímetros; IMC: Índice de massa corporal em gramas por 

centímetro ao quadrado; CAb: Circunferência abdominal em centímetros; Cto: Circunferência torácica 

em centímetros. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de 

teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso 

versus respectivo Controle). 

Grupos 

Machos e fêmeas lote 1 Machos lotes 2 a 4 Fêmeas lotes 2 a 4 

Controle 
n=16 

Sobrepeso 
n=16 

Controle 
n=16 

Sobrepeso 
n=20 

Controle 
n=16 

Sobrepeso 
n=20 

VP (g) 33,61±2,01 38,40±1,68* 33,59±3,96 37,47±4,84* 33,05±3,48 37,59±3,37* 
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Tabela 5. Parâmetros corporais de filhotes fêmeas pós desmame 

Dias pós-natal 30 dias 150 dias 

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 

Massa corporal 
(g) 

129,4±14,8 138,2±13,0 248,8±19,2 260,7±31,7 

CNA (cm) 16,5±0,6 16,6±0,4                      21,7±0,9 22,3±0,7 

IMC (g/cm²) 0,48±0,04 0,50±0,04 0,53±0,03 0,53±0,06 

CAb (cm) 14,0±0,8 14,8±0,8 18,0±0,6 18,6±0,9 

CTo (cm) 12,8±0,9 13,1±0,6 15,3±0,8 15,4±0,8 

CAb/CTo 1,09±0,04                        1,13±0,05                        1,18±0,04                         1,21±0,05 

CNA: Comprimento naso-anal em centímetros; IMC: Índice de massa corporal em gramas por 

centímetro ao quadrado; CAb: Circunferência abdominal em centímetros; Cto: Circunferência torácica 

em centímetros. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de 

teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso 

versus respectivo Controle). 

 

Na tabela 6, obervamos um menor consumo alimentar por machos do grupo 

Sobrepeso em relação ao Controle no período de 21-30 dias pós-natal. Já nas 

fêmeas do grupo Sobrepeso é relatado uma menor variação ponderal, assim como 

um menor consumo alimentar no período de 21-30 quando comparado aos animais 

do grupo Controle (tabela 7).  

Tabela 6. Parâmetros nutricionais de filhotes machos pós desmame 

Período 
pós-natal 

21-30 30-150 21-150 

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 

VP (g)  46,89±14,80 40,72±9,07 335,90±20,66 345,0±64,64 382,80±24,02 385,70±57,32 

CAperíodo 
(g)  

131,30±16,43 110,30±20,40* 2540±232,50 2663±168,20 2672±216,50 2773±148,70 

CEA 
 

0,350±0,066 0,369±0,043 0,133±0,014 0,129±0,019 0,145±0,018 0,139±0,015 

VP: variação ponderal em gramas, CAperíodo:. Consumo Alimentar em gramas no período; CEA: 

Coeficiente de Eficácia Alimentar. Os dados foram apresentados como média±desvio padrão e 
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analisados através de teste t Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 

*p<0,05 (Sobrepeso versus respectivo Controle). 

Tabela 7. Parâmetros nutricionais de filhotes fêmeas pós desmame 

Período 
pós-natal 

21-30 30-150 21-150 

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=8 

VP (g)  42,04±6,53 33,86±7,09* 161,70±7,55 172,0±14,35 203,80±12,79 205,90±9,87 

CAperíodo 
(g)  

137,90±8,49 102,80±23,11* 1916±357,20 1895±99,81 2054±348,70 1998±103,20 

CEA 
 

0,304±0,037 0,331±0,020 0,087±0,017 0,091±0,006 0,102±0,020 0,103±0,004 

VP: variação ponderal em gramas, CAperíodo:. Consumo Alimentar em gramas no período; CEA: 

Coeficiente de Eficácia Alimentar. Os dados foram apresentados como média±desvio padrão e 

analisados através de teste t Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se 

*p<0,05 (Sobrepeso versus respectivo Controle). 

 

 

4.2. Pletismografia de cauda 

 Os dados da tabela 8 mostram que a pressão arterial sistólica foi maior para 

os machos oriundos de ninhada reduzida comparado ao respectivo controle nos dias 

pós-natais 30 e 150, diferentemente das fêmeas onde este parâmetro mostrou-se 

menor na idade adulta (tabela 9). 

 

Tabela 8. Pressão arterial sistólica e frequência cardíaca de filhotes machos pós 

desmame 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias  

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=10 

PAS                       
(mmHg) 

100,6±5,2 111,6±6,5** 126,3±15,9 142,6±15,2* 

FC  
(bpm) 

364,2±61,0 363,4±58,1 332,0±60,2 341,6±48,4 

PAS: Pressão arterial sistólica em milímetros de mercúrio; FC: Frequência cardíaca em batimentos 

por minuto. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t 

de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso versus 

respectivo Controle). 
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Tabela 9. Pressão arterial sistólica e frequência cardíaca de filhotes fêmeas pós 

desmame 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias  

Grupos 
Controle 

n=8 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=9 

PAS                       
(mmHg) 

101,5±7,3 106,6±3,9 140,5±19,6 124,8±15,3* 

FC  
(bpm) 

406,2±36,5 362,8±62,6 350,6±41,3 353,9±49,4 

PAS: Pressão arterial sistólica em milímetros de mercúrio; FC: Frequência cardíaca em batimentos 

por minuto. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t 

de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso versus 

respectivo Controle). 

 

 

4.3. Ecocardiografia  

 

No dia pós-natal 30 a espessura do septo intraventricular e da parede 

posterior do ventrículo esquerdo, em diástole e sístole, bem como a massa do 

ventrículo esquerdo foram maiores para os machos do grupo Sobrenutrição em 

relação a seu Controle. No dia pós-natal 150 apenas a espessura do septo 

interventricular em diástole manteve-se superior associada a uma maior espessura 

relativa da parede (tabela 10).  
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Tabela 10. Parâmetros ecocardiográficos estruturais de filhotes machos pós 

desmame 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias 

Grupos  
Controle 

n=12 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=10 

Sd  
(cm) 

0,112±0,009 0,127±0,004* 0,195±0,025 0,227±0,028* 

Ss  
(cm) 

0,190±0,031 0,227±0,018* 0,338±0,040 0,354±0,052 

DVEd (cm) 0,335±0,037 0,379±0,056 0,553±0,103 0,525±0,054 

DVEs (cm) 0,122±0,017 0,145±0,043 0,238±0,085 0,191±0,064 

PPd (cm) 0,112±0,010 0,127±0,004* 0,199±0,016 0,230±0,029 
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Sd: Espessura do septo interventricular em diástole; Ss: Espessura do septo interventricular em 

sístole; DVEd: Diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: Diâmetro do ventrículo esquerdo 

em sístole; PPd: Espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo em diástole; PPs: Espessura 

da parede posterior do ventrículo esquerdo em sístole; ERP: Espessura relativa da parede do 

ventrículo esquerdo; MVE: Massa do ventrículo esquerdo; AE/AO: relação entre átrio esquerdo e a 

raiz da aorta. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de 

teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso 

versus respectivo Controle). 

 

A tabela 11 não apresenta diferenças quanto ao tempo de desaceleração 

mitral. Apesar da fração de ejeção do ventrículo esquerdo mostrar-se superior a 50% 

em todos os grupos avaliados, no dia pós-natal 150 tanto este parâmetro como a 

fração de encurtamento foram maiores para os machos oriundos de ninhada 

reduzida. Então, apesar de a tabela 10 apresentar alterações estruturais cardíacas 

em filhotes machos oriundos de ninhada reduzida, os dados da tabela 10 não 

mostram prejuízo funcional.  

Tabela 11. Parâmetros ecocardiográficos funcionais de filhotes machos pós 

desmame 

TDM: Tempo de desaceleração da válvula mitral em milisegundos; FEVE: Fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo em percentual; FAC: Fração de encurtamento em percentual. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t de Student e as diferenças 

consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso versus respectivo Controle). 

 

 

A tabela 12 apresenta diferenças estruturais entre as fêmeas jovens que não 

são observadas na vida adulta. No dia pós-natal 30, a espessura do septo 

interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo, ambos em diástole, 

PPs (cm) 0,191±0,029 0,237±0,020* 0,332±0,029 0,359±0,045 

ERP (cm) 0,675±0,074 0,679±0,091 0,740±0,139 0,880±0,115* 

MVE (g) 0,709±0,029 0,768±0,058* 1,170±0,166 1,271±0,200 

AE/AO 1,050±0,106 1,118±0,143 0,943±0,140 1,025±0,062 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias 

Grupos  
Controle 

n=12 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=10 

FEVE (%) 94,61±2,43 93,54±3,27 88,09±8,57 95,48±3,85* 

FAC (%) 64,04±6,02 63,08±6,19 58,29±9,28 69,58±9,47* 

TDM (ms) 62,75±6,84 67,67±8,99 89,63±12,18 88,13±6,64 
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bem como a espessura relativa da parede, foi maior para o grupo Sobrepeso em 

relação ao seu Controle.  Em adição, não foram observadas diferenças entre os 

grupos quanto a parâmetros funcionais (tabela 13). 
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Tabela 12. Parâmetros ecocardiográficos estruturais de filhotes fêmeas pós 

desmame 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias 

Grupos  
Controle 

n=12 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=9 

Sd  
(cm) 

0,116±0,006 0,128±0,005* 0,158±0,019 0,177±0,032 

Ss  
(cm) 

0,217±0,037 0,212±0,014 0,302±0,020 0,315±0,037 

DVEd (cm) 0,358±0,059 0,350±0,024 0,535±0,059 0,504±0,062 

DVEs (cm) 0,149 ±0,076 0,127±0,024 0,191±0,063 0,160±0,039 

PPd (cm) 0,115±0,006 0,128±0,005* 0,165±0,022 0,179±0,030 
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Sd: Espessura do septo interventricular em diástole; Ss: Espessura do septo interventricular em 

sístole; DVEd: Diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole; DVEs: Diâmetro do ventrículo esquerdo 

em sístole; PPd: Espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo em diástole; PPs: Espessura 

da parede posterior do ventrículo esquerdo em sístole; ERP: Espessura relativa da parede do 

ventrículo esquerdo; MVE: Massa do ventrículo esquerdo; AE/AO: relação entre átrio esquerdo e a 

raiz da aorta. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de 

teste t de Student e as diferenças consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso 

versus respectivo Controle). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Parâmetros ecocardiográficos funcionais de filhotes fêmeas pós 

desmame 

TDM: Tempo de desaceleração da válvula mitral em milisegundos; FEVE: Fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo em percentual; FAC: Fração de encurtamento em percentual. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t de Student e as diferenças 

consideradas estatisticamente significativas se *p<0,05 (Sobrepeso versus respectivo Controle). 

 

 

 

4.4. Teste ergométrico de esforço máximo 

PPs (cm) 0,212±0,029 0,214±0,013 0,300±0,024 0,315±0,032 

ERP (cm) 0,654±0,088 0,733±0,038* 0,629±0,135 0,721±0,155 

MVE (g) 0,725±0,039 0,750±0,041 1,000±0,074 1,050±0,144 

AE/AO 1,075±0,108 1,074±0,129 0,960±0,112 1,049±0,154 

Dias pós-
natal 

30 dias 150 dias 

Grupos  
Controle 

n=12 
Sobrepeso 

n=11 
Controle 

n=10 
Sobrepeso 

n=9 

FEVE (%) 95,18±1,85 93,96±3,87 93,81±4,46 94,91±3,52 

FAC (%) 65,88±4,13 64,04±6,19 65,12±7,19 66,12±9,23 

TDM (ms) 62,50±7,15 67,75±8,07 87,92±8,31 90,00±4,63 
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As figuras 9 e 10 não evidenciam alterações no desempenho dos filhotes 

machos e fêmeas, respectivamente, no teste de esforço em decorrência da redução 

do tamanho da ninhada. Não foram observadas diferenças quanto a distância 

percorrida, duração do teste e velocidade máxima desenvolvida entre os grupos 

Sobrenutrição jovens e adultos em relação aos seus Controles.  
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Figura 9. (a) Duração do teste; (b) distância percorrida e (c) velocidade máxima desenvolvida por 

filhotes machos pós desmame em teste ergométrico de esforço máximo. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t de Student e as diferenças 

consideradas estatisticamente significativas se p<0,05. 

Figura 10. (a) Duração do teste; (b) distância percorrida e (c) velocidade máxima desenvolvida por 

filhotes fêmeas pós desmame em teste ergométrico de esforço máximo. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão, analisados através de teste t de Student e as diferenças 

consideradas estatisticamente significativas se p<0,05 
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5. DISCUSSÃO   

 

Neste trabalho comprovamos a hipótese de que a redução do tamanho da 

ninhada, com o consequente desenvolvimento de sobrepeso durante a lactação, 

promove alterações distintas na saúde cardiovascular de ratos Wistar machos e 

fêmeas, um achado relevante para a medicina específica de gênero, uma área 

negligenciada. 

O consumo alimentar das mães cuja a ninhada foi reduzida se mostrou 

inferior ao respectivo controle em alguns momentos da lactação, dado que se 

encontra de acordo a literatura (Carvalho et al., 2016), embora a massa corporal 

tenha sido similar entre os grupos. Este fato pode ser explicado por uma menor 

demanda energética no período, já que o tamanho da prole pode ser um aspecto 

decisivo no gasto calórico (Cancian, 2014; Król et al., 2011).  

Estudos apontam que o tamanho da prole influencia a produção e a 

composição do leite de modo a manter o crescimento típico do filhote (Plagemann et 

al., 1998; Paul et al., 2010). Entretanto, a redução no tamanho da ninhada se mostra 

um modelo experimental válido para o estudo da sobrenutrição precoce, que leva a 

alterações em curto e longo prazo da massa corporal, das projeções hipotalâmicas 

de controle alimentar, bem como de aspectos metabólicos e bioquímicos 

(Plagemann et al., 1999; Sivanandam et al., 2006; Habbout et al., 2013). Muitos 

estudos experimentais reduzem o número de filhotes machos a 3 ou 4 por mãe 

(Plagemann et al., 1998; Moreira et al., 2009). Essa redução é associada à maior 

disponibilidade do leite materno para cada filhote remanescente (Cunha et al., 2009; 

Vieira et al., 2015). No presente estudo vimos que a redução do tamanho da prole 

determinou uma maior massa corporal nos animais, tanto machos como fêmeas, 

durante a lactação, estando de acordo com a literatura (Faust et al., 1980; 

Plagemman et al., 1992; Heidel et al. 1999, Dawidova e Plagemann, 2000; Thole et 

al., 2012; Fischer, 2014), provavelmente em função da maior oferta de leite aos 

filhotes, validando o modelo de sobrepeso neonatal.  

De acordo com a literatura, os primeiros 14 dias de vida pós-natal do rato 

abrangem uma fase importante para o seu desenvolvimento cerebral e o mesmo 

parece não ter controle da ingesta de leite neste período (McMillen et al., 2005; 
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Castro, 2006). Dessa forma, os filhotes consomem o máximo de leite que o trato 

gastrointestinal pode suportar, visto que o centro hipotalâmico responsável pelo 

controle da ingesta e saciedade ainda não se encontra totalmente estruturado, o que 

favorece o aumento da massa corporal (Pozzo Miller e Aoki, 1992; Rinaldi et al., 

2012).   

Em adição é importante salientar que não só a quantidade como o teor 

energético, de lipídeos, proteínas e carboidratos do leite materno são importantes 

para a nutrição da prole. Dentre os principais lipídeos presentes neste fluido temos o 

triglicerídeo (Assumpção et al., 2004), que é encontrado em níveis aumentados aos 

10 e 21 dias de lactação no leite de mães cuja a ninhada foi reduzida. Assim a má 

nutrição também pode ser induzida pela hipertrigliceridemia no leite materno (Cunha 

et al., 2009), podendo o sobrepeso derivar do maior teor energético do leite 

(Nogueira Neto, 2008).   

Estudos discutem a relação entre as modificações do estado nutricional em 

períodos críticos do desenvolvimento e respostas adaptativas associadas a 

alteração de estruturas e mecanismos referentes ao controle alimentar (Langley-

Evans et al., 2005; Davidowa e Plagemann, 2007). No presente trabalho filhotes 

oriundos de ninhada reduzida apresentaram menor consumo alimentar apenas no 

período imediato pós desmame. Com base nos achados de Castro et al (2014) e 

Nery et al (2011) esta hipofagia em relação ao controle seria de fato esperada nos 

animais jovens, mas não adultos. Em adição, não foram observadas diferenças entre 

os grupos em nenhuma das idades avaliadas quanto a massa corporal e o 

comprimento naso-anal. Embora as fêmeas do grupo sobrepeso tenham 

apresentado menor variação ponderal que seu respectivo controle entre os dias pós-

natais 21 e 30, não foram observadas diferenças entre os grupos quanto ao 

coeficiente de eficácia alimentar. Esses dados em conjunto sugerem a ocorrência de 

 m “ a  h-d w  g  w h”     “ ed     da  e   idade de ga h  de  es ”    m  

discutido por Nery et al. (2011) em seu estudo com machos. O impacto do 

sobrepeso perinatal na massa corporal em longo prazo é controverso, porém nossos 

dados estão de acordo com inúmeros outros trabalhos que avaliaram machos em 

modelo semelhante (Wurtman e Miller, 1976; Hausberger e Volz, 1984; Lambert e 

Koeslag, 1992; Bassett e Craig, 1988; Velkoska et al., 2005).  
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 Embora não tenha sido visto diferença entre os grupos no que tange ao 

índice de massa corporal, os machos oriundos de ninhada reduzida apresentaram 

maior circunferência abdominal, normalizada ou não pela circunferência torácica, 

quando comparados aos seus respectivos controles na vida adulta. Alguns autores 

têm usado a circunferência abdominal como marcador de adiposidade e risco 

cardiovascular em ratos também (Novelli et al., 2007; Abdul Majeed et al., 2017). De 

acordo com a literatura, o aumento de deposição de gordura na região abdominal, 

como sugerido para os machos sobrenutridos durante a lactação do presente 

trabalho, é relacionado a estados patológicos e maior risco de doenças 

cardiovasculares, por exemplo aterosclerose e infarto agudo do miocárdio 

(Wajchenberg, 2000; Moura e Monteiro, 2010). De acordo com a literatura, a 

circunferência abdominal constitui um importante indicador antropométrico, 

evidenciando associação significativa com a Hipertensão Arterial Sistêmica em 

humanos (Radovanovic et al., 2014).  E, aparentemente, o sobrepeso durante a 

lactação também favoreceu uma maior pressão sistólica nestes animais, não 

somente na idade adulta, em acordo com outros estudos com machos (Plagemman 

et al., 1999; Boubred et al., 2009; Kappeler et al., 2009; Habbout et al., 2012; Yim et 

al., 2012), porém de modo distinto ao aqui observado para as fêmeas. 

A maior pressão arterial, observada nestes animais machos, é considerada 

um importante fator de risco cardiovascular, sendo associada não somente ao infarto 

do miocárdio como ao acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca, como a 

doença renal crônica. A sobrecarga de pressão e/ou de volume favorece o 

remodelamento estrutural do ventrículo esquerdo, que constitui uma alteração 

central na patogênese da disfunção cardíaca, estando associada à mecânica 

ventricular. Em adição, pacientes com aumento da pressão arterial sistólica são 

predispostos à disfunção diastólica por conta do aumento do estresse da parede 

ventrículo esquerdo, onde o remodelamento concêntrico e a hipertrofia associada a 

rigidez aumentada da câmara constituem características importantes. Entretanto, em 

outros casos como pós infarto do miocárdio, o remodelamento excêntrico do 

ventrículo esquerdo pode estar presente, favorecendo o desenvolvimento de 

disfunção sistólica. É sugerido que, com o avanço da insuficiência cardíaca, o 

remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo possa, eventualmente, levar à 

dilatação desta câmara cardíaca e à disfunção sistólica. Porém, o conceito 
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convencional de hipertensão associada ao remodelamento do ventrículo esquerdo 

tem sido contestado (Zile et al., 2001; Zile, Baicu e Gaasch, 2004; Drazner, 2011; 

Gaash e Zile, 2011; Konstam et al., 2011; Grossman e Paulus, 2013; Nadruz, 2015).  

A avaliação da estrutura do ventrículo esquerdo através da ecocardiografia 

aponta a ocorrência de hipertrofia miocárdica nos machos em função do sobrepeso 

neonatal (Nagueh et al., 2009). A sobrecarga mecânica imposta ao ventrículo 

esquerdo na hipertensão determina uma adequação, resultando no aumento da 

massa do ventrículo esquerdo (Bristow, 1999). De acordo com a Lei de Laplace, um 

aumento persistente da pós carga ventricular, gera como consequência expansão da 

massa mitocondrial, multiplicação em paralelo do número de miofribrilas com 

consequente aumento da espessura individual dos miócitos (Swynghedauw, 1999). 

A hipertrofia ventricular esquerda é uma alteração cardíaca associada a 

várias patologias, porém também é observada em quem pratica algumas 

modalidades de exercício físico. Então, embora a hipertrofia seja considerada um 

mecanismo adaptativo normal frente à sobrecarga pressórica ou volumétrica, há 

uma linha tênue entre a hipertrofia compensatória, adaptativa e reversível e 

hipertrofia patológica, onde o dano miocárdico é permanente (Lima, 1998; Lang et 

al., 2005). E, apesar das alterações estruturais, os ensaios ecocardiográficos não 

apontam disfunção sistólica nem diastólica em paralelo nos machos oriundos de 

ninhada reduzida, assim como também não foi observada para as fêmeas. Deste 

modo, a ausência de prejuízo funcional explica o desempenho similar entre os 

grupos no teste ergométrico de esforço máximo, excluindo o comprometimento da 

capacidade cardiorrespiratória. 

A intolerância ao exercício é o principal sintoma da insuficiência cardíaca 

diastólica crônica. Faz parte da definição de insuficiência cardíaca e está 

intimamente ligada à sua fisiopatologia. Além disso, afeta o diagnóstico e o 

prognóstico da doença. De acordo com a literatura, em humanos o teste de exercício 

cardiopulmonar em esteira ergométrica permite avaliações precisas, confiáveis e 

reprodutíveis da tolerância ao exercício, podendo render múltiplos desfechos 

importantes (Kitzman e Groban, 2008). Marques et al., (2015a) aplicaram o teste 

ergométrico de esforço máximo para avaliar a capacidade cardiorrespiratória em 

ratos também (Marques et al., 2015b). A literatura fornece uma relação linear entre a 
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velocidade máxima de corrida dos ratos e sua taxa de consumo de oxigênio 

(Rodrigues et al., 2007). 

De acordo com a literatura, a sobrenutrição precoce favorece a hipertrofia 

cardíaca, que é resultado de diversos estímulos, não só biomecânicos como neuro-

humorais (Grandmam e Alfayoumi, 2006). Pereira et al. (2006) observaram que ratos 

sobrenutridos durante a lactação apresentam uma maior sensibilidade cardíaca à 

insulina e a leptina, resultando na melhoria da captação de glicose e do aumento da 

oferta de energia, e que também podem induzir um efeito hipertrófico.  

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). Porém, a maior espessura relativa da parede 

associada a diâmetro interno normal da cavidade do ventrículo esquerdo é sugestiva 

de remodelamento concêntrico que pode levar futuramente à prejuízos funcionais 

(Cohn et al., 2000; Lang et al., 2005). 

É descrito que ratos do sexo feminino alcançam a maturidade sexual por volta 

do dia pós-natal 30 (Leibowitz et al., 2009) e a senescência reprodutiva entre 15 e 

20 meses de idade (Sengupta, 2013). Então sugere-se neste trabalho que a 

ausência de elevação da pressão arterial e da circunferência abdominal determinada 

pelo sobrepeso durante a lactação nas fêmeas, bem como a involução do quadro de 

hipertrofia entre o 30º e o 150º dia pós-natal e a preservação da função sistólica e 

diastólica, seja devida ao efeito cardioprotetor do estrogênio observado em idade 

reprodutiva (Gorodeski, 1994; Kuller et al., 1994; Machi et al., 2016; Braz et al., 

2017). Menores concentrações plasmáticas deste hormônio resultantes da transição 

para a menopausa têm sido relacionados a efeitos adversos sobre a obesidade e 

distribuição de gordura, perfil lipídico plasmático (Gorodeski, 1994) e pressão arterial 

(Hernandez et al., 2000). 
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Neste estudo não foram realizadas as análises: 

 Dosagem dos níveis de triglicerídeos, leptina e insulina no leite das 

lactantes, para confirmar os achados da literatura e avaliar se há alteração 

no leite materno frente a redução da sua ninhada; 

 Histopatológicas para confirmar os achados estruturais decorrentes dos 

ensaios ecocardiográficos e avaliar um possível estado de fibrose; 

 Dosagem dos níveis séricos de hormônios sexuais na prole para 

confirmação da ação cardioprotedora do estrogênio, bem como do perfil 

lipídico, óxido nítrico e glicemia.  
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7. CONCLUSÃO 

A redução do tamanho da ninhada como modelo experimental de indução de 

sobrenutrição durante a lactação determinou uma maior massa corporal nos 

filhotes. No entanto, parâmetros corporais avaliados pós-desmame sugerem a 

ocorrência de um possível retardo do crescimento mediante menor consumo 

alimentar. Os machos, por sua vez, apresentaram maior pressão arterial sistólica 

dissociada de disfunção cardiaca, porém acompanhada na vida adulta de 

alterações estruturais sugestivas de remodelamento concêntrico do coração, bem 

como uma maior adiposidade. Já as fêmeas jovens parecem desenvolver 

hipertrofia cardíaca, que deixa de ser observada na vida adulta, quando 

apresentaram menor pressão arterial.  

Os dados então apontam que o risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em machos é aumentado na vida adulta pelo sobrepeso durante a 

lactação, o que talvez possa ser explicado pela ausência do efeito cardioprotetor do 

estrogênio proposto para as fêmeas do presente estudo após a maturidade e antes 

da senescência sexual. 
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