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RESUMO

GONÇALEZ, P. O. Efeitos da ração autoclavada sobre os aspectos quantitativos e 
morfométricos dos neurônios mioentéricos do jejuno de ratos em períodos de pré e pós-
desmame. [Effects of the autoclaved diets in the quantitative and morphometric aspects of 
rat’s jejunum myenteric neurons in pre and pos weaning]. 2004. 76 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2004. 

Para evitar a presença de microorganismos nas rações fornecidas para animais de laboratório, 

são utilizados processos de esterilização como a autoclavagem, porém esta ocasiona perda de 

nutrientes, como as proteínas, devido à alta temperatura usada. A deficiência protéica pode 

afetar a atividade celular, provocando diferentes alterações nos tecidos. Por estes fatos, 

objetivou-se avaliar a ação da ração autoclavada sobre os neurônios do plexo mioentérico do 

jejuno de ratos em período de crescimento. Para tanto, foram utilizados ratos em período de 

desmame (21 dias) provindos de mães que receberam ração autoclavada ou não autoclavada 

durante a gestação e lactação e ratos em período de pós-desmame (21 a 70 dias) alimentados 

com o mesmo tipo de dieta que as mães recebiam. Para a mensuração do perfil do corpo 

celular e contagem do número de neurônios por área, estes foram evidenciados pelo método 

de nadh-diaforase. O peso corpóreo dos animais não apresentou diferença significativa em 

relação ao tipo de alimentação (p > 0,05). Houve uma diminuição do comprimento jejuno-íleo 

em ratos alimentados com ração autoclavada (p < 0,05). O número de neurônios por área 

aumentou aproximadamente 10% para ratos que receberam ração autoclavada (p > 0,05). Já a 

área do perfil dos corpos dos neurônios apresentou um aumento para ratos alimentados com 

ração autoclavada, sendo este significativo para animais em período de desmame. Todos os 

fatores observados apresentaram diferença significativa em relação às idades. 

Palavras-chave: Plexo mioentérico. Neurônios. Jejuno. Autoclavagem. Proteínas. 



ABSTRACT

GONÇALEZ, P. O. Effects of the autoclaved diets in the quantitative and morphometric 
aspects of rat’s jejunum myenteric neurons in pre and pos weaning. [Efeitos da ração 
autoclavada sobre os aspectos quantitativos e morfométricos dos neurônios mioentéricos do 
jejuno de ratos em períodos de pré e pós-desmame]. 2004. 76 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2004. 

Autoclaving is the most common sterilization process to avoid the presence of pathogens in 

the diet of laboratory animals. However, it may cause the loss of nutrients such as proteins 

due to the high temperature used. The protein deficiency can affect cellular activity, leading to 

different changes in the tissues. Due to these facts, this research aimed to verify the effect of 

autoclaved diet in the jejunum neurons of the myenteric plexus in rats during their growing 

phase. The experiment groups were constituted by rats in weaning period (21 days) from 

mothers that received autoclaved or not diets during the gestation and lactation, and rats in 

post weaning period (21 to 70 days) fed the same diet the mothers received. In order to 

measure the neurons body profile and to quantify the number of neurons by area, they were 

stained by the nadh-diaphorase method. No significant changes were observed to the weight 

body in animals with autoclaved diet (p > 0.05). There was a decrease in the length of 

jejunum-ileum in rats treated with autoclaved diet (p < 0.05). The number of neurons by area 

increased approximately 10% in the rats supplied with autoclaved diet (p > 0.05). The neuron 

body profile area increased in the rats that received autoclaved diet and it was significant in 

the animals in weaning period. Nevertheless, all factors observed showed significant 

differences when related to animal age. 

Key words: Myenteric plexus. Neurons. Jejunum. Autoclaving. Protein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento animal adequado é a qualidade dos 

alimentos que estes recebem, assim como, a capacidade de aproveitamento destes.  A oferta 

dos nutrientes nos alimentos e a utilização destes pelo organismo determinam o estado 

nutricional do indivíduo. A desnutrição é um estado de desequilíbrio destas condições, 

podendo ocorrer por vários fatores e ter conseqüências em diferentes graus e de formas 

reversíveis ou irreversíveis (ANDRIGUETTO et al., 1986; MARCONDES, 1976).  

 Animais de laboratório, devido à sua utilização em pesquisas e, portanto, a 

necessidade de mantê-los sem variáveis que comprometam a idoneidade dos projetos, devem 

ter um sistema de criação que garanta seu bom desenvolvimento, com uma nutrição adequada 

que os permita alcançar seu potencial genético máximo esperado. A alimentação destes 

animais é feita pelo fornecimento de rações ou dietas que contenham concentrações ideais dos 

nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Além da constituição da ração, os 

procedimentos de preparação, estocagem, limpeza e esterilização desta também devem ser 

avaliados, evitando, principalmente, a presença de microorganismos patogênicos (FORD, 

1987; KEENAN et al., 2000; NEVES, 1996). 

 Para evitar a presença de microorganismos nas rações fornecidas para animais de 

laboratório, são utilizados métodos como a autoclavagem a temperaturas superiores a 100ºC. 

Na prática, os biotérios costumam utilizar a autoclavagem à 120ºC por 15 minutos para a 

esterilização das rações fornecidas no mercado, porém esta exposição à alta temperatura pode 

resultar em perdas de seus constituintes, como a destruição de vitaminas e a desnaturação 

protéica, interferindo no valor nutricional da dieta (COATES, 1984; NEVES, 1996; 

TUFFERY, 1995). Portanto, a autoclavagem de rações atende aos objetivos de esterilização e 
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maior conservação pretendidos, porém apresenta aspectos negativos em relação à modificação 

de seus nutrientes, como as proteínas, que podem ter sua reatividade química aumentada, 

levando a uma degeneração ou reação destas com outras substâncias, podendo resultar em 

alterações em sua funcionabilidade e valor nutricional (COATES, 1984; SGARBIERI, 1996; 

TUFFERY, 1995). 

 As proteínas são de fundamental importância na alimentação animal, estando 

intimamente relacionadas com os processos vitais das células e, conseqüentemente, do 

organismo (ANDRIGUETTO et al., 1986). Dessa forma, uma deficiência protéica pode afetar 

a atividade celular, porém os tecidos não são afetados de maneira homogênea (DEO, 1978), 

sendo que aqueles que possuem baixo índice de metabolismo ou renovação celular são mais 

tardiamente comprometidos (CHAVES, 1978). 

 Alterações neuronais, envolvendo situações de deficiência protéica, foram relatadas 

por vários autores, porém, estas são distintas para os segmentos do sistema nervoso. Em 

relação ao sistema nervoso entérico, cuja função principal relaciona-se com a atividade do 

trato gastrointestinal, Santer e Conboy (1990) observaram uma redução de 27,0% no número 

de neurônios entéricos do jejuno de ratos, cujas mães foram desnutridas durante as duas 

últimas semanas de gestação, porém Miranda Neto et al. (1999) e Castelucci et al. (2002) não 

observaram alterações no número de neurônios do jejuno e intestino grosso, respectivamente, 

quando submeteram ratos em condições pré e pós-natal a deficiência protéica. 

Estes fatos indicam que há variáveis para que ocorram alterações neuronais, como o 

grau de deficiência nutricional, a região observada, a marcação neuronal usada ou a idade dos 

animais envolvidos, bem como, a necessidade de investigar outros aspectos morfo-

fisiológicos dos neurônios do sistema nervoso entérico para se considerar as características 

das modificações que podem ocorrer nestes. 
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Portanto, esta pesquisa visa analisar se o número (aspecto quantitativo) e o tamanho 

(aspecto morfométrico) dos neurônios nadh-diaforase reativos do plexo mioentérico da região 

do jejuno de ratos sofrem alterações quando estes são submetidos a uma dieta de ração 

autoclavada durante seu desenvolvimento inicial, nos períodos de pré e pós-desmame. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Vários autores relatam as características do trato gastrointestinal, sejam estas 

referentes à sua morfofisiologia geral ou sobre o plexo mioentérico em relação às suas 

características e alterações. Desta forma, os assuntos pertinentes ao entendimento desta 

pesquisa serão tratados sobre seus aspectos relevantes. 

2.1 Morfofisiologia do intestino delgado: jejuno 

 O aparelho digestório é formado por órgãos que têm como função a recepção de 

alimentos sólidos e líquidos, a redução mecânica pela mastigação, a transformação química, a 

absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos (DI DIO et al., 2002; DYCE; SACK; 

WENSING, 1997; KÖNIG; SAUTET; LIEBICH, 2004; SISSON, 1986). A principal função 

do aparelho digestório é fornecer condições para uma nutrição adequada do organismo, sendo 

esta realizada por diversos mecanismos à medida que a quantidade e a qualidade apropriadas 

de alimentos são fornecidas ao sistema (DI DIO et al., 2002). 

Desse modo, a digestão constitui uma função vital composta por processos físicos e 

químicos intimamente relacionados com um controle neuro-humoral (ANDRIGUETTO, 

1986), tendo o aparelho digestório a incumbência de preparar o alimento para ser utilizado na 

formação e substituição das células e tecidos próprios do corpo, assim como, disponibilizar a 

energia necessária para o funcionamento do organismo (KÖNIG; SAUTET; LIEBICH, 2004). 
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 A estrutura microscópica do trato digestório reflete as mudanças funcionais 

seqüenciais que ocorrem quando o alimento é propulsionado da boca até o ânus pela onda de 

contração muscular involuntária, o peristaltismo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

 O trato digestório obedece a um plano estrutural comum, encontrando-se, 

histologicamente, quatro camadas distintas, que são denominadas, em ordem interna para 

externa, como túnicas mucosa, submucosa, muscular e adventícia ou serosa (GLEREAN, 

2002).

 A túnica mucosa possui três componentes, o epitélio superficial, a lâmina própria, 

formada por tecido conjuntivo, e a muscular da mucosa, uma camada relativamente fina de 

músculo liso (GARTNER; HIATT, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

 A túnica submucosa é formada por tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos e o plexo nervoso submucoso, o qual é responsável pelo controle da 

motilidade da mucosa e da atividade secretora de suas glândulas (GARTNER; HIATT, 2003; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

 A túnica muscular é composta por duas camadas de musculatura lisa, sendo a interna 

circular e a externa longitudinal. Entre estas duas camadas localiza-se o plexo mioentérico 

que regula a atividade da túnica muscular, ou seja, a atividade peristáltica (GARTNER; 

HIATT, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

 A túnica serosa é formada por tecido conjuntivo frouxo com alternadas fibras elásticas 

e colágenas, possuindo numerosas células adiposas, vasos sanguíneos e linfáticos e um 

mesotélio constituído por epitélio simples (GARTNER; HIATT, 2003; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 1995). 

 Certas particularidades estruturais se somam a estes componentes básicos, permitindo 

caracterizar os segmentos do trato digestório (GLEREAN, 2002). 
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 Dentre os segmentos do trato gastrointestinal, o intestino é o local que recebe o bolo 

alimentar após sua preparação pelo estômago (REECE, 1996), estendendo-se do piloro até o 

ânus (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1979). A parte proximal do intestino é 

denominada de intestino delgado devido ao seu menor lúmen, sendo subdividido em duodeno, 

jejuno e íleo. O canal seguinte é denominado de intestino grosso, possuindo os segmentos 

ceco, cólon e reto (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1979). 

 O intestino delgado está relacionado com a digestão dos alimentos e absorção dos 

nutrientes (GLEREAN, 2002), sendo que a maior parte da digestão e absorção acontece no 

intestino delgado para aqueles animais que não requerem fermentação prolongada do alimento 

ingerido (ANDRIGUETTO et al., 1986; GUYTON; HALL, 1997; REECE, 1996). 

 Movimentos que tanto misturam o conteúdo do bolo alimentar quanto o propulsionam 

aboralmente, enquanto a digestão se processa, são produzidos pelo intestino delgado. Este 

fluxo deve ser controlado para fornecer uma mistura apropriada do conteúdo luminal, com as 

enzimas pancreáticas e a bile, além de permitir um tempo adequado para a digestão local de 

carboidratos, gorduras e proteínas, com uma máxima exposição dos nutrientes digeridos à 

mucosa do intestino delgado (REECE, 1996). 

 O controle da atividade gastrointestinal é desempenhado, em grande parte, por uma 

rede nervosa localizada na túnica submucosa (plexo de Meissner ou submucoso) e entre as 

camadas musculares circular interna e longitudinal externa (plexo de Auerbach ou 

mioentérico), sendo que o primeiro relaciona-se, principalmente, com o controle das 

secreções celulares e o segundo com o controle dos movimentos gastrointestinais (REECE, 

1996).

 Estes dois plexos citados referem-se ao sistema nervoso entérico e estendem-se do 

esôfago ao ânus, sofrendo modificações estruturais ao longo dos segmentos. Embora o 

sistema nervoso entérico possua seu próprio “marca-passo” e fibras de condução semelhantes 
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àquelas do coração, ele pode ter seu grau de atividade alterado pelas conexões que possui com 

sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático (REECE, 1996). 

 Com exceção do duodeno, não há diferenças morfológicas básicas que caracterizem 

especificamente os outros segmentos do intestino delgado (GLEREAN, 2002), sendo que o 

jejuno representa o maior comprimento deste, tendo grande importância no papel de absorção 

dos nutrientes (NICKEL; SCHUMMER; SEIFERLE, 1979). 

  O jejuno e o íleo constituem a porção mesentérica e móvel do intestino delgado, não 

havendo um limite distinto entre estes. Vários critérios arbitrários são usados para indicar um 

limite aboral ou distal para o jejuno, porém, para fins práticos, pode-se afirmar que as 

diferenças entre jejuno e íleo são graduais, tornando-se mais evidentes quando se compara o 

jejuno proximal e o íleo distal, sendo que ambos deveriam ser considerados uma única 

entidade, o jejuno-íleo (DI DIO et al., 2002; DYCE; SACK; WENSING, 1997). Dyce, Sack e 

Wensing (1997) comentam, ainda, que o íleo caracteriza-se por uma porção final curta do 

intestino delgado, relativamente mais muscular e, portanto, mais firme com uma conexão 

peritoneal direta com o ceco. Os mesmos autores descrevem que o limite oral ou proximal 

com o duodeno é representado pela flexura duodeno-jejunal e pela presença de um mesentério 

desenvolvido.

 O intestino delgado apresenta as quatro túnicas observadas no restante do trato 

gastrointestinal, tendo, de uma maneira geral, células diferenciadas como os enterócitos ou 

células absortivas e as células caliciformes. Histologicamente, uma das características que 

diferem o duodeno do jejuno-íleo é a presença, na túnica submucosa do primeiro, de 

glândulas tubulosas ramificadas (glândulas duodenais ou de Brunner) (GLEREAN, 2002). 
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2.2 Aspectos nutricionais e desnutrição 

  A manutenção da vida requer que os animais obtenham os nutrientes essenciais para 

os processos orgânicos através dos alimentos. Estes, após sua aquisição, sofrem processos que 

os dividem, ao longo do trato digestório, em unidades estruturais capazes de serem absorvidas 

pelo organismo, onde sofrerão reações e conversões para o fornecimento de energia para o 

metabolismo celular (GUYTON; HALL, 1997; REECE, 1996). O estado nutricional do 

indivíduo é determinado pelo suprimento de nutrientes e pela utilização destes pelo organismo 

(MARCONDES, 1976). 

 Os seis alimentos básicos são classificados quimicamente como carboidratos, 

proteínas, gorduras, água, sais inorgânicos e vitaminas (REECE, 1996). Estes são encontrados 

em quantidades variáveis nos alimentos ingeridos e, para que uma dieta seja considerada 

balanceada, esta deve conter uma relação correta entre os nutrientes (ANDRIGUETTO et al., 

1986; REECE, 1996). A dieta precisa ser controlada e otimizada de acordo com o sexo, idade 

e condições fisiológicas, entre outros fatores, já que a composição desta e o modo como é 

fornecida podem afetar significativamente a fisiologia e o metabolismo do animal (KEENAN 

et al., 2000). 

 Os animais podem viver por um período de tempo sem alimento, no qual os 

reservatórios orgânicos de energia e, até mesmo, os próprios tecidos são desdobrados e 

metabolizados através de conversão bioquímica. Uma privação prolongada e contínua de 

alimento, entretanto, resultaria em morte por inanição (REECE, 1996). 

Neste sentido, a desnutrição está relacionada com o desequilíbrio do estado nutricional 

e ocorre sob diversas formas, podendo ter conseqüências reversíveis ou irreversíveis. A 

deficiência nutricional, portanto, pode ser causada pela ausência de determinados alimentos 
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ou por uma privação geral deste, podendo, com isto ter graus de severidades e consequências 

diferenciadas (MARCONDES, 1976). 

As conseqüências da deficiência nutricional, nos sistemas que compõem o organismo 

animal, podem variar de acordo com tipo de tecido, o alimento básico envolvido e a resposta 

individual, além de outros fatores. Os efeitos da nutrição deficiente sobre a estrutura e funções 

do sistema nervoso central e periférico têm sido alvo de vários estudos (MIRANDA NETO et 

al., 1999), sendo que há relatos de perda neuronal em algumas regiões destes (BEDI, 1994; 

SANTER; CONBOY, 1990). 

Dentre os alimentos básicos, as proteínas são consideradas fator de grande importância 

para qualidade nutricional do indivíduo. Estas são moléculas coloidais complexas, de alto 

peso molecular, constituídas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que formam sua 

unidade funcional, os aminoácidos. Estes podem ser sintetizados pelo próprio animal (não-

essenciais) ou serem adquiridos na dieta (aminoácidos essenciais). A qualidade da proteína é 

importante para assegurar o fornecimento de todos os aminoácidos essenciais na exata 

proporção requerida. Processos de manufatura podem alterar uma proteína de alta qualidade 

para uma de baixa (REECE, 1996). 

As proteínas estão relacionadas com os processos vitais das células e, 

conseqüentemente, do organismo, participando da maioria das reações biomoleculares 

(CHAVES, 1978). Os animais devem receber uma quantidade mínima diária de proteínas para 

atender as suas necessidades, as quais podem estar relacionadas com o crescimento, 

recuperação de tecidos, gestação e produção (ANDRIGUETTO et al., 1986). Portanto, uma 

deficiência protéica pode afetar as células e os tecidos, porém, sob condições de carência 

protéica, os órgãos não são afetados ao mesmo tempo e com a mesma intensidade (DEO, 

1978), sendo que os tecidos que possuem baixo metabolismo são comprometidos mais 

tardiamente (CHAVES, 1978). 
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Devido a importante participação da nutrição adequada no bom desenvolvimento do 

indivíduo, o controle desta para animais de laboratório torna-se fundamental, já que estes 

serão utilizados em experimentos e, portanto, devem atingir seu desempenho genético 

esperado e não apresentarem alterações que comprometam o objetivo dos estudos realizados 

(KEENAN et al., 2000). Portanto, animais de laboratório devem receber, além de um manejo 

adequado, rações ou dietas que forneçam as concentrações ideais dos alimentos básicos e que 

sejam tratadas com cuidados relacionados à sua preparação, estocagem, limpeza e 

esterilização, para assegurar uma boa qualidade nutricional a estes animais (FORD, 1987; 

NEVES, 1996). 

Dietas de animais de laboratório precisam ser esterilizadas para eliminar patógenos 

que possam causar danos a estes, porém os processos para isso também afetam alguns 

nutrientes, destruindo-os (TUFFERY, 1995). 

Dentre os processos para esterilização de rações, destaca-se as formas química, por 

radiação e autoclavagem (TUFFERY, 1995). 

A esterilização química pela fumigação tem sido aplicada para dietas com sucesso 

variado, ocorrendo uma discrepância de opinião a respeito de seu efeito na qualidade dos 

nutrientes, sendo um dos principais problemas a dificuldade em remover todos os traços do 

fumigante, que pode permanecer dissolvido nos componentes lipídicos (TUFFERY, 1995). 

A radiação é um método efetivo de esterilização, mas o processo pode ser inviável em 

muitos laboratórios por questão de segurança e custo (TUFFERY, 1995). 

A autoclavagem é um procedimento no qual há a aplicação de vapor sobre alta pressão 

e temperatura acima de 100oC. O tratamento a 121oC por 10 a 15 minutos é considerado 

suficiente para o sucesso da esterilização sem muita perda de nutrientes (TUFFERY, 1995). 

A radiação é, de maneira geral, menos prejudicial que o calor para a qualidade dos 

nutrientes da dieta, já que as perdas de vitaminas são menores e a qualidade protéica não é 
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afetada pela irradiação. Porém, a autoclavagem é bastante utilizada pelos biotérios, pois 

apresenta facilidade em relação aos padrões de segurança e ao custo (TUFFERY, 1995), 

embora cause perdas de vitaminas e desnaturação de proteínas, interferindo no valor 

nutricional da dieta (COATES, 1984). 

Na formulação da dieta deve-se considerar a perda de nutrientes devido a fatores como 

armazenamento, esterilização e a interação entre os componentes individuais (TUFFERY, 

1995). A fonte mais importante sobre os requerimentos nutricionais da dieta de ratos é 

encontrada na publicação Nutrient Requeriments of Laboratory Animals, que relata as 

quantidades mínimas de nutrientes requeridos por estes animais com uma margem de 

segurança (KEENAN et al., 2000). A quantidade mínima de proteína requerida para 

crescimento, reprodução e manutenção para ratos é de 15%, 15% e 5%, respectivamente 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1995). Entretanto, estas concentrações de proteína 

foram baseadas em estudos com dietas purificadas, com proteínas de alta digestibilidade, o 

que leva a maioria das dietas comerciais a apresentarem concentrações protéicas entre 18 e 

23% (KEENAN et al., 2000). 

Sobre estes aspectos, o mercado oferece rações autoclaváveis que apresentam uma 

maior quantidade de vitaminas e um revestimento de proteção contra a ação da alta 

temperatura de autoclavagem, tendo um custo de mercado superior ao da ração normal em 

aproximadamente 10% (NUVITAL, 2004). 

Em um ensaio para avaliar a influência do tratamento térmico (121ºC) na qualidade 

das proteínas de alimentos enlatados para gatos, Hendriks et al. (1999) observaram que 

ocorrem mudanças na digestibilidade de aminoácidos com o aumento do tempo do processo 

de esterilização. 

Já Faria et al. (2004), considerando a ação da ração autoclavada sobre ratos em 

crescimento, observaram que esta, fornecida durante a gestação, não influencia o peso dos 
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ratos ao nascer nem ao desmame. Em relação a digestibilidade e desempenho, evidenciou-se 

uma redução no aproveitamento digestivo da energia bruta da ração autoclavada fornecida 

após a desmama e piora na conversão alimentar no período de 42 dias. O fato de não ter 

ocorrido uma influência direta do tratamento térmico da ração no desempenho dos ratos pode 

ser explicado pelo alto teor protéico desta, que evitou que houvesse uma perda em sua 

qualidade nutricional. Neste mesmo estudo, foi realizado o teste de solubilidade de proteína 

em KOH, sendo que este se mostrou como um bom indicador da redução da qualidade 

protéica da ração, sendo que o nível de solubilidade da proteína em KOH encontrada na ração 

antes da autoclavagem foi de 80,85% e após 47,36%.  

Faria e Stabille (2001), variando o tempo de autoclavagem da ração para observar 

alterações no valor nutricional desta, relatam que há uma piora na conversão alimentar com 

rações autoclavadas por 30, 45 e 60 minutos à 120ºC. Os autores atribuem a piora observada 

nas características de desempenho a produtos formados pela reação de Maillard ocorrida 

durante a autoclavagem, prejudicando a disponibilidade dos nutrientes, principalmente a 

protéica. Neste mesmo estudo, verificou-se o escurecimento da ração (indicativo da reação de 

Maillard) na autoclavagem processada em tempo superior a 15 minutos. 

A reação de Maillard ocorre entre as proteínas e açúcares redutores, resultando no 

aparecimento de pigmentos marrons como produto da reação entre glicose e glicina. A reação 

do grupo amino com os grupos carbonilo ou cetônicos dos carboidratos redutores ocorre 

mesmo em temperaturas relativamente baixas devido a elevada energia de ativação deste tipo 

de reação. A reação de Maillard inativa, principalmente, a lisina, sendo o resultado final o 

escurecimento da ração (SGARBIERI, 1996). 

Zhang e Parsons (1994), avaliando os tempos de autoclavagem sobre a qualidade 

nutricional do farelo de girassol fornecida a frangos, relataram uma piora no desempenho 

destes. Em experimento semelhante, Zhang (1996) observaram uma redução de 78% para 
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56% na proteína solúvel em KOH do farelo de amendoim autoclavado, sendo que os frangos 

alimentados com farelo autoclavado por tempo superior a 40 minutos apresentaram piora de 

desempenho. 

De forma geral, os experimentos demonstram que a autoclavagem de rações causa 

alteração protéica, assim como de outras substâncias, podendo levar a uma deficiência 

nutricional nos animais, quando as alterações ocorridas não forem bem avaliadas. 

2.3 Sistema Nervoso Entérico 

 Tratadistas clássicos, como Machado (2002), dividem, funcionalmente, o sistema 

nervoso em somático e visceral. 

 Conceitualmente, o sistema nervoso autônomo representa a porção eferente do sistema 

nervoso visceral, sendo constituído por neurônios motores viscerais que controlam as 

atividades dos músculos liso e cardíaco e das glândulas. Alguns autores consideram sua 

classificação em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático (DÂNGELO; 

FATINI, 2002; MACHADO, 2002), sendo que outros acrescentam a estes o sistema nervoso 

intrínseco, onde destaca-se o sistema nervoso entérico. Furness e Costa (1987) comentam que 

esta terceira classificação para o sistema nervoso autônomo foi proposta por Langley, no 

início do século XX, porém a maioria dos tratadistas clássicos, ainda, não a adota.  

 O conhecimento sobre as estruturas e funções dos sistemas nervosos simpático e 

parassimpático é amplo, porém é necessário um maior entendimento sobre as características 

do sistema nervoso entérico (GUILFORD, 1990). 
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 O sistema nervoso entérico é um conjunto de neurônios e de células de suporte 

encontrados dentro da parede do trato gastrointestinal, que formam plexos ganglionados ou 

não, relativamente independentes do sistema nervoso central, que agem coordenando funções 

complexas como a motilidade, a secreção e o fluxo sanguíneo do canal alimentar (COSTA; 

SIMON; BROOKS, 1994; FURNESS; COSTA, 1987; STERNINI, 1988). Os neurônios 

intrínsecos do trato gastrointestinal constituem uma complexa e variada população que, 

segundo Young et al. (1993), deve ser totalmente conhecida para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos na digestão. 

 Segundo Furness e Costa (1987) alguns pesquisadores realizaram descobertas 

pioneiras de grande significado sobre o sistema nervoso entérico. Entre estes, Georg Meissner 

(1829-1903) e Leopold Auerbach (1828-1897), que descreveram pela primeira vez os plexos 

ganglionados do sistema nervoso entérico; Alexander Dogiel (1852-1922), que reconheceu e 

classificou uma morfologia única para os neurônios entéricos, além de supor que as diferenças 

na forma indicavam diferenças funcionais; William Baylis (1860-1924) e Ernest Starling 

(1866-1927), que relataram a existência de reflexos polarizados no intestino independente de 

uma influência extrínseca; John Newport Langley (1852-1925), que observou fatores 

incomuns no sistema nervoso entérico, classificando-o como a terceira divisão do sistema 

nervoso autônomo; Albert Kuntz (1879-1957), elucidador da complexidade dos circuitos 

neuronais do sistema nervoso entérico; Walter Cannon (1871-1945), que revelou 

características fisiológicas do movimento do trato gastrointestinal. 

Acredita-se que os neurônios do SNE têm origem, principalmente, na crista neural 

(NATARAJAN et al., 1999) em células localizadas no segmento vagal, que migram para a 

porção cranial do trato gastrointestinal, e desta para todo o canal alimentar (FURNESS; 

COSTA, 1987; GABELLA, 1994). 
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Segundo Gabella (1979) as estruturas relacionadas com o controle nervoso das 

atividades do trato gastrointestinal compreendem os caminhos aferentes e eferentes dos 

nervos que o atingem e dos gânglios e plexos que se localizam dentro da parede do estômago 

e intestino. Desta forma, o sistema nervoso entérico está presente no trato gastrointestinal, 

formando plexos localizados nas paredes dos órgãos e que podem ser vistos como uma cadeia 

que se estende por todo o trato, mas com mudanças em seu arranjo (FURNESS; COSTA, 

1987; GABELLA, 1979; GABELLA, 1994; PAXINOS, 1994), formando uma irregular e 

delicada rede (IRWIN, 1931). 

Os corpos celulares dos neurônios entéricos estão contidos dentro dos plexos 

mioentérico (plexo de Auerbach) e submucoso (plexo de Meissner) (GABELLA, 1979; 

GABELLA, 1987; GUILFORD, 1990; STERNINI, 1988). Segundo Gabella (1979) o plexo 

mioentérico está situado na túnica muscular, entre as camadas circular e longitudinal desta, já 

o plexo submucoso situa-se na túnica submucosa. 

Os plexos entéricos estão fechados dentro de circuitos neuronais, formando cadeias 

com gânglios conectados por cordões de fibras nervosas, sendo que o tamanho e a forma 

dessas cadeias variam muito entre os plexos mioentérico e submucoso, dentro do mesmo 

plexo nas diferentes partes do trato gastrointestinal e, também, no mesmo segmento em 

diferentes espécies (GABELLA, 1979). Porém, há uma distribuição regular que pode 

caracterizar os segmentos do trato digestório ou até mesmo a espécie animal considerada, o 

que não implica em uma relação funcional conhecida entre estes (GABELLA, 1994). 

 Os gânglios do plexo mioentérico diferem dos gânglios simpáticos e parassimpáticos, 

já que todos os neurônios são circundados por uma lâmina basal comum, sendo separados uns 

dos outros por células gliais, formando uma separação anatômica entre os neurônios muito 

menor que em outros gânglios autônomos (GABELLA, 1994). 
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A independência do sistema nervoso entérico em relação ao sistema nervoso central é 

relativa, pois os neurônios motores finais, tanto da subdivisão simpática quanto da 

parassimpática do sistema nervoso autônomo relacionados com a inervação do trato 

gastrointestinal, estão localizados também no interior dos gânglios entéricos, juntamente com 

aqueles do plexo mioentérico (COSTA; SIMON; BROOKS, 1994; FURNESS; COSTA, 

1987; GUILFORD, 1990). 

A complexidade do plexo mioentérico pode ser reconhecida desde os primeiros 

estudos elaborados, baseados em métodos de coloração convencionais que identificavam 

populações heterogêneas de neurônios dentro do sistema nervoso entérico. A diversidade dos 

tipos de neurônios entéricos têm sido estabelecida por estudos farmacológicos e 

eletrofisiológicos, que demonstram a existência de neurônios motores excitatórios, inibitórios 

e interneurônios, dentre outros (STERNINI, 1988). 

De uma maneira geral, os neurônios entéricos podem ser classificados em sensitivos, 

que monitoram fatores como a tensão da parede do intestino, interneurônios, que interligam as 

informações entre os neurônios entéricos, e motores, que mudam a atividade intestinal como a 

contração muscular, a dilatação de vasos ou o transporte de água e eletrólitos (FURNESS; 

COSTA, 1987; STERNINI, 1988). Os neurônios entéricos podem ser tipificados também 

como motores excitatórios e inibitórios para os músculos, secretórios-motores para o controle 

das funções de secreção e absorção da mucosa e vasomotores, que estão relacionados com a 

musculatura lisa dos vasos sanguíneos e controle de seu fluxo (COSTA; SIMON; BROOKS, 

1994; FURNESS; COSTA, 1987; STERNINI, 1988).

A primeira classificação morfológica dos neurônios mioentéricos foi elaborada por 

Dogiel, no final do século XIX. Esta organiza os neurônios em três grupos: neurônios tipo I 

(corpo celular achatado, um axônio irregular e longo e numerosos dendritos curtos na base do 

pericário e do axônio), neurônios tipo II (corpo celular liso e oval com somente um processo 
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celular longo) e neurônios tipo III (corpo celular oval ou retangular, axônio longo e pequenos 

e numerosos dendritos irregulares) (STERNINI, 1988; WOOD, 1994). 

Com o desenvolvimento das técnicas empregadas, outras classificações surgiram, as 

quais consideram as dimensões do corpo celular, as características eletrofisiológicas e os tipos 

de neurotransmissores dos neurônios (FURNESS, 2000). 

Para o estudo do plexo mioentérico, muitos autores analisaram o arranjo, o número e o 

tamanho dos neurônios deste em diferentes segmentos do trato gastrointestinal e espécies 

animais (ARAÚJO et al., 2003b; BARBOSA, 1973; BOR-SENG-SHU et al., 1994; CRACO; 

FILOGAMO, 1994; FREGONESI; MIRANDA NETO; MOLINARI, 1998; GABELLA, 

1971; GABELLA, 1984; GABELLA, 1987; GABELLA; TRIGG, 1984; MIRANDA NETO 

et al., 2000; MIRANDA NETO et al., 2001; SOUZA et al., 1982; STABILLE; MIZUNO; 

GERMANO, 1999). 

Quanto ao arranjo, o plexo mioentérico, propriamente dito, é formado por uma cadeia 

delicada, de disposição contínua e irregular que supre as fibras dos músculos lisos da túnica 

muscular do trato gastrointestinal (IRWIN, 1931; STERNINI, 1988), cujos gânglios se 

diferem pelo tamanho e forma, sendo que no intestino delgado são caracterizados por serem 

afilados e longos (MATSUO, 1934) e paralelos às fibras da camada muscular circular 

(IRWIN, 1931). 

Há pouca diferença no arranjo do plexo mioentérico nas margens mesentérica e anti-

mesentérica do intestino delgado (GABELLA, 1994; IRWIN, 1931). Gabella (1994) 

acrescenta que, embora os gânglios apresentem-se maiores na margem mesentérica, não há 

alterações na densidade neuronal em torno da circunferência do intestino delgado. Ao 

contrário, o mesmo autor e Sternini (1988) relatam que o plexo mioentérico apresenta 

gânglios mais largos e numerosos na curvatura menor do estômago em relação à curvatura 

maior deste órgão, aludindo à diferença regional do trato gastrointestinal. 
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Ainda quanto esta caracterização regional, Gabella (1971), Miranda Neto et al. (2001), 

Sant’ana et al. (1997), Zanin et al. (2001) e Zanin et al. (2003) comentam que o arranjo dos 

gânglios do plexo mioentérico não difere, porém o número de neurônios que os compõem é 

superior na região mesentérica.  

Estes estudos, de uma maneira geral, referem-se ao número de neurônios por 

centímetro quadrado do estômago ou intestino, ou seja, os valores são expressos por área, não 

correspondendo ao número total de neurônios, uma vez que a análise ocorre em apenas duas 

dimensões (comprimento e largura), não sendo estudada a dimensão de profundidade. Assim, 

os valores são aproximados, mas indicam diferenças no número de neurônios nas várias partes 

do trato gastrointestinal (CLEBIS, 2003). Sternini (1988) comenta que o duodeno apresenta 

um número de neurônios por área mais elevado que o íleo, e o colo maior que o intestino 

delgado. No caso do rato, o intestino delgado apresenta um valor de 9400 neurônios/cm² e um 

total de 1,85 milhões (GABELLA, 1979). 

Como a relação é referente à superfície do órgão, se esta aumenta o gânglio torna-se 

mais escasso e o número de neurônios por unidade de superfície é menor, sendo que este valor 

depende da distensão sofrida pelo órgão durante um processo patológico (GABELLA, 1984; 

SOUZA; FURLAN, 2001) ou mesmo durante a preparação do mesmo para as técnicas em 

preparado de membrana (GABELLA, 1994). Por outro lado, para elucidar a importância do 

sistema nervoso entérico, estudos realizados demonstram que este possui número de 

neurônios semelhante ou superior ao da medula espinhal (GABELLA, 1979; GUILFORD, 

1990).

 Quanto ao tamanho ou área do perfil do corpo celular, os neurônios do plexo 

mioentérico possuem uma grande variação, fato encontrado nos gânglios autônomos de uma 

maneira geral. Segundo Gabella (1979), o ceco de ratos apresenta uma variação de 100µm² a 

2000µm², a qual é menor para outros segmentos, sendo que, no íleo, há a predominância de 
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neurônios menores. O autor comenta que o significado destas diferenças não é conhecido, mas 

podem indicar que o gânglio entérico possui neurônios com diferentes especializações 

regionais.

Um dos métodos utilizados para estudar quantitativa e morfometricamente os 

neurônios do plexo mioentérico é o preparado de membrana. Segundo Gabella (1990, 1994) 

este método favorece a observação de uma área maior, quando comparado com as técnicas 

que utilizam cortes histológicos. 

O preparado de membrana para observação do plexo mioentérico consiste da 

retirada das camadas mucosa e submucosa, preservando a camada muscular e serosa de um 

segmento. Desta forma, é possível identificar os componentes do plexo mioentérico (CLEBIS, 

2003).

Para evidenciar os neurônios entéricos, várias técnicas podem ser empregadas, 

podendo-se citar a impregnação por prata e ouro (MATSUO, 1934), coloração com azul de 

metileno e com azul de toluidina (BARBOSA, 1973; IRWIN, 1931; MATSUO, 1934), 

técnicas histoquímicas (GABELLA, 1969; GABELLA, 1989; YOUNG et al., 1993), 

imunohistoquímicas (DRENGK et al., 2000), imunofluorescência (GABELLA, 1979), 

acetilcolinesterase (BOR-SENG-SHU et al., 1994; GABELLA, 1969; STERNINI, 1988) além 

de técnicas de microscopia eletrônica (GABELLA, 1979). 

Miranda Neto et al. (2001) e Araújo et al. (2003b), em estudo com neurônios 

mioentéricos do íleo e cólon descendente de ratos, respectivamente, corados por quatro 

diferentes técnicas (Giemsa, histoquímica, NADH-diaforase e acetilcolinesterase), concluíram 

que há uma variação no número de neurônios por área ao redor da circunferência intestinal e 

que a observação deste fato independe da técnica utilizada para a marcação dos neurônios.  

Entre as técnicas de histoquímica destaca-se a reação utilizada por Gabella (1969) 

para detectar a atividade da enzima NADH-diaforase, tendo como aceptor artificial de 
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elétrons o “nitro blue tetrazolium” ou simplesmente NBT.  Este método evidencia a 

população neuronal com maior atividade e concentração daquela enzima (SANT’ANA et al., 

1997) que, segundo Young et al. (1993), representa 80% do total dos neurônios mioentéricos. 

  Há consideráveis evidências de alterações patológicas, no sistema nervoso entérico, 

associadas a várias desordens do trato gastrointestinal (FURNESS; COSTA, 1987), como, por 

exemplo, hipertrofias (GABELLA, 1984) e diabetes (CLEBIS, 2003; SOUZA; FURLAN, 

2001).

Certos aspectos da função gastrointestinal sugerem que a idade é um fator que atua no 

sistema nervoso entérico, podendo ser observado no homem problemas associados a 

motilidade, disfunções de secreção ou dificuldade de absorção no canal alimentar (SANTER; 

BAKER, 1988). 

Em relação à idade, Gabella (1971) observou uma diminuição de neurônios nadh-

diaforase positivos por área no período pós-natal e um aumento do valor “total”, concluindo 

que durante esta fase há um aumento no tamanho dos neurônios, sendo este mais significativo 

no estômago, ceco e reto que no intestino delgado. O autor afirma que os neurônios de 

tamanho pequeno constituem a principal população neuronal do plexo mioentérico de ratos 

recém-nascidos, estando presente em proporções diferentes nos segmentos do trato 

gastrointestinal no animal adulto, sendo que o intestino delgado apresenta uma variação de 50 

a 300µm² no recém-nascido, com 80% destes neurônios entre 75 e 150µm². Já o animal adulto 

possui neurônios com uma área de 50 a 750 µm², sendo a maioria da população encontrada 

entre 100 e 175µm². Neste estudo, o número de neurônios, no intestino delgado, encontrado 

foi de 9405 neurônios/cm² com um “total” de 1.850.000, para ratos adultos (6 meses), e 

64.345 neurônios/cm² com um “total” de 420.000 para recém-nascidos (1 a 16 horas de vida). 

Avaliando o número de neurônios mioentéricos em cobaias durante as fases adulta e 

idosa, Gabella (1989) observou uma queda de 40 a 60% no animal idoso, apresentando 
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menores dimensões (comprimento e circunferência) do intestino delgado. O mesmo 

decréscimo neuronal foi relatado por Santer e Baker (1988) em ratos, sendo que estes não 

encontraram variação na distribuição do tamanho celular nas diferentes idades. Tanto Gabella 

(1989) como Santer e Baker (1988) sugerem que uma redução significativa no número de 

neurônios é acompanhada de mudanças estruturais e reorganização destes. 

Em humanos, Souza et al. (1993) observaram que os neurônios do plexo mioentérico, 

visualizados por Giemsa em material de autopsia, sofrem uma redução de 34% em idosos em 

todas as regiões do intestino delgado, principalmente no duodeno, onde o número de 

neurônios diminuiu em 38%. Entretanto, neste estudo não foi encontrada correlação 

significativa entre o número de neurônios e a espessura da musculatura lisa e nem diferenças 

nesta última entre jovens e idosos. Os autores sugerem que a diminuição na densidade 

neuronal com a idade poderia afetar o potencial do sistema nervoso entérico em relação aos 

parâmetros funcionais do intestino delgado. 

Gabella (1989) ainda comenta que os plexos entéricos são formações adaptáveis e 

altamente dinâmicas e que há um grande desenvolvimento estrutural na vida pós-natal, 

incluindo a geração de novos neurônios ou as alterações no arranjo do gânglio. Santer e Baker 

(1988) relatam que não há dados que estabeleçam se a perda de neurônios ocorre sobre um 

período limitado ou se acontece durante uma grande porção da vida do animal ou qual a idade 

em que o processo inicia-se. 

Além da idade, acredita-se que a desnutrição pode alterar o número e o tamanho dos 

neurônios de um modo geral. Assim, deficiências nutricionais impostas sobre os estágios de 

crescimento causam alterações funcionais e morfológicas no sistema nervoso central, podendo 

ser irreversíveis de acordo com sua intensidade, com diminuição de 30,0% a 50,0% no 

número de neurônios deste (CHAVES, 1978). 
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Para estudo da interação entre a desnutrição e o plexo mioentérico, diferentes tipos de 

tratamentos são usados para causar a deficiência nutricional, obtendo-se resultados variados, 

que demonstram que o grau de desnutrição está relacionado com as alterações que esta possa 

ocasionar ao plexo mioentérico. 

No caso do sistema nervoso periférico, a desnutrição causa uma diminuição 

significativa no número de neurônios (GAETANI et al., 1977). Desnutrição severa em ratos 

durante a prenhez pode causar alteração neuronal nos filhotes, como demonstra o estudo 

realizado por Conboy, Santer e Swift (1987) onde houve redução no tamanho dos neurônios 

do gânglio celíaco-mesentérico dos filhotes, com persistência na vida adulta. 

Além das modificações neuronais gerais, devido à desnutrição, pode ocorrer a 

diminuição do comprimento das vilosidades do intestino delgado, no período pré e pós-natal, 

sugerindo que um mecanismo de adaptação em resposta à desnutrição pode acontecer, 

representando uma condição em que o plexo mioentérico atue em um limite necessário à 

manutenção da homeostase visceral (FURMANSYAH et al., 1989). 

Santer e Conboy (1990) relatam que o número de neurônios entéricos nadh-diaforase 

reativos presentes no jejuno de ratos, cujas mães foram submetidas a um estado de 

desnutrição pelo fornecimento de metade da dieta normal, foi reduzido em 27% e a inervação 

simpática tornou-se mais espaçada, com um arranjo menos regular e com um menor grau de 

fluorescência. Neste estudo, após o fornecimento da dieta normal aos ratos desnutridos, não 

foram restabelecidos os padrões neuronais. 

Quanto aos efeitos da privação protéica no plexo mioentérico, vários autores relatam a 

ocorrência de alterações no número e tamanho dos neurônios. 

Sant’ana et al. (1997) verificaram uma perda neural média de 13% no plexo 

mioentérico do cólon ascendente de ratos adultos submetidos à privação protéica (8%), com 

um aumento no número de neurônios nadh positivos por área de 31,62%,  queda no peso 
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corpóreo dos animais desnutridos de 35,1%, diminuição do comprimento do cólon em 26,8% 

e um estreitamento deste em 6,7%. Os autores comentam que o aumento no número de 

neurônios por área nos animais desnutridos não podem ser interpretados como um aumento da 

população neuronal total, já que o surgimento de novos neurônios na vida adulta é um 

processo pouco expressivo que carece de fatores de estímulo e que a desnutrição atua levando 

a redução do número de neurônios, quer seja no sistema nervoso central ou no sistema 

nervoso entérico, podendo, então, este aumento ser uma diferença na dispersão de neurônios, 

já que os animais desnutridos tem um menor crescimento. Natali e Miranda (1996) 

concluíram da mesma forma o resultado de maior número de neurônios por área que 

obtiveram em estudo sobre o plexo mioentérico de duodenos de ratos cujas mães foram 

submetidas à desnutrição protéica durante a gestação e a lactação. 

Castelucci et al. (2002) observaram que o efeito da privação protéica pré e pós-natal, 

nos neurônios mioentéricos nadh reativos do cólon de ratos não altera o número de neurônios 

por área observada, mas causa perdas relativas ao peso dos animais (50%), área do cólon 

(40%) e áreas de perfil celular neuronal (15%), ocorrendo recuperação dos fatores após a 

retomada da dieta protéica. Sobre o aspecto dos gânglios, os autores relatam que estes se 

apresentaram alongados com seu eixo maior paralelo à camada muscular circular, sendo, 

geralmente, contínuos com outros gânglios e contendo um número variável de neurônios de 

tamanhos diferentes. Variações entre os grupos, em relação a estrutura dos gânglios, foram 

pouco evidentes, porém estes assumiram um aspecto menos regular nos ratos desnutridos. 

Ao contrário, Miranda Neto et al. (1999) verificaram que a desnutrição protéica 

materna (8%) não provoca redução no número de neurônios mioentéricos, corados por 

Giemsa, por área do jejuno de ratos, mas provoca o acúmulo de material protéico no 

citoplasma de neurônios quando o animal volta a receber ração com teor protéico normal. 

Mello, Stabille e Miranda Neto (1997) também não observaram diferença significativa entre o 
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número de neurônios na porção proximal do cólon de ratos com desnutrição protéica (8%) 

pré-natal e no período de lactação. 

Zanin et al. (2003), considerando os neurônios NADH-diaforase positivos do jejuno de 

ratos submetidos à desnutrição protéica (8%), observaram que a dieta não alterou a 

organização dos neurônios, sendo que estes raramente apresentaram-se isolados, 

predominando o agrupamento com formação de gânglios paralelos entre si e orientados 

transversalmente em relação ao maior eixo do intestino. Entretanto, a deficiência protéica 

levou a um menor desenvolvimento corporal dos animais desnutridos (44,2% menor do que 

do grupo controle), contribuindo para que os neurônios destes sofressem menor dispersão e 

apresentassem um maior número por mm² (96,7%). 

Araújo et al. (2003a), avaliando os efeitos da desnutrição protéica e da carência de 

vitaminas do complexo B sobre os neurônios do plexo mioentérico do cólon descendente de 

ratos adultos, observaram que os ratos desnutridos (8% de proteína sem suplementação com 

vitamina B) apresentaram peso corpóreo 11,84% menor, redução da área do cólon em 48% e 

redução no número de neurônios corados por Giemsa, nadh-diaforase e nadph-diaforase em 

51,9%, 28,3% e 24,2%, respectivamente. Os autores comentam que o número superior de 

neurônios corados com Giemsa confirma o fato das técnicas nadh-diaforase e nadph-diaforase 

evidenciarem subpopulações neuronais com maior atividade destas enzimas. A alta redução 

neuronal relatada neste estudo em comparação com outros em que foi avaliada somente a 

deficiência protéica, permitiu que os autores sugerissem que esta diminuição está sobre alta 

influência da deficiência de vitamina B, mas que outros resultados poderiam ser obtidos para 

outros segmentos do trato gastrointestinal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 Para a realização deste estudo, foram utilizados ratos (Rattus norvegicus) da linhagem 

Wistar provenientes do Biotério Central da Universidade de Maringá, sendo 4 fêmeas de 

segunda gestação e 20 machos obtidos da ninhada destas. 

 Os animais foram mantidos em caixa de propileno com dimensões de 40cm 

comprimento X 33cm de largura X 17cm de altura, providas de bebedouro e comedouro 

adequados, com fornecimento de alimento e água ad libitum. As condições ambientais foram 

controladas, sendo mantida uma temperatura de 22oC e um foto período de 12 horas claro e 12 

horas escuro. 

 Foi fornecida para os animais, uma ração comercial de referência para ratos (Nuvilab 

CR1-Nuvital ) com teor protéico de 22%, sendo a autoclavagem ou não autoclavagem desta 

uma das variáveis deste experimento. A ração foi autoclavada a uma temperatura de 120oC

por 15 minutos. 

A composição detalhada da ração, assim como, o nível de proteína solúvel em KOH 

desta em condições de autoclavagem ou não, são apresentadas na tabela 1 e na figura 1, 

respectivamente. 

Tabela 1 – Composição química da ração comercial Nuvilab CR1-Nuvital  usada como 
referência na alimentação de ratos – São Paulo – 2004 

Nutrientes % 

Matéria Seca 89,88 

Proteína bruta 22,23 

Fibra Bruta 5,73 

Cálcio 0,92 

Fósforo 0,87 

Energia Bruta (kcal/kg) 3976 

Fonte: Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual de Maringá. 
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Figura 1 – Níveis percentuais de proteína solúvel em KOH encontrados na 
ração Nuvilab CR1-Nuvital  em função do tempo de 
autoclavagem

 Os animais foram separados de acordo com o período de vida (desmame e pós-

desmame) e com a alimentação que receberam durante este, formando quatro grupos 

experimentais que permitiram a avaliação do efeito da ração autoclavada durante os períodos 

de pré e pós-desmame, sendo estes indicados a seguir.  

 Grupo C21: animais de 21 dias de idade, cujas mães receberam ração não autoclavada 

durante a gestação e amamentação. Este grupo corresponde ao controle da observação 

referente à ação da alimentação durante o período de pré-desmame. 

 Grupo E21: animais de 21 dias de idade, cujas mães receberam ração autoclavada 

durante a gestação e amamentação. Este grupo corresponde à variação experimental analisada 

(alimentação) durante o período de pré-desmame. 

 Grupo C70: animais de 70 dias de idade que receberam ração não autoclavada após o 

desmame, cujas mães receberam ração não autoclavada durante a gestação e amamentação. 

Este grupo corresponde ao controle da observação referente ao período de pós-desmame. 

Fonte: FARIA et al. (2004).



P. O. Gonçalez      43 

Materiais e Método

 Grupo E70: animais de 70 dias de idade que receberam ração autoclavada após o 

desmame, cujas mães receberam ração autoclavada durante a gestação e amamentação. Este 

grupo corresponde à variação experimental analisada (alimentação) durante o período de pós-

desmame. 

 Para o tratamento diferenciado do experimento, as 4 fêmeas receberam dietas 

controladas durante o período de gestação, sendo separadas igualmente em 2 grupos, aos 

quais foi fornecida ração autoclavada e ração não autoclavada. 

 As ninhadas foram equalizadas para 5 machos ao nascimento, sendo que as mães 

continuaram recebendo o mesmo tratamento a que estavam submetidas durante a gestação no 

período de desmame, que ocorreu aos 21 dias. 

Aos 21 dias, os filhotes pertencentes aos grupos C21 e E21 foram sacrificados para a 

obtenção das amostras do experimento. Os filhotes dos demais grupos (C70 e E70) foram 

separados das mães (desmame) e submetidos a uma dieta igual a que as mães estavam 

recebendo, ou seja, ração autoclavada (E70) e ração não autoclavada (C70). O tratamento foi 

mantido durante o período de 21 a 70 dias de idade, quando os animais foram sacrificados 

para obtenção do segundo grupo de amostras do experimento. 

Os animais, após pesagem, foram sacrificados por deslocamento da coluna cervical e 

laparotomizados para a obtenção do trato gastrointestinal. Devido à dificuldade da 

individualização morfológica da região do jejuno e íleo, sua mensuração (comprimento) foi 

tomada em conjunto. Por este mesmo motivo, para a obtenção da região do jejuno a ser 

utilizada no experimento, foi considerada a porção mais proximal ao duodeno. 

Para a observação dos neurônios do plexo mioentérico do jejuno dos ratos dos 4 

grupos, foi utilizada a técnica descrita por Gabella (1969) para marcação de neurônios nadh-

diaforase reativos. 

Para tanto foram utilizadas as soluções de Krebs e de reação que são descritas a seguir. 
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A solução de Krebs (pH 7,3) consistiu de 1,3g de NaHCO3 (Sinth®, BRA), 0,24g de 

MgCl2.6H2O (Sinth®, BRA), 0,44g de KCl (Sinth®, BRA), 0,165g de NaH2PO2 (Sinth®,

BRA), 7,05g de NaCl (Sinth®, BRA) e 0,27g de CaCl2 (Sinth®, BRA) em 1 litro de água 

destilada.

Para o meio de reação (pH 7,3), foram utilizados 25ml de solução estoque de Nitro 

Blue Tetrazolium (NBT, solução estoque na concentração de 0,5mg/ml, Sigma®, USA), 25ml 

de tampão fosfato de sódio (Sinth®, BRA), 0,1M, 50ml de água destilada e 0,05g de -NADH

(Sigma®, USA). 

Cada segmento de jejuno foi lavado com solução de Krebs e teve uma das 

extremidades ligada com fio de sutura para que quantidade suficiente de solução de Krebs 

fosse injetada em sua luz para promover leve preenchimento. Após a ligadura da outra 

extremidade, o jejuno foi submetido aos procedimentos da técnica de nadh-diaforase. Para 

tanto, o seguinte protocolo foi adotado: 

- duas lavagens de 10 minutos em solução de Krebs; 

- permeabilização em Krebs contendo Triton X-100 (Sigma®, USA) a 0,3% por 

cinco minutos; 

- duas lavagens de 10 minutos em solução de  Krebs; 

- incubação por 45 minutos em meio de reação; 

- fixação em solução de formol a 10% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,3. 

Para a obtenção dos preparados de membrana, o segmento de jejuno foi seccionado ao 

longo de seu eixo longitudinal na margem mesentérica e foi realizada uma microdissecação 

em sua face interna para a retirada das túnicas mucosa e submucosa, com presevação das 

túnicas muscular e serosa. A microdissecação foi realizada em placa de vidro, com auxílio de 

micro-pinça e micro-tesoura (Petrovich®, BRA), ao eletromicroscópico com transluminação 

(Olympus®, JAP). 
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Os preparados de membrana foram colocados entre lâmina e lamínula de vidro e 

montados com solução de glicerina tamponada. As lâminas foram mantidas sob peso por no 

mínimo 48 horas para assegurar a correta aderência do material e impedir a formação de 

bolhas.

A quantificação dos neurônios nadh-diaforase reativos foi realizada ao microscópio 

Olympus® BX40 com objetiva de 40X pela amostragem dos preparados de membrana do 

jejuno.

Foram observados 40 campos, escolhidos ao acaso, de cada animal em todos os 

grupos. Em cada campo foram contados os corpos celulares dos neurônios nadh-diforase 

reativos, considerando os meios neurônios de um campo e desprezando os do campo seguinte. 

A área do campo do microscópio visualizada com objetiva de 40X foi mensurada com 

uma régua micrometrada (Zeiss®, GR) para a obtenção da área equivalente a 40 campos. A 

área de cada campo foi de 0,224mm², o que forneceu um valor de área total para os 40 

campos percorridos de 8,96mm². 

Após a quantificação, as imagens dos neurônios mioentéricos nadh-diaforase reativos 

dos preparados de membrana foram capturadas por câmara de alta resolução, acoplada ao 

microscópio Olympus® BX40, e transferidas para microcomputador e gravadas em “compact 

disc” para posterior observação morfométrica. 

Dessa forma, as imagens foram analisadas pelo programa computadorizado de análise 

de imagens ImagePro Plus, versão 3.0.1 para a mensuração do perfil do corpo celular em m². 

Foram observadas as áreas do perfil do corpo celular de 80 neurônios relativos a cada 

preparado de membrana obtido, perfazendo o total de 400 neurônios em cada grupo estudado. 

Para melhor observação dos dados, os neurônios mensurados em cada grupo foram 

agrupados de acordo com uma distribuição de freqüência com intervalo de classe de 150 m. 
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Os dados obtidos para as diferentes avaliações em cada grupo foram submetidos à 

análise estatística com auxílio do programa estatístico Statistical Analysis System e os 

resultados apresentados foram expressos em médias com seus respectivos erros padrões. 

Para a avaliação dos dados observados foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis com 

coeficiente de significância de 0,05. 
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4 RESULTADOS

 Os dados referentes ao peso corpóreo e à mensuração do comprimento do jejuno-íleo 

dos animais estudados são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Média do peso corpóreo (g) e do comprimento do jejuno-íleo (cm) de ratos em 
período de desmame (21 dias), cujas mães receberam ração não autoclavada (C21) 
e autoclavada (E21) durante a gestação e desmame, e de ratos em período de pós-
desmame (70 dias) alimentados com ração não autoclavada (C70) e autoclavada 
(E70) – São Paulo – 2004 

Grupo Peso Corpóreo (g) Comprimento Jejuno-íleo (cm) 
C21 46,8  1,6a 58,4  1,4 a

E21 47,2  1,7a 50,9  1,0b

C70 237,4  10,3b 100,4  2,7c

E70 252,4  11,1b 88,1  2,6d

Nota: médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes pelo teste de 
Kruskal-Wallis. 

 Os animais em período de desmame e pós-desmame que receberam ração autoclavada 

apresentaram um aumento no peso corpóreo de 0,83% e 6,3%, respectivamente. Porém, não 

foi observada diferença significativa para este dado (p > 0,05) quando comparado os grupos 

de mesma idade. 

 Já os valores obtidos para o comprimento jejuno-íleo, foram significativamente 

diferentes (p < 0,05) para animais tratados com ração autoclavada e não autoclavada, 

apresentando uma redução de 12,85% para o grupo de 21 dias e de 12, 25% para o grupo de 

70 dias. 

 Ambos parâmetros, peso corpóreo e comprimento jejuno-íleo, apresentaram diferença 

significativa (p < 0,05) quando comparados em relação à idade. 
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 Quanto ao arranjo dos neurônios nadh-diforase reativos do plexo mioentérico, 

observou-se que estes estavam organizados em gânglios alongados, dispersos e dispostos 

paralelamente, na mesma disposição das fibras musculares da camada interna (circular) da 

túnica muscular em todos os grupos estudados (Figuras 2, 3 e 4). 

Figura 2 – Fotomicrografia de preparado de membrana do jejuno de rato do 
grupo controle (C21) em período de desmame (21 dias), 
evidenciando a formação e o arranjo dos gânglios do plexo 
mioentérico. (escala de 100 m) 
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Figura 3 –  Fotomicrografias de preparados de membrana do jejuno de ratos dos grupos 
controle C21 (A) e experimental E21 (B) em período de desmame (21 dias), 
evidenciando os gânglios dos neurônios mioentéricos nadh-diaforase reativos. 
(escala de 50 m) 

Figura 4 –  Fotomicrografias de preparados de membrana do jejuno de ratos dos grupos 
controle C70 (A) e experimental E70 (B) em período de pós-desmame (21 a 70 
dias), evidenciando os gânglios dos neurônios mioentéricos nadh-diaforase 
reativos. (escala de 50 m) 

A B

A B
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 A quantificação dos corpos celulares dos neurônios mioentéricos nadh-diaforase 

reativos presentes nos 40 campos, de área total de observação de 8,96mm², estão apresentados 

na tabela 3. 

Tabela 3 – Número médio de neurônios mioentéricos nadh-diaforase reativos de ratos em 
período de desmame (21 dias), cujas mães receberam ração não autoclavada (C21) 
e autoclavada (E21) durante a gestação e desmame, e de ratos em período de pós-
desmame (70 dias) alimentados com ração não autoclavada (C70) e autoclavada 
(E70) presentes em 8,96 mm² de preparado de membrana – São Paulo – 2004 

Grupo Média de Neurônios 
C21 1061,0  50,72a

E21 1168,0  71,42a

C70 881,4  38,96b

E70 969,4  82,03b

Nota: médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes pelo teste de 
Kruskal-Wallis. 

 O número de neurônios mioentéricos por área de jejuno apresentou um aumento em 

torno de 10% para os animais tratados com ração autoclavada e uma redução de 

aproximadamente 17% para os ratos em período de pós-desmame (70 dias). 

O número de neurônios nadh-diaforase reativos por área foi maior para todos os 

grupos que receberam ração autoclavada, porém não houve diferença significativa entre os 

grupos controles e experimentais de mesma idade (p > 0,05). 

 Quanto a morfometria, os neurônios nadh-diaforase reativos do plexo mioentérico 

apresentaram tamanhos variados em todos os grupos. A área do perfil do corpo celular destes 

neurônios variou de 105,1 a 553,9 m² no grupo C21, 101,1 a 640,7 m² no grupo E21, 95,2 a 

713,2 m² no grupo C70 e 97,3 a 843,0 m² no grupo E70. 

 A média do perfil dos corpos celulares dos neurônios nadh-diaforase reativos do plexo 

mioentérico dos grupos estudados são apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4 – Média das áreas dos corpos celulares dos neurônios mioentéricos nadh-diaforase 
reativos ( m²) de ratos em período de desmame (21 dias), cujas mães receberam 
ração não autoclavada (C21) e autoclavada (E21) durante a gestação e desmame, e 
de ratos em período de pós-desmame (70 dias) alimentados com ração não 
autoclavada (C70) e autoclavada (E70) – SãoPaulo – 2004 

Grupo Média do Perfil dos Corpos Celulares ( m²) 
C21 230,0  10,9a

E21 282,1  7,0b

C70 347,4  13,4c

E70 377,4  22,0c

Nota: médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes pelo teste de 
Kruskal-Wallis. 

 Em relação a morfometria, os grupos que receberam ração autoclavada apresentaram 

um aumento de 22,65% e 8,65% para os ratos em período de desmame e pós-desmame, 

respectivamente. Foi encontrada diferença significativa entre ratos de 21 dias alimentados 

com ração autoclavada ou não (p < 0,05). 

Os grupos observados no período de desmame (Figuras 5 e 6) apresentaram as médias 

do perfil dos corpos celulares menores que os do pós-desmame (Figuras 7 e 8), sendo esta 

diferença significativa (p < 0,05), o que representa que ocorreram alterações em relação ao 

período de vida dos animais. 

A área do perfil dos corpos celulares dos neurônios do grupo C70 teve um aumento de 

51% em relação ao grupo C21. Já os animais do grupo experimental apresentaram um 

aumento de 33,8% no período de pós-desmame. 
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Figura 5 – Fotomicrografia de preparado de membrana do jejuno 
de rato do grupo controle (C21) em período de 
desmame (21 dias), evidenciando os neurônios 
mioentéricos nadh-diaforase reativos com perfil de 
corpo celular de tamanhos variados. (escala de 20 m) 

Figura 6 – Fotomicrografia de preparado de membrana do jejuno 
de rato do grupo experimental (E21) em período de 
desmame (21dias), evidenciando os neurônios 
mioentéricos nadh-diaforase reativos com perfil de 
corpo celular de tamanhos variados. (escala de 20 m) 
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 Figura 7  – Fotomicrografia de preparado de membrana do jejuno 
de rato do grupo controle (C70) em período de pós-
desmame (21 a 70 dias), evidenciando os neurônios 
mioentéricos nadh-diaforase reativos com perfil de 
corpo celular de tamanhos variados. (escala de 20 m) 

Figura 8 – Fotomicrografia de preparado de membrana do jejuno 
de rato do grupo experimental (E70) em período de 
pós-desmame (21 a 70 dias), evidenciando os neurônios 
mioentéricos nadh-diaforase reativos com perfil de 
corpo celular de tamanhos variados. (escala de 20 m) 



P. O. Gonçalez      55 

Resultados

 Para uma melhor visualização da variação da área do perfil dos corpos dos neurônios 

nadh-diaforase positivos do plexo mioentérico, estas foram divididas em classes com 

intervalos de 150 m² cada, sendo a distribuição de freqüência destas apresentadas na tabela 5 

e no gráfico (Figura 8) seguintes. 

Tabela 5 –  Freqüência relativa do perfil dos corpos celulares dos neurônios nadh-diaforase 
reativos ( m²) do plexo mioentérico de ratos em período de desmame (21 dias), 
cujas mães receberam ração não autoclavada (C21) e autoclavada (E21) durante 
a gestação e desmame, e de ratos em período de pós-desmame (70 dias) 
alimentados com ração não autoclavada (C70) e autoclavada (E70) –São Paulo – 
2004

Freqüência de Neurônios (%) Perfil do Corpo 
Celular ( m²) C21 E21 C70 E70 

   0 150 9,5 4,5 2,3 3,7 
150 300 75,0 59,7 35,0 28,8 
300  450 15,0 27,5 43,0 37,5 
450 600 0,5 7,0 17,5 23,3 
600 750 - 1,3 2,2 5,7 
> 750 - - - 1,0 
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Figura 9 –  Gráfico demonstrando a freqüência relativa do perfil dos corpos celulares dos 
neurônios nadh-diaforase reativos do plexo mioentérico de ratos em período de 
desmame (21 dias), cujas mães receberam ração não autoclavada (C21) e 
autoclavada (E21) durante a gestação e desmame, e de ratos em período de pós-
desmame (70 dias) alimentados com ração não autoclavada (C70) e autoclavada 
(E70)

Perfil do Corpo Celular ( m²) 

> 750 
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 Os animais observados no desmame, tratados com ração autoclavada ou não, 

apresentaram uma freqüência maior de neurônios com perfil dos corpos celulares entre 150 e 

300 m², sendo que não foram observados neurônios na classe de área maior que 750 m².

 A maior freqüência observada para os grupos de pós-desmame foi a de 300 a 450 m²,

demonstrando, também, uma freqüência baixa (1,0%) na classe de área superior a 750 m². 
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5 DISCUSSÃO 

Ao analisar os resultados obtidos na presente pesquisa, observou-se que o 

fornecimento de ração autoclavada pode ser um fator de variação para algumas características 

do plexo mioentérico da região do jejuno de ratos. 

Os parâmetros analisados para o fornecimento de ração autoclavada ou não, para os 

animais deste estudo, foram comparados com as alterações relativas à deficiência nutricional 

devido às modificações dos constituintes dos alimentos submetidos à alta temperatura como 

relata Coates (1984) e Faria et al. (2004).  

Ao inferir um tratamento diferencial de alimentação aos ratos, observou-se variáveis 

que pudessem permitir uma avaliação do desenvolvimento geral do animal, como o peso 

corpóreo, e também específico, como o comprimento do jejuno-íleo. 

Os animais tratados com ração autoclavada apresentaram um peso corpóreo médio 

superior ao do grupo alimentado com ração não autoclavada em uma proporção de 0,85% 

para animais de 21 dias e de 6,3% para os de 70 dias, sendo esta diferença não significativa. 

Este fato é contrário aos apresentados por trabalhos em que os animais foram 

submetidos à desnutrição protéica, geral ou associada (ARAÚJO et al., 2003a; CASTELUCCI 

et al., 2002; MELLO, STABILLE; MIRANDA NETO, 1997; MIRANDA NETO et al., 1999; 

NATALI; MIRANDA, 1996; SANT’ANA et al., 1997; ZANIN et al., 2003), onde há uma 

queda percentual significativa no peso corpóreo. 

Apesar da não significância dos dados, o aumento do peso corpóreo em animais que 

receberam ração autoclavada não representa um desenvolvimento maior dos tecidos, já que a 

ração autoclavada não oferece diferença no desempenho em período de desmame e pós-

desmame, como relatado por Faria et al. (2004). Reafirmando este fato, Faria e Stabille (2001) 
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afirmam que as perdas nas características de desempenho dos animais são observadas com 

temperaturas de autoclavagem superiores às utilizadas nesta pesquisa e na de Faria et al. 

(2004).

Considerando a significância dos dados, o peso corpóreo indica que a alteração 

protéica na ração autoclavada não é suficiente para influenciar uma variação expressiva nesse. 

Como afirmado por Deo (1978) e Chaves (1978), os órgãos não são afetados ao 

mesmo tempo e com a mesma intensidade pela deficiência protéica. Dessa forma, torna-se 

importante a mensuração do órgão, cuja função está diretamente envolvida no estudo, mais do 

que tomar como referência o peso corpóreo, já que este assume a possibilidade de somar as 

variações ocorridas em todos seus tecidos constituintes. Além disso, Furmansyah et al. (1989) 

sugere que pode acontecer um mecanismo de adaptação em resposta à desnutrição, em relação 

à funcionabilidade do plexo mioentérico e do intestino delgado. 

Portanto, foi mensurado o comprimento da região do jejuno em conjunto com a região 

do íleo, devido a dificuldade de separação macroscópica entre estes, fato comentado por Di 

Dio et al. (2002) e Dyce, Sack e Wensing (1997) dentro da literatura consultada. A região do 

jejuno foi escolhida para o estudo do plexo mioentérico devido a sua importância no processo 

de absorção dos nutrientes como afirmado por Nickel, Schummer e Seiferle (1979) e Reece 

(1996).

Para o comprimento da região jejuno-íleo, os resultados apresentaram diferença 

significativa entre os grupos tratados com ração autoclavada ou não, sendo que, para os ratos 

em período de desmame, houve uma redução de 12,85% e para a fase de pós-desmame de 

12,25%.

A semelhança do percentual de queda do comprimento do jejuno-íleo para animais de 

21 e 70 dias sugere que o grau de redução que ocorre neste tecido, quando é fornecida ração 

autoclavada, independa do período de vida do animal ou, pelo menos, do período envolvido 
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na fase inicial de seu desenvolvimento, onde a diminuição do teor protéico pode influenciar 

diretamente na capacidade de crescimento e constituição tecidual, como afirmado por 

Andriguetto et al. (1986), Chaves (1978) e Keenan et al. (2000). 

Os estudo realizados, em outros segmentos do intestino, por Sant’ana et al. (1997), 

com fornecimento de 8% de proteína, Castelucci et al. (2002), com privação protéica, e 

Araújo et al. (2003a), com fornecimento de 8% de proteína sem suplementação de vitamina B, 

também evidenciaram a redução do comprimento da região observada em uma proporção de 

26,8%, 40% e 48%, respectivamente. Estes percentuais foram superiores ao encontrado neste 

estudo e sugerem que a variação ocorrida está relacionada com o tipo e o grau da deficiência 

nutricional imposta (MARCONDES, 1976). 

Como esperado, as medidas de peso corpóreo e comprimento jejuno-íleo foram 

significativamente superiores em relação às idades envolvidas, com uma proporção de 

aumento semelhante entre os grupos de mesma dieta, mostrando que o processo de 

crescimento ocorre independentemente para um determinado grupo.  

Os neurônios nadh-diaforase reativos do plexo mioentérico de jejuno de ratos tratados 

com ração autoclavada ou não, em período de desmame ou pós-desmame, apresentaram uma 

organização em gânglios, sendo estes de formato alongado, com uma dispersão maior do que 

a encontrada em outros segmentos do trato gastrointestinal, como comentado por Matsuo 

(1934) em referência ao intestino delgado. 

Assim como relatado por Irwin (1931) e Zanin et al. (2003), os gânglios mostraram-se 

paralelos, com seu maior eixo na mesma direção que as fibras musculares da camada interna 

da túnica muscular. Portanto, não foram observadas diferenças estruturais na formação dos 

gânglios do plexo mioentérico do jejuno de ratos em relação ao tipo de alimento oferecido, 

demonstrando que a queda protéica da ração autoclavada não é capaz de causar modificações 

na organização dos mesmos, sendo esta afirmação de acordo com os dados de Zanin et al. 
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(2003). Para a característica comentada, Castelucci et al. (2002) observaram alterações pouco 

expressivas em ratos desnutridos, porém estes autores trabalharam com ratos submetidos a 

uma privação protéica total, diferente de Zanin et al. (2003), onde o alimento oferecido tinha 

um percentual protéico de 8%, sendo, portanto, este tipo de deficiência protéica submetida aos 

animais, semelhante ao da presente pesquisa. 

Para a observação dos neurônios do plexo mioentérico do jejuno de ratos foi utilizada 

a técnica de preparado de membrana corado com nadh-diaforase, como recomendado por 

Gabella (1969). Segundo Young et al. (1993), esta marcação é capaz de evidenciar somente 

80% da população neuronal total do plexo mioentérico. 

A distensão do segmento durante a realização da técnica da nadh-diaforase pode 

causar interferência na superfície do órgão e, conseqüentemente, na distribuição dos 

neurônios, como comentado por Gabella (1979) e Gabella (1994). Porém, esta variável é 

constante dentro da obtenção do material, não causando uma relação final errônea dos dados. 

A quantificação dos neurônios nadh-diaforase reativos do jejuno de ratos foi realizada 

em uma área total de preparado de membrana de 8,96mm² por animal. Além disso, os valores 

obtidos não correspondem ao número total de neurônios, já que apenas duas dimensões são 

consideradas, como comentado por Clebis (2003). 

Não foram realizadas contagens regionais diferenciadas como sugerido por Gabella 

(1971); Miranda Neto et al. (2001); Sant’ana et al. (1997); Zanin et al. (2001); Zanin et al. 

(2003), pois a amostra foi tomada de maneira que representa-se o conjunto populacional de 

neurônios mioentéricos do jejuno, com base na afirmação de Gabella (1994) da não existência 

de alteração na densidade neuronal em torno da circunferência do intestino delgado. 

O número de neurônios nadh-diaforase reativos por área foi superior para os ratos 

tratados com ração autoclavada em 10%, tanto para o grupo de 21 dias como para o de 70 

dias, porém este aumento não apresentou diferença estatística significativa. Autores como 
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Castelucci et al. (2002); Mello, Stabille e Miranda Neto (1997) e Miranda Neto et al. (1999), 

também não verficaram alterações significativas no número de neurônios por área em ratos 

submetidos à deficiência protéica. 

Entretanto, este aumento no número de neurônios por área, apesar de não significativo, 

pode estar relacionado com a diminuição no comprimento do jejuno-íleo evidenciado, como 

sugerido por Sant’ana et al. (1997) e Natali e Miranda Neto (1996), não podendo, portanto, 

ser representativo de um aumento real da população neuronal, devido a queda protéica 

causada pela autoclavagem da ração, e sim ser interpretado como uma menor dispersão desses 

no tecido observado que teve seu crescimento reduzido. De uma maneira geral, espera-se que 

o número de neurônios diminua com a deficiência nutricional, como citado por Araújo et al. 

(2003a); Gaetani et al. (1997) e Santer e Conboy (1990), sendo que o restabelecimento 

neuronal está associado ao grau da deficiência nutricional, ao período de privação e à fase de 

vida do animal. Estes fatos tornam os cuidados com a dieta (qualidade de nutrientes e 

digestibilidade destes), durante os períodos de alterações metabólicas naturais (crescimento, 

reprodução, lactação e envelhecimento) muito mais necessários para evitar perdas neuronais 

do plexo mioentérico e de outros tecidos e, conseqüentemente, de suas funções. 

Os resultados encontrados permitiram, também, verificar uma redução semelhante e 

significativa de 17% entre o número de neurônios por área em animais de mesmo tratamento 

alimentar, mas de idades diferentes. Esta diminuição do número de neurônios por área no 

período pós-natal é um fato esperado, devido o crescimento do órgão ser maior que a 

capacidade de multiplicação neuronal. Acredita-se que o número de neurônios total não sofra 

decréscimo e sim aumente no período de crescimento dos animais, sendo a diminuição 

observada relativa, somente, a uma maior dispersão destes no órgão observado, como 

sugerido por Gabella (1971). 
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A queda real no número total de neurônios descrita por Gabella (1989); Santer e Baker 

(1988) e Souza et al. (1993) refere-se à alteração que ocorre na passagem da fase adulta, onde 

o período de crescimento já foi finalizado, para a fase idosa, diferindo, portanto, do período de 

análise da presente pesquisa. 

O fato das alterações no número de neurônios por área estar relacionado com o 

comprimento do jejuno-íleo fica mais evidente quando se observam os percentuais de cada 

um destes parâmetros. 

Ao verificar o aumento percentual do número de neurônios por área em relação aos 

grupos com fornecimento de ração autoclavada ou não, observa-se que este foi bastante 

semelhante à taxa percentual de redução do comprimento do jejuno-íleo para o mesmo 

tratamento (10% e 12%, respectivamente). Este dado sugere que o aumento no número de 

neurônios por área, encontrado neste trabalho, está relacionado com a diminuição do 

comprimento jejuno-íleo e não com um aumento real destes como citado anteriormente. 

Quando esta comparação é realizada tomando como referência as idades, observa-se 

que a diminuição percentual semelhante dos grupos (17%) é bastante inferior à taxa de 

crescimento do comprimento do jejuno-íleo (aproximadamente 72%), não podendo ser 

colocada uma relação tão direta e proporcional como a verificada para os tratamentos 

alimentares, ou seja, se o crescimento do comprimento foi de 72%, a dispersão ou diminuição 

neuronal teria que acompanha este valor. Porém, esta diferença pode ser explicada pelo fato 

de que na fase pós-natal (crescimento) existe multiplicação neuronal, como relatado por 

Gabella (1971) e Gabella (1989), o que implicaria em uma menor redução no número de 

neurônios por área em relação a um maior aumento do comprimento jejuno-íleo, ou seja, a 

explicação para esta menor dispersão proporcional é que acontece um aumento no número 

total de neurônios devido à fase de desenvolvimento do indivíduo, como verificado por 

Gabella (1971). 
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Quanto ao tamanho dos corpos celulares dos neurônios nadh-diaforase reativos do 

jejuno de ratos, observou-se que houve um aumento percentual na área média destes em 

relação aos grupos tratados com ração autoclavada (22,65% para 21 dias e 8,65% para 70 

dias), sendo este aumento significativo para o grupo em período de gestação e lactação (21 

dias).

Estes dados não estão de acordo com Castelucci et al. (2002), que observaram uma 

redução pequena, mas significativa na área do perfil do corpo celular dos neurônios, porém 

estes trabalharam com ratos submetidos a privação protéica total. Dessa forma, sugere-se que 

o aumento na área do perfil dos corpos celulares seja uma resposta que pode estar associada 

ao tempo de exposição ao processo ou ao grau de severidade da deficiência nutricional. Esta 

situação de aumento de área celular pode estar relacionada com uma tentativa de suprir 

possíveis carências funcionais do próprio plexo mioentérico e do tecido inervado por este, 

sendo necessário ensaios fisiológicos para comprovar esta afirmação. 

O aumento da área do perfil do corpo celular significativo no grupo de 21 dias sugere 

uma maior influência da ração autoclavada sobre o tamanho dos neurônios do plexo 

mioentérico nas fases de gestação e lactação, ou uma maior susceptibilidade dos neurônios 

sofrerem alterações, de uma forma geral, nesta fase inicial da vida, onde as características 

celulares ainda não chegaram em seu ponto de desenvolvimento máximo. 

Em relação às idades estudadas, o percentual da área do perfil dos corpos celulares dos 

neurônios do grupo controle foi significativamente maior que do grupo experimental para 

idades diferentes, em torno de 51% e 33,8% para o tratamento com ração não autoclavada e 

autoclavada, respectivamente. O aumento do tamanho neuronal com a idade é esperado como 

referencia Gabella (1971), porém esta queda no percentual de crescimento dos neurônios dos 

ratos alimentados com ração autoclavada pode implicar que a autoclavagem cause uma 
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deficiência nutricional que prejudique o desenvolvimento normal dos neurônios durante o 

período de pós-desmame. 

De uma forma mais abrangente, pode-se indagar se o fornecimento de ração 

autoclavada não agiria em uma condição imediata de resposta, aumentando o tamanho 

neuronal do plexo mioentérico como forma de suprir a funcionabilidade deste, mas que 

representaria, durante o processo de crescimento, uma menor capacidade de alcançar o índice 

de desenvolvimento máximo esperado para estas células. 

Os limites obtidos para área de perfil de corpo celular dos neurônios mioentéricos 

poderiam causar uma impressão errônea dos resultados obtidos. Portanto, para uma melhor 

visualização dos dados, os neurônios de cada grupo foram distribuídos em classes, para que a 

freqüência de cada tratamento, em um determinado intervalo, fosse passível de comparação. 

Com isto, verificou-se que os animais com tratamentos alimentares diferentes não 

possuem uma classe de predileção, sendo que este fato ocorre quando se observam os 

intervalos em função da idade. Desta forma, os animais em período de gestação e lactação (21 

dias) apresentaram uma maior representatividade para o tamanho neuronal no intervalo de 

150 a 300µm², seguido do intervalo de 300 a 450µm². Já o grupo de 70 dias (pós-desmame) 

teve um maior percentual na classe de 300 a 450µm², porém com uma relativa, mas 

expressiva participação nos grupos adjacente, ou seja, 150 a 300µm² e 450 a 600µm². 

Esta avaliação não foi a mesma encontrada por Gabella (1971), que assume um 

tamanho neuronal menor para ratos adultos (100 a 175µm²), porém este leva em consideração 

todo o intestino delgado, podendo ocorrer variações nos segmentos que influencie na 

caracterização neuronal, como relatado por Sternini (1988). 

Alguns autores, como Miranda Neto et al. (1999), classificam os neurônios em 

pequenos, médios e grandes, porém esta tipificação não tem um valor padrão pré-

estabelecido, sendo, portanto, sujeito aos fatores de alteração da própria pesquisa envolvida, 
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servindo apenas para melhor ilustração dos dados. Dessa forma, optou-se por não realizar esta 

separação, já que a apresentação dos dados já havia sido representada em uma distribuição de 

freqüência de intervalos de classes. 

Acredita-se que as alterações encontradas para ratos tratados com ração autoclavada 

não foram muito expressivas porque a ração fornecida tem um teor protéico superior ao 

recomendado pelo National Research Council (1995) para animais em crescimento, fato 

descrito por Faria et al. (2004). 

Faria e Stabille (2001); Hendriks (1999); Zhang (1996) e Zhang e Parsons (1994) 

relatam uma menor digestibilidade dos nutrientes ou desempenho dos animais quando se 

utiliza alimento autoclavado. Entretanto, no caso desta pesquisa, acredita-se que ocorram 

modificações na constituição da ração com perda protéica, porém esta queda de nutrientes não 

foi suficiente para causar alterações mais pronunciadas e gerais em relação aos parâmetros 

analisados.

Tomando-se por base a análise de solubilidade em KOH da ração Nuvilab CR1-

Nuivital®, realizada por Faria et al. (2004), observa-se que o nível de solubilidade da proteína 

é de 47,36% para a ração após sua autoclavagem e de 80,85% antes desta, o que resulta em 

uma queda percentual da digestibilidade da proteína em 33,49%, o que significaria que a 

ração autoclavada tem um índice de proteína utilizável de 10,52% contra 17,97% da ração não 

autoclavada. 

Apesar de bastante inferior ao índice inicial (22%), o percentual protéico da ração 

autoclavada ainda é superior aos utilizados nos estudos de deficiência protéica realizados por 

Araújo et al. (2003a); Mello, Stabille e Miranda Neto (1997); Miranda Neto et al. (1999) e 

Zanin et al. (2003), onde o valor protéico fornecido foi de 8%, sendo que estes autores não 

fazem referência se esta concentração é assumida antes ou após um processo de autoclavagem 

ou se este não ocorre. 
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Apesar do mercado fornecer rações autoclaváveis, que são “protegidas” da ação das 

altas temperaturas para evitar a perda de nutrientes, estas não tem seu uso amplamente 

difundido nos biotérios devido ao seu maior custo. Como é necessário uma taxa de 15% de 

proteína para o período de crescimento e reprodução (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1995), após a autoclavagem, as rações, mesmo possuindo uma margem de segurança como 

referenciado por Keenan et al. (2000), não atendem este padrão, podendo, segundo 

Andriguetto et al. (1986); Chaves (1978) e Reece (1996), prejudicar os processos biológicos 

celulares, tanto para os neurônios mioentéricos como para outros tecidos. 

Como comentado por Tuffery (1995), outros recursos de esterilização de alimentos 

poderiam ser utilizados, porém estes apresentam problemas semelhantes, como acontece na 

fumigação, ou de segurança e custo, como na irradiação, sendo a autoclavagem o método 

mais viável, já que é um processo de rotina nos biotérios para este e outros fins. 

A autoclavagem deve ser considerada como um fator de alteração na qualidade 

nutricional do alimento, quer seja em relação às proteínas ou a outros nutrientes, como as 

vitaminas, as quais, segundo Araújo et al. (2003a), podem causar danos mais severos ainda 

para o plexo mioentérico. Porém, seu uso não deve ser abolido, mas sim reestruturado em 

relação ao percentual dos nutrientes, às opções de rações fornecidas no mercado (ração 

autoclavável, por exemplo) e aos períodos de vida do animal de laboratório, levando-se em 

consideração o custo-benefício da alimentação do animal para que ele assuma o 

desenvolvimento genético máximo esperado e não comprometa a idoneidade dos projetos 

envolvidos.



68

CONCLUSÕES



P. O. Gonçalez      69 

Conclusões 

6 CONCLUSÕES 

 Os animais tratados com ração autoclavada não apresentaram diferenças significativas 

em relação ao peso corpóreo, porém houve uma diminuição significativa no comprimento do 

jejuno-íleo para este tratamento. 

 O número de neurônios do plexo mioentérico por área do jejuno não apresentou 

diferença significativa para os tratamentos alimentares. Entretanto, houve um aumento 

percentual desse número por área para ratos alimentados com ração autoclavada, podendo este 

fato estar relacionado com o menor comprimento do jejuno-íleo neste grupo. 

 A área do perfil do corpo celular teve um aumento significativo para ratos tratados 

com ração autoclavada no processo de gestação e lactação. 

A ração autoclavada causou alterações semelhantes às observadas na deficiência 

protéica, porém com uma menor significância dos parâmetros observados. De uma maneira 

geral, as alterações mais acentuadas verificadas nesta pesquisa ocorreram pela variação do 

período de vida dos animais avaliados. 
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