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RESUMO 

Marosti AR. Análise morfoquantitativa e ultraestrutural dos componentes do plexo 

mioentérico do intestino delgado de ratos submetidos à dieta padrão de Moçambique 

nos períodos pré e pós-natal [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2016.  

Admite-se que mais de 40% das crianças são acometidas pela desnutrição crônica em 

Moçambique (África Oriental). A doença pode estar relacionada, entre outros fatores, à 

qualidade da dieta que é oferecida à população, já que é bastante precária, pois exibe 

sérias deficiências de ferro, gordura e, principalmente, proteína animal em sua 

composição. Essa insuficiência proteica poderia acarretar em prejuízo ao 

desenvolvimento do organismo, pois a proteína animal é considerada uma boa fonte de 

aminoácidos essenciais, em decorrência de sua maior digestibilidade e absorção no 

intestino delgado, quando comparadas às fontes de origem vegetal. Na presente 

pesquisa foi reproduzida em laboratório, a dieta básica da população de Moçambique 

(DM), com o objetivo de avaliar seus efeitos nos componentes do plexo mioentérico e 

na mucosa dos segmentos do intestino delgado de ratos Wistar. Para isso, os animais 

foram divididos nos grupos Controle, com dieta AIN-93G com adição de 20% de 

caseína (NN21 e NN42); Dieta de Moçambique (DM21 e DM42) e Dieta Moçambique 

suplementada, acrescida de 20% de caseína (NM21 e NM42); e grupo Renutrido 

(RM42), composto por animais do grupo DM21 que, a partir do 22º dia, receberam a 

dieta NM até atingirem 42 dias de vida. Os segmentos foram coletados e submetidos às 

técnicas histoquímicas da NADH-diaforase e da NADPH-diaforase para evidenciação 

de neurônios do plexo mioentérico; histológicas (HE, Picro-sírius, Weigert) para 

avaliação da parede intestinal, mucosa, gânglios e seu tecido conjuntivo associado; de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) para observação da estrutura da mucosa; e 

de microscopia eletrônica de transmissão (MET) para a ultraestrutura dos componentes 

ganglionares. Estatisticamente, o peso corporal e o comprimento dos animais 

submetidos à dieta de Moçambique estavam abaixo dos valores encontrados para os 

animais controle. Na análise qualitativa, observou-se a presença de fibras elásticas, 

elaunínicas e oxitalânicas, assim como predominância de fibras colágenas do tipo I nos 

grupos NN42 e DM42, e do tipo III nos grupos NM42 e RM42 ao redor dos gânglios. A 

mucosa apresentou uma menor área no grupo DM21 com recuperação em DM42, com 

diminuição da altura das vilosidades nos dois grupos. Foram observadas alterações na 

organização do retículo endoplasmático rugoso e disposição dos materiais fibrilares e 

granulares do nucléolo dos animais DM. Sob MEV as vilosidades do grupo DM42 

apresentaram superfície mais lisa, com poucas delimitações entre elas. A densidade dos 

neurônios reativos à NADH diminuiu de 21 para 42 dias em todos os grupos; porém, o 

DM21 e DM42 apresentou uma maior densidade. Os neurônios reativos à NADPH 

apresentaram a diminuição da densidade de 21 para 42 dias nos grupos DM e NM, 

quando comparados ao controle. Assim, conclui-se que a dieta vegetal de Moçambique 

levou à alterações na morfologia da mucosa, parede intestinal e neurônios entéricos, 

como uma forma de adaptação à dieta imposta.   

 

Descritores: plexo mientérico; intestino delgado; sistema nervoso entérico; desnutrição; 

plasticidade neuronal; motilidade gastrointestinal. 
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ABSTRACT 

Marosti AR. Morphoquantitative and ultrastructural analysis on the myenteric 

plexus components of the rats small intestine with standard Mozambique diet in the 

pre and postnatal period [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”, 2016. 

It is assumed that more than 40% of children are affected by chronic malnutrition in 

Mozambique (East Africa). The disease may be related, among other factors, the quality 

of diet that is offered to the population, since it is quite precarious, because it displays 

serious deficiencies of iron, fat and especially animal protein in their composition. This 

protein failure could result in damage to the development of the organism, as animal 

protein is considered a good source of essential amino acids, due to its higher 

digestibility and absorption in the small intestine when compared to vegetable sources. 

In this research has been reproduced in the laboratory, the staple diet of the population 

of Mozambique (DM), in order to evaluate its effects on components of the myenteric 

plexus and the mucosa of the small intestine segments of Wistar rats. For this, the 

animals were divided into control groups with AIN-93G diet with the addition of 20% 

casein (NN21 and NN42); Diet Mozambique (DM21 and DM42) and diet supplemented 

Mozambique, plus 20% casein (NM21 and NM42); and Refeeding group (RM42), 

consisting of the animals DM21 group, from the 22th day, given NM diet until they 

reached 42 days of life. The segments were collected and submitted to histochemical 

techniques of NADH-diaphorase and NADPH-diaphorase for disclosure of neurons of 

the myenteric plexus; histologic (HE, Sirius red, Weigert) for evaluation of the 

intestinal wall, mucosa, lymph nodes and its associated connective tissue; scanning 

electron microscopy (SEM) for observation of mucosal structure; and Transmission 

electron microscopy (TEM) ultrastructure to ganglion components. Statistically, body 

weight and length of the animals submitted to Mozambique diet were below the values 

found for control animals. Qualitative analysis showed the presence of elastic fibers, 

and elauninic oxytalan, and predominance of type I collagen fibers in the NN42 and 

DM42 groups, and type III in the NM42 and RM42 groups around the ganglia. The 

mucosa showed a smaller area in DM21 group recovery DM42, with a decrease in villus 

height in both groups. There have been changes in the organization of the rough 

endoplasmic reticulum and arrangement of fibrillar and granular materials nucleolus of 

DM animals. Under SEM the villi of the DM42 group showed smoother surface, with 

few boundaries between them. The density of reactive NADH decreased from 21 to 42 

days in all groups; however, the DM21 and DM42 had a higher density. Reactive 

neurons to NADPH had decreased from 21 to 42 days density in DM and NM groups 

when compared to the control. Thus, it is concluded that vegetable diet Mozambique led 

to changes in the morphology of the mucosa, the intestinal wall and enteric neurons, as 

a way to adapt to the imposed diet. 

Descriptors: myenteric plexus; intestine, small; enteric nervous system; malnutrition; 

neuronal plasticity; gastrointestinal motility. 
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1 INTRODUÇÃO 
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Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

12% da população mundial estavam desnutridas (entre 2010 a 2012), o que corresponde 

a 870 milhões de pessoas. Desse montante, cerca de 852 milhões de pessoas desnutridas 

pertencem a países em desenvolvimento. Embora tenha ocorrido uma diminuição ao 

longos dos anos, no Brasil, cerca de 6,9% da população são subnutridas. Na África esse 

índice chega a 22,9%, ou seja, 239 milhões de pessoas desnutridas, sendo que em 

Moçambique 39% da população está acometida. Apesar de estudos apontarem uma 

redução mundial, a subnutrição infantil continua a ser o problema mais importante de 

saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, devido a sua magnitude 

e as graves consequências para o crescimento, o desenvolvimento e a sobrevivência das 

crianças (Monte, 2000). 

Os países onde a prevalência da subnutrição é superior ou igual a 35% da 

população total, verificada de 2004-2006 são em seguida enumerados: Angola, Burundi, 

Chade, Eritreia, Etiópia, Haiti, Libéria, Madagáscar, Moçambique, República 

Centroafriacana, República Democrática do Congo, República Unida da Tanzânia, 

Ruanda, Serra Leoa, Togo, Zâmbia e Zimbabué. Esses países concentram a maioria das 

crianças com desnutrição aguda grave, que é responsável por um grande número de 

mortes em crianças com idade menores de 5 anos (Black et al., 2008). Nesses países e, 

principalmente, em Moçambique, a desnutrição calórico-proteica é um problema que 

resulta das péssimas condições de vida da população e da sua incapacidade de satisfazer 

necessidades básicas como o acesso à alimentação, moradia e cuidados com a saúde 

(Onis et al., 2000). 

Quando a doença começa na infância, leva a um atraso de crescimento, associado 

ao pior desenvolvimento intelectual e desempenho escolar, incapacidades funcionais na 

idade adulta e reduzida capacidade de trabalho, que compromete a produtividade e a 

contribuição desses indivíduos para a sociedade, perpetuando o ciclo da pobreza (Onis 

et al., 2000). Além disso, pode ser resultado da subnutrição materna, que é um dos 

principais contribuintes para baixo crescimento fetal e peso ao nascer, assim como altas 

taxas de morbidade e mortalidade em crianças. Por isso o estado nutricional da mulher 

antes e durante esse período é importante para uma gravidez saudável (Abu-Saad; 

Fraser, 2000; Kanade et al., 2008; Victoria et al., 2008).  

A desnutrição é considerada como um estado de deficiência de nutrientes, que pode 

ser resultado de sua ingestão inadequada, incapacidade de absorção ou de sua utilização 
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(Kondrup et al., 2002; Stratton, 2005). Este estado pode ocorrer como consequência de 

dietas deficientes em macronutrientes (proteínas, carboidratos e gordura), o que leva a 

desnutrição protéico-energética, e/ou em micronutrientes (eletrólitos, minerais e 

vitaminas) causando deficiências de micronutrientes específicos (Brabin; Coulter, 2003; 

Millward; Jackson, 2004). 

Portanto, a ingestão adequada de nutrientes é essencial para a manutenção e 

prevenção da subnutrição. Dentre os macronutrientes, as proteínas são as mais 

importantes para prevenção dos principais tipos de desnutrição infantil, pois além de 

serem utilizadas em vários processos catabólicos do organismo, ainda fazem parte da 

constituição de vários tecidos e são utilizadas na produção de hormônios, enzimas e 

hemoglobinas (Hoffman; Falvo, 2004).  

As proteínas podem ser adquiridas de uma grande variedade alimentos, de origem 

vegetal e animal, assim como suplementos alimentares industrializados. No entanto, 

essas fontes proteicas apresentam qualidade e digestibilidade diferentes entre si. As 

proteínas animais são consideradas completas, pois apresentam todos os aminoácidos 

essenciais, assim como maiores índices de digestibilidade. Já as vegetais são 

incompletas, por possuir um aminoácido em sua composição, e sua digestibilidade ser 

menor comparada à fonte animal (Hoffman; Falvo, 2004).  

Reduções no nível proteico da dieta resultam em diminuição da ingestão de 

aminoácidos e nitrogênio, limitando assim a síntese de novas proteínas, o que prejudica 

a função digestiva (Orlando et al., 2007; Portejoie et al., 2004; Zollitsch-Stelzl 1992; 

Wang et al. 2012; Wu et al., 2014), podendo levar a danos no organismo, uma vez que o 

sistema digestório é o principal responsável pela digestão e absorção terminal de 

nutrientes (Wu, 2013). 

O sistema digestório é diferente de todos os outros órgãos periféricos, pois possui 

um extenso sistema nervoso intrínseco, denominado de sistema nervoso entérico (SNE), 

que pode controlar todas as funções do intestino, com independência do sistema nervoso 

central (SNC) (Furness, 2012). O tecido nervoso localizado no interior da parede do 

tubo digestório consiste de nervos e neurônios intramurais que são interligados e 

integrados, que tem papel na modulação fisiológica do intestino (Gabella, 1990). 
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2 OBJETIVOS 
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Analisar, através do uso de técnicas de histoquímica e morfométricas, no plexo 

mioentérico dos segmentos oral, médio e aboral do intestino delgado de ratos Wistar 

submetidos à dieta de Moçambique:  

 

a) A reatividade dos neurônios e dos gânglios à NADPH e NADH,  

b) A densidade e morfometria dos neurônios reativos à NADPH e NADH; 

c) O número total estimado de neurônios do plexo mioentérico; 

 

Utilizando as técnicas de histologia, de microscopia eletrônica (de transmissão e de 

varredura) e de morfometria, nos segmentos oral e aboral, avaliar:  

d) A estrutura e a ultra-estrutura dos neurônios do plexo mioentérico; 

e) A estrutura das vilosidades intestinais; 

f) A estrutura de fibras colágenas e do sistema elástico constituintes dos componentes 

ganglionares e da parede intestinal; 

g) A morfologia da mucosa intestinal: altura de vilosidades e área da mucosa. 
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3.1 A Desnutrição Materna e infantil 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a desnutrição 

contribui para mais de um terço de todas as mortes infantis no mundo, embora 

raramente seja relatado como uma causa direta da mortalidade (Who, 2014). No 

continente africano, essa doença, continua a ser o problema mais importante de saúde 

pública principalmente nos países mais pobres, por sua natureza multifatorial e 

consequências desastrosas para o crescimento, o desenvolvimento e a sobrevivência das 

crianças (De Onis et al., 2000; Monte, 2000).  

Estima-se, dependendo dos mecanismos de notificação, que o número de mortes 

diretamente atribuíveis à desnutrição aguda grave têm variado de 0,5 a 2 milhões de 

milhões anualmente (Black et al., 2008; Collins et al., 2006). Esses dados, representam 

populações afetadas por conflitos e deslocamentos, uma grande proporção é fruto de 

extrema pobreza, insegurança alimentar crônica e elevada carga de doenças (Bhutta, 

2009).  

Assim, é importante salientar que uma alimentação balanceada é essencial nas 

etapas de crescimento e desenvolvimento do organismo. Durante a gestação, o feto em 

desenvolvimento é totalmente dependente da mãe e do ambiente materno e demanda 

maior aporte nutricional. Se as exigências nutricionais não forem atendidas, podem 

ocorrer desequilíbrios e graves repercussões tanto para o feto quanto para a mãe 

(Mcardle et al., 2006; Queiroz; Nóbrega, 2007). A nutrição inadequada, como na 

desnutrição intrauterina, pode “programar” os tecidos fetais durante a gestação e 

repercutir para a fase adulta, tornando-os mais propícios a desordens associadas à 

alimentação, tais como diabetes tipo 2, síndrome metabólica e demais doenças crônico-

degenerativas (Bertram; Hanson, 2001; Gluckman; Hanson, 2004). 

Na vida fetal, os tecidos e órgãos do corpo passam por “períodos críticos" de 

desenvolvimento, que podem coincidir com períodos de divisão celular rápida. Embora 

o crescimento de um feto seja influenciado por seus genes, estudos em animais e seres 

humanos sugerem que este é geralmente limitado pelo meio ambiente, em particular a 

nutrientes e oxigênio recebidos da mãe (McCance, 1974).   
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Vários fatores contribuem para a doença na infância, entre eles encontra-se suas 

necessidades relativamente maiores, tanto de energia como de proteínas, em relação aos 

demais membros da família; baixo conteúdo energético dos alimentos; desigualdade 

social, fome, pobreza, falta de terra para cultivar; problemas de distribuição intra-

familiar e infecções virais, bacterianas e parasitárias repetidas, que podem produzir 

anorexia e reduzir a ingestão de nutrientes, sua absorção e utilização, ou produzir a sua 

perda (Monte et al., 1992; Who, 1998).  

A desnutrição proteica-energético, ou proteico-calórica (DPC) é uma síndrome, 

caracterizada pela desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrientes e energia, que 

são insuficientes para garantir a demanda corporal, crescimento e manutenção de 

funções específicas vitais (Jahoor et al., 2008).  

Existem duas formas clássicas de desnutrição infantil, o Marasmo (carência 

proteico-energética) e Kwashiorkor (deficiência proteica com ingestão energética 

adequada), porém podem existir formas intermediárias, em que se manifestam 

características de cada tipo. O marasmo é causado pela restrição crônica na ingestão de 

alimentos, e é diagnosticado quando o peso cai para 60% ou menos dos parâmetros 

normais para gênero e idade (Brasileiro-Filho, 2012). Nesse tipo de desnutrição, o 

organismo responde às restrições manifestando fraqueza, retardo do crescimento e 

caquexia, como não consegue adaptar-se à deficiência proteica, ocorre edema, perda da 

massa muscular, esteatose hepática, dermatose, diminuição da resposta imune e 

debilidade geral (Lajolo; Tirapegui, 1998). Anatomicamente, essa deficiência pode levar 

a hipoplasia e atrofia dos tecidos e, consequentemente, diminuição do tamanho corporal 

e dos órgãos (Madi; Campos 1975; Nunes Et Al., 2002). 

A criança com Kwashiorkor consome habitualmente uma dieta escassa tanto em 

energia como em proteínas. Nessa síndrome, quando a ingestão de proteína é muito 

baixa em relação aos carboidratos, o que pode ser agravado pelas perdas de nitrogênio 

nas infecções, ocorrem várias alterações metabólicas que podem resultar em edemas. 

(Latham, 1991; Waterlow, 1997). 

Várias pesquisas envolvendo ratos jovens submetidos à subnutrição pré e pós-

natal devido à deficiência de macronutrientes, particularmente a proteica, tem sido 

avaliados em diferentes órgãos e tecidos. Foram verificados atrasos no desenvolvimento 

as fibras mielínicas do nervo alveolar inferior (Binotti, 2003), processo condilar da 

mandíbula e na sincondrose basioccipital (Boldrini, 2003), e gânglio do nervo trigêmeo 
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(Simões et al., 2009). Esse atraso também foi observado nos componentes do plexo 

traqueal de ratos, que apresentaram uma recuperação parcial de suas características, 

quando esses animais foram submetidos à recuperação proteica pós-natal (Souza, 2010).  

Na musculatura estriada esquelética, Parada-Simão et al. (2011) observaram uma 

diminuição da área transversal do músculo gastrocnêmio e Oliveira et al. (2010), no 

mesmo músculo, associando a desnutrição à lesão térmica corporal, notou alterações 

importantes nas características morfológicas e histoquímicas de suas fibras. Ratos 

desnutridos apresentaram severa atrofia dos lóbulos tímicos, com limite córtex-medular 

muitas vezes indefinido, com a maior presença de timócitos em apoptose (Baptista et 

al., 2013) e alterações estruturais e ultra-estruturais do complexo polpa-dentina, bem 

como dos componentes do periodonto de molares (Gonçalves et al., 2015). Todavia, 

quando a produção do peptídio atrial natiurético (ANP) foi avaliada,verificou-se que a 

mesma é protegida naqueles animais submetidos à privação protéica, mesmo tendo 

apresentado uma redução substancial no peso corpóreo e no tamanho do coração (Gama 

et al., 2007). 

 

3.2 A Desnutrição em Moçambique  

 

De acordo com publicação oficial
1
 a desnutrição crônica (DC), na República de 

Moçambique, se manifesta pela falha no crescimento nos primeiros anos de vida, e é 

responsável por um terço das mortes em crianças menores de cinco anos. Além disso, 

pode trazer danos irreversíveis à saúde durante todo o ciclo de vida, tais como a baixa 

estatura, que acarreta a fraca capacidade produtiva e física; diminuição da função 

cognitiva, resultando num menor rendimento escolar, e maiores riscos de doenças 

degenerativas como a diabetes e a obesidade (BLACK Et Al., 2008). Estima-se que em 

Moçambique, a DC afete mais de 40% das crianças. A qualidade da dieta constitui um 

problema nesse país, onde a ingestão de micronutrientes é bastante precária. Embora 

estudos indiquem que a anemia seja a carência nutricional prevalente (em 2002, cerca 

de 74% das crianças menores de 5 anos incluíam-se nesse quadro), e a dieta fornecida à 

população tenha a capacidade de suprir as necessidades de energia, esta, além de pobre 

                                                           
1
  República de Moçambique. 2010. Plano de ação multisetorial para a redução da desnutrição crônica em 

Moçambique 2011-2014 (2020). 111 paginas 
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em ferro, exibe sérias deficiências de gordura e proteína em sua composição (Rose; 

Tschirley, 2003).  

Em linhas gerais, define-se a DC como baixa estatura para a idade, diferindo da 

desnutrição aguda (DA), entendida como baixo peso para a altura. A DA pode 

manifestar-se em qualquer época da vida e é passível de recuperação; já a DC é causada 

quando a criança com DA, na fase da vida entre a concepção e os primeiros dois anos de 

idade,não recebe tratamento. Por constituir uma fase crítica de desenvolvimento do 

organismo, os danos causados pela DA não podem ser recuperados depois dos dois anos 

de idade. Assim, a DC é causada pela desnutrição tanto da mãe antes e durante a 

gravidez e na lactação, bem como da criança durante os primeiros dois anos de vida, 

com metade da alteração no crescimento ocorrendo ainda no interior do útero, e a outra 

metade após o nascimento (Li, et al., 2003). 

Segundo estudos realizados no Departamento de Pediatria do Hospital Central, 

de Maputo (capital de Moçambique), a desnutrição está em quarto lugar em internações, 

depois de doenças como a malária, diarreia e infecção do trato respiratório. Além disso, 

ocorre aumento na incidência de desnutrição grave, o que faz com que apresente uma 

das maiores taxas de mortalidade, chegando a 20% (Julien et al., 1995). Cartmell et al. 

(2005) compararam o estado nutricional e clínico de crianças internadas na enfermaria 

do Hospital Central de Maputo devido à desnutrição, entre 1983 e 2001, e observaram 

que o número de crianças internadas em 2001 foi menor do que em 1983, porém a 

percentagem de crianças severamente abaixo do peso tinham aumentado. Este estudo 

mostrou ainda, a elevação o número de infecções secundárias, principalmente 

broncopneumonia e malária.  

Em tese referente ao tratamento dietético da desnutrição primária grave em 

populações de países menos favorecidos sócio-economicamente, onde se inclui 

diferentes Países da África, Cavaleiro (2010) descreveu que as formas menos graves de 

desnutrição primária podem ser corrigidas em serviços de saúde localizados nas 

comunidades, ou até mesmo em casa. O tratamento consiste na utilização do Alimento 

Terapêutico Pronto para Uso (ATPU), ou de uma dieta terapêutica adequada com 

alimentos locais ricos em nutrientes com adição de suplementos de micronutrientes, até 

atingir o peso adequado. No entanto, esta última opção deve ser acompanhada 

atentamente, visto a adequação nutricional ser mais difícil de alcançar.  
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3.3 Composição das Dietas 

 

As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos importantes do 

organismo. Além de atuarem como principal componente estrutural dos músculos e 

outros tecidos agem como catalisadores biológicos e hormônios, participam da função 

imunológica e transporte de substâncias (hemoglobina), regulam o desenvolvimento 

celular e são fontes de energia. Quando estas deixam de exercer seu papel estrutural e 

enzimático, instala-se um estado de desequilíbrio metabólico, podendo gerar no 

indivíduo quadros anêmicos, hipovitaminoses e desnutrição proteico-energética, 

(Hoffman; Falvo, 2004; Nunes et al., 2002). 

  Até o momento foram identificados 20 tipos de aminoácidos que são 

necessários para o crescimento e metabolismo humano. Doze destes são denominados 

não essenciais, e podem ser sintetizados pelo nosso corpo, sem necessidade de serem 

consumidos na dieta. Os demais são considerados essenciais e precisam ser consumidos 

na dieta (Hoffman; Falvo, 2004).  

Todas as proteínas de origem animal são consideradas completas pois contém 

todos os aminoácidos essenciais. As de fontes vegetais, por sua vez, são consideradas 

incompletas, pela falta um ou dois aminoácidos essenciais. Assim, para que seja 

adquirido todos os aminoácidos essenciais, um vegetariano, por exemplo, terá que 

consumir uma grande variedade de legumes, frutas, grãos e leguminosas (Hoffman; 

Falvo, 2004).  

Além da composição de aminoácidos essenciais, a qualidade de uma proteína é 

determinada por avaliação da sua biodisponibilidade de aminoácidos e digestibilidade 

(Fao/Who, 1990). A Biodisponibilidade é definida como a proporção de aminoácidos 

ingeridos na dieta que é absorvido na sua forma química, que os torna potencialmente 

adequado para o metabolismo ou a síntese de proteínas (Batterham, 1992; Lewis; 

Bayley, 1995).  

A digestibilidade mede a porcentagem das proteínas que são hidrolisadas pelas 

enzimas digestivas e absorvidas na forma de aminoácidos, ou de qualquer outro 

composto nitrogenado pelo organismo (Hiane et al., 2006). Assim, digestibilidade 

reflete a hidrólise enzimática e fermentação microbiana de proteínas e peptídeos 

ingeridos e a absorção de peptídeos e aminoácidos do lúmen gastrintestinal (Fuller, 

2003). Proteínas, cujas ligações peptídicas não são hidrolisadas pelo processo digestivo, 
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são excretadas nas fezes ou sofrem transformações no intestino grosso (Macedo; 

Damico, 2000; Maga et al., 1973; Sgarbieri, 1987). 

As proteínas que possuem uma boa absorção de aminoácidos pelo organismo, 

são as de origem animal, como é o caso específico da caseína, com teor proteico de 

81,57% (Pires et al., 2006), e uma digestibilidade que varia de 93,33% (Pires et al., 

2006) A 96% (Sgarbieri,1987). Essa característica é substancialmente prejudicada 

quando se avalia as proteínas de origem vegetal, pelo fato de serem mais resistentes à 

ação de enzimas (Carias et al.,1995; Maga et al.,1973). Assim, a proteína texturizada de 

soja, farinha de soja, e farinha de feijão exibem um conteúdo proteico em torno de 

53,2%, 41,8% e 20,3%, com digestibilidade de 86,41%, 71,7% e 78,4% 

respectivamente (Pires et al, 2006).  

Relativamente à dieta básica consumida em Moçambique, a mesma apresenta 

como principal fonte proteica o amendoim que, de acordo com autores clássicos, pode 

variar seu conteúdo de proteína de 21,0 a 36,4%. (Woodroof, 1983). Para Fernandez e 

Rozolem (1998), a média de conteúdo proteico do amendoim é de aproximadamente 

26%, ao passo que, em ampla revisão bibliográfica acerca da composição química em 

nutrientes e outros compostos bioativos entre diferentes nozes e sementes comestíveis, 

Freitas e Naves (2010) determinaram um teor proteico em torno de 24,03% para esse 

tipo de semente.  

Dessa forma, é importante um estudo sobre os alimentos de origem vegetal, pois 

podem servir como a principal fonte alimentar das populações mais carentes, devido à 

falta de acesso à alimentos de origem animal, por causa de seu alto custo (Galland-

Irmouli et al., 1999; Madruga et al., 2004). 

 

3.4 Sistema Nervoso Entérico 

 

 O SNE é a maior e mais complexa divisão do sistema nervoso autônomo (SNA), 

formada por uma rede de neurônios que podem ser intrínsecos e extrínsecos (simpáticos 

e parassimpáticos), contidos na parede do trato gastrintestinal. Trata-se de uma rede de 

diferentes tipos de neurônios, que liberam neuromuduladores e neurotransmissores que 

se assemelham aos contidos no sistema nervoso central (Furness, 2006; Lalatta-

Costerbosa, 2007).  
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Este é de fato um sistema, pois seus elementos estão integrados e interligados, e 

tem o papel de modulador fisiológico do intestino. Reflexos desencadeados por 

estímulos sensoriais locais prosseguem em todos os sentidos, ou seja, por via oral e 

aboralmente, circunferencialmente, em toda a espessura da parede, e de/para os gânglios 

extrínsecos, permitindo a integração do SNE para determinar a resposta adequada do 

intestino (Gabella, 1990; Schemann, 2005). Essa complexa integração entre os 

neurônios do SNE permite a regulação da motilidade gastrintestinal, troca de fluidos 

através da superfície da mucosa, regulação do fluxo de sangue e secreção de hormônios 

do intestino (Sasselli et al., 2012).   

 O sistema nervoso entérico consiste em numerosos tipos de neurônios e células 

gliais que estão agrupadas em gânglios, que por sua vez estão distribuídos em dois 

plexos maiores: o plexo mioentérico (ou de Auerbach), que controla as atividades 

musculares e o plexo submucoso (ou de Meissner), que regula as funções da mucosa 

(Schemann, 2005). O primeiro plexo a ser descrito foi o submucoso por Meissner 

(1857) e Billroth (1858), que observaram que em humanos, apresentava uma rede 

tridimensional com fibras em diferentes níveis de organização (Meissner e Billroth  

apud Brehmer, 2010).   

O plexo submucoso é encontrado em todo o intestino delgado e grosso, mas no 

esôfago e estômago está distribuído na forma de pequenos gânglios sem formar plexo 

(FURNESS, 2006). Encontra-se proeminente no intestino delgado e grosso e divide-se 

em plexo submucoso interno (plexo de Meissner) adjacente à mucosa, plexo submucoso 

externo (plexo de Schabadash ou de Henle) junto à camada muscular circular e o plexo 

intermediário posicionado entre os plexos submucosos interno e externo (Figura 1). 

Morfologicamente, diferencia-se do plexo mioentérico por possuir malhas menores, 

fibras interconectadas mais finas e gânglios menores (Henle, 1871
2
 apud Furness, 2006; 

Goniaew, 1875
3
 apud Furness, 2006). 

O plexo mioentérico é formado por filamentos nervosos e pequenos gânglios que 

se encontram entre as camadas de músculo liso circular e longitudinal, que formam uma 

rede continua que vai do esôfago ao esfíncter anal (Furness, 2006).  Até agora, três 

componentes do plexo mioentérico foram descritos, o plexo primário, o plexo 

                                                           
2
 HENLE, J. Handbuch der system atischen Anatomie des Menschen. Nervenlehre: F Vieweg und 

Sohn. Braunschweig, 1871. 
3
 GONIAEW, K. Die Nerven des Nahrungsschlauches. Arch. Mikr. Anat., v. 11, p. 479-496, 1875. 
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secundário e o plexo terciário (Auerbach, 1864
4
 apud Furness, 2006; Schabadash, 1930

5
 

apud Furness, 2006; Li, 1940
6
 apud Furness, 2006). O componente primário do plexo 

consiste em gânglios e feixes internodais; o secundário é formado por cadeias nervosas 

que se encontram paralelamente ao músculo circular; e o componente terciário é 

composto por feixes de nervos que correm entre os espaços formados pela malha 

primária, em locais onde o músculo longitudinal é fino (Furness, 2006). 

 

Figura 1 – Organização do Sistema Nervoso Entérico. Fonte: Furness, 2012. 

  

Métodos histoquímicos permitem a análise simultânea de bioquímica e aspectos 

morfológicos do sistema nervoso. Para isso, diversas técnicas têm sido utilizadas com a 

função de marcar populações de neurônios do sistema nervoso entérico, entre elas a 

técnica clássica desenvolvida por Gabella (1969), que marca neurônios 

metabolicamente ativos. A técnica utiliza uma reação de oxi-redução catalisada pela 

enzima mitocondrial nicotinamida adenina dinucleotídeo - diaforase (NADH-diaforase). 

Para que ocorra a reação deve ser fornecida para a enzima, como substrato, o NADH e o 

aceptor de elétrons o Nitro Blue Tetrazolium (NBT). Esse por sua vez, ao receber 

elétrons precipita-se formando grânulos de formanzana de cor azul e insolúveis, que 

                                                           
4
 AUERBACH, L. Fernere vorlaufige Mitteilung uber den Nervenapparat des Darmes. Arch. Pathol. 

Anat. Physiol., v. 30, p. 457-460, 1864. 
5
 SCHABADASCH, A. Die Nerven des Magens der Katze. Z. Zellforsch., v. 10, p. 254-319, 1930a. 

6
 LI, P.L. The intramural nervous system of the small intestine with special reference to the innervation of 

the inner subdivision of its circular muscle. J. Anat., v. 74, p. 348-359, 1940.  
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marca o corpo celular de neurônios com maior atividade da enzima. Essa técnica foi e 

ainda é utilizada amplamente em estudos quantitativos do plexo mioentérico de ratos 

Castelucci et al., 2002; Gabella, 1971; Gomes et al., 2006; Greggio et al., 2010). 

Outra técnica amplamente utilizada no sistema nervoso central (SNC) e no SNE, 

é a marcação histoquímica com a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato-diaforase 

(NADPH-d), que fornece uma marcação seletiva para o óxido nítrico sintase dos 

neurônios (Hope et al., 1991). Esses neurônios são negativos para marcação com a 

histoquímica para acetilcolinesterase, dessa forma os neurônios NADPH-d são não-

adrenérgicos e não-colinérgicos (NANC) e no SNE, são portanto, neurônios inibitórios 

(Bult et al., 1990; Hata et al., 1990; Li e Rand, 1990; Boeckxstaens et al., 1991; Costa et 

al., 1992).  

 Os neurônios inibitórios têm múltiplos transmissores, além do óxido nítrico, são 

liberados por cada neurônio o peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e a adenosina 

trifosfato (ATP) (Furness, 2006). O VIP foi encontrado em neurônios que continham 

atividade para o NADPH-d, porém, nem todos os neurônios NADPH-d positivos 

apresentavam imunorreatividade para o VIP, indicando que o mesmo é uma 

subpopulação desses neurônios inibitórios (Aimi et al., 1993).  Estudos mostraram que o 

VIP e o ATP são liberados de neurônios inibitórios do plexo mioentérico e fazem a 

inibição da musculatura circular do intestino (Crist; He; Goyal, 1992; Costa; Furness, 

1983). Porém, atualmente se sabe que esses neurotransmissores também são 

encontrados em neurônios motores da musculatura longitudinal e interneurônios 

descendentes (Furness, 2006).  

 Os neurônios excitatórios, por sua vez, liberam a acetilcolina (ACh) como um 

transmissor primário.  Em alguns neurônios a transmissão primária é compartilhada por 

uma ou duas substâncias, como a ACh e a substância P (SP), que fazem a excitação da 

musculatura (Furness et al., 1992). Segundo Li et  al., (2014) a SP é importante para a 

manutenção das respostas musculares para o neurotransmissor excitatório, a ACh. 

Axônios contendo imunorreatividade para SP, a maioria em varicosidades, são 

encontradas em todas as partes e camadas do trato digestório e formam uma densa rede 

no plexo mioentérico, na musculatura circular, no plexo muscular profundo e no plexo 

submucoso (Barthó; Holzer, 1985). 

 Baseados na complexidade do sistema nervoso entérico e seu papel central em 

processos fisiológicos, as técnicas utilizadas no presente trabalho e outras tantas, visam 
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elucidar possíveis alterações nesses neurônios em processos fisiopatológicos no Sistema 

Digestório. Avanços em nossa compreensão do sistema nervoso entérico terão 

implicações importantes para o tratamento de uma ampla variedade de distúrbios 

intestinais, principalmente no que diz respeito à desnutrição crônica.  

 

3.5 A desnutrição e o Sistema nervoso entérico 

Particularmente no sistema nervoso entérico (SNE), responsável pelo controle 

das funções gastrintestinais como motilidade, transporte e secreção de água e eletrólitos 

e fluxo de sangue na mucosa (Furness; Costa, 1987), verificou-se em ratos submetidos à 

desnutrição proteica pré e pós-natal, que a mesma não provoca redução no número de 

neurônios mioentéricos por área do jejuno, porém desencadeia mecanismos que fazem 

com que, quando o animal torne a receber dieta com teor proteico normal (da ordem de 

22%), ocorra acúmulo de material proteico no citoplasma dos neurônios, o que os torna 

maiores e fortemente basofílicos (Miranda-Neto et al., 1999). Castelucci et al. (2002) 

observaram que os neurônios do plexo mioentérico, do colo de ratos submetidos a uma 

dieta aproteica nos períodos pré e pós-natal, são protegidos da perda, mesmo quando há 

uma redução substancial do peso corporal e comprimento do órgão, causados pela 

privação de proteína. No entanto, animais jovens submetidos à uma dieta de 8% de 

proteína e ao envelhecimento, não apresentaram alterações no número e no tamanho do 

corpo celular neuronal do plexo mioentérico do colo proximal, o que pode ser 

interpretado como uma adaptação à condição nutricional imposta, garantindo a essas 

células, a manutenção das suas funções (Schoffen et al., 2005). 

A privação proteica pré e pós-natal determinou alterações nas características 

histológicas e na atividade da acetilcolinesterase de neurônios do plexo mioentérico do 

intestino delgado, entretanto, com a recuperação proteica pós-natal, estas foram 

restauradas (Gomes et al., 2006). O mesmo pode ser admitido em relação aos 

componentes do plexo mioentérico do esôfago de ratos, onde a privação proteica 

determinou um atraso na maturação de neurônios mioentéricos, que tiveram a sua 

morfologia normal quase que completamente restaurada, quando os animais foram 

renutridos no período pós-natal (Liberti et al., 2007; Greggio et al., 2010).  

Considerando-se a importância do estado nutricional para o desenvolvimento e a 

higidez dos diferentes órgãos e tecidos, e os efeitos deletérios da desnutrição em 
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Moçambique, justifica-se a presente pesquisa que, ao reproduzir em laboratório a dieta 

básica consumida pela população de Moçambique, visa avaliar as suas repercussões nas 

estruturas dos componentes do plexo mioentérico e da mucosa do intestino delgado, um 

importante órgão responsável pela absorção dos nutrientes necessários à manutenção da 

homeostase do organismo.   
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4  MÉTODOS 
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4.1 Formação dos Grupos Experimentais 

 

Foram utilizados Ratos Wistar (Rattus norvegicus) machos e fêmeas, com 

aproximadamente 60 dias de vida, obtidos do Biotério Central do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP). No Biotério do Departamento de 

Anatomia do mesmo Instituto, os animais foram acondicionados em gaiolas de 

polipropileno dispostas em estante vertical, e mantidos em salas climatizadas com 

temperatura controlada entre 23 e 25
°
C, e em ciclo de claro/escuro de 12 horas. O 

acasalamento foi realizado por um sistema poligâmico, onde permaneceram 1 macho 

para 2 fêmeas em uma mesma gaiola, por um período de 10 dias. Durante esse período, 

os animais passaram a receber as respectivas rações do presente experimento, para a 

formação dos grupos experimentais.  

Desta forma, utilizou-se como ração nutrida (N) ou controle, a AIN-93G com 

adição de 20% de caseína, estabelecida de acordo com o protocolo preconizado pelo 

American Institute of Nutrition (Reeves et al., 1993); a ração Dieta de Moçambique 

(DM), cuja composição foi baseada nos alimentos mais consumidos pela população 

daquele País, constituída de farinha de milho, farinha de amendoim torrado, couve 

liofilizada, suplementada com mix mineral AIN-93G e mix vitamínico AIN-93; e a 

ração de Moçambique suplementada (NM), ou seja, a ração DM acrescida de 20% de 

caseína. A tabela 1 apresenta as composições nutricionais das respectivas dietas, que 

foram preparadas por um laboratório bioquímico especializado (Rosther, Araçoiaba da 

Serra, SP, Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

 

  

Tabela 1 – Composição das Rações utilizadas na presente pesquisa*. 

Composição 

Nutricional 

Ração AIN-

93G 
Ração Moçambique 

Nutrida (%)(N) Padrão (%) (DM) 
Suplementada (%) 

(NM) 

Umidade 8,4 4,7 5,6 

Proteína Bruta 20 (caseína) 16,2 (vegetal) 24,2 

Extrato Etéreo 7,2 24,1 20,7 

Fibra Bruta 4,1 0,9 1,3 

Matéria Mineral 2,8 3,3 3,3 

Carboidrato 58,9 50,5 44,9 

Kcal/g Dieta 3,8 4,8 4,6 

* Quantidade presente por kg de ração 

 

Após o acasalamento, as fêmeas foram separadas em gaiolas individuais de 

acordo com as respectivas dietas (N, DM, NM) durante a gestação e após o nascimento 

dos filhotes. Como o número de filhotes variou de 10 a 14 animais por ninhada, 

estabeleceu-se como número padrão 6 filhotes por fêmea. Através da sexagem realizada 

três dias após o nascimento tomou-se o cuidado para que fosse mantido o maior número 

de machos possível na formação dos grupos experimentais, descartando-se as ninhadas 

cujas mães se alimentaram de seus filhotes. Considerando-se as intercorrências para a 

obtenção dos filhotes e as técnicas empregadas na presente pesquisa, determinou-se 

como suficiente para que a mesma fosse realizada a contento, um número de 30 fêmeas 

e 15 machos.  

Decorrido o tempo de amamentação (21º dia), os filhotes formaram, de acordo 

com as dietas, os grupos experimentais N21, DM21 e NM21. A partir do 22º dia de 

vida, filhotes dos grupos N, DM e NM foram mantidos com as respectivas dietas até o 

42º dia de vida, quando constituíram, respectivamente os grupos N42, DM42 e NM42. 

Animais do grupo DM que do 22º ao 42º dia de vida passaram a receber a ração NM, 

constituíram o grupo RM42 (Figura 2). 
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Figura 2 – Formação dos grupos experimentais: N (nutrido normal), DM (Dieta 

Moçambique), NM (Moçambique suplementada) de 21 e 42 dias e RM (Renutrido 

Moçambique) de 42 dias. 

 

 

 

4.2 Avaliação Metabólica 

 

Para o monitoramento metabólico, no decorrer do período compreendido entre o 

22º ao 42º dias, durante 5 dias logo após o desmame (período S1), e 5 dias antes da 

eutanásia (período S3), os animais dos grupos N42, DM42, NM42 e RM42 foram 

colocados em gaiolas metabólicas (Tecniplast, Buguggiate, VA., Itália) quando tiveram 

controlados e mensurados diariamente a ingestão de ração e água, determinada a 

quantidade de urina excretada, e coletadas e pesadas as fezes (Figura 3).  Quando os 

animais não estavam nas gaiolas metabólicas, eram alocados individualmente em 

gaiolas de polipropileno.  
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Figura 3- Gaiolas para acondicionamento dos ratos Wistar no biotério do Departamento 

de Anatomia (ICB/USP). Na primeira e terceira semana após o desmame os animais 

foram mantidos nas gaiolas metabólicas, individualmente sobre uma estante vertical 

(A); As gaiolas apresentam um comedouro com compartimento para desperdício de 

ração (B-1), bebedouro (B-2), tubo coletor para desperdício de água (B-3), tubo coletor 

de fezes (B-4) e urina (B-5); Durante o restante do período os animais permaneceram 

em gaiolas de polipropileno devidamente etiquetadas (C).  
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4.3 Coleta e Obtenção dos Segmentos do Intestino Delgado  

 

Os animais de todos os grupos (N21, DM21, NM21, N42, DM42, NM42, 

RM42) foram eutanasiados em câmara de dióxido de carbono (CO2), pesados e medidos 

(comprimento naso-anal), para determinação do Índice de Lee. Em seguida a uma 

laparotomia mediana, foi retirado o intestino delgado e lavado com PBS (0,1 M).  

A fim de serem submetidos às diferentes técnicas, o intestino delgado foi 

dividido em segmentos com aproximadamente 6 cm de comprimento assim 

denominados: oral (o) logo após a prega duodeno-jejunal;  aboral (a) anterior à junção 

íleo-cecal;  médio (m) equidistante às precedentes (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Esquema da divisão do intestino delgado nos segmentos oral, médio e 

aboral. As linhas pontilhadas representam o local das secções, e as regiões hachuradas 

representam os segmentos utilizados.  

 

4.4 Métodos Histoquímicos para a Evidenciação de Neurônios Mioentéricos 

 

 Para cada técnica descrita a seguir, foram utilizados 5 animais de cada grupo (N, 

DM, NM, N42, DM42, NM42 e RM42), com o seguinte procedimento padrão: após a 

obtenção dos segmentos, os mesmos foram lavados com PBS (Tampão Salina Fosfato, 

0.1M, pH 7,4) e tiveram a extremidade a ligada com fio apropriado. Após ser injetada 

na luz da víscera, através da extremidade o, quantidade suficiente de solução adequada a 
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fim de distender levemente as paredes de cada segmento, essa extremidade foi também 

ligada com fio apropriado (Figura 5 – a). 

 

 

Figura 5 – Métodos histoquímicos de evidenciação de neurônios totais e nitrérgicos: 

(A) ligadura das extremidades intestinais com fio; (B,C) obtenção do preparado de 

membrana: separação das camadas mucosa e submucosa (seta vazada) das camadas 

musculares circular e longitudinal (seta cheia). 

 

 

4.4.1 Técnica da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo-diaforase (NADH-d) 

 

 A técnica de evidenciação pela enzima NADH-d (Sigma-Aldrich) preconizada 

por Gabella (1987), foi utilizada como um marcador pan-neuronal. Após a injeção de 

solução de Krebs (1.3g NaHCO3, 0,24g de MgCl26H2O, 0,44g de KCl, 0,165g de 

NaH2PO2, 7,05g de NaCl e 0,27 de CaCl2 em 1 litro de água destilada) no interior dos 

segmentos, os mesmos foram imersos durante 20 minutos na mesma solução, sendo em 

seguida transferidos para uma solução permeabilizante (Krebs contendo Triton X-100
3
 a 

0,3%) onde permaneceram por 5 minutos. Em seguida, após lavados novamente em 

solução de Krebs por 10 minutos, os segmentos foram imersos por 90 minutos (a 37
°
C) 

em um meio de incubação, que consiste em: 0,5mg/ml de Nitro Blue Tetrazolium 

(NBT)
 
(Sigma-Aldrich) em água destilada; 25 partes de PBS (0,1M pH 7,4) e 50 partes 

de água; 0,5mg/ml de NADH-d  na forma reduzida. Decorrido o tempo de incubação, a 

reação foi interrompida com a transferência dos espécimes para uma solução fixadora 

de paraformoldeído a 4% em PBS (pH 7,4), onde permaneceram por um período de 48 

horas.  
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 Após abertos em sua margem mesentérica, os espécimes foram dissecados sob 

lupa estereoscópica utilizando-se de pinças oftalmológicas, retirando-se as camadas 

mucosa e submucosa, mantendo-se a camada muscular. Os preparados totais de 

membrana assim obtidos foram montados entre lâmina e lamínula, com solução de 

glicerina tamponada (Figura 5 – B).  

 

4.4.2 Técnica da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Fosfato-diaforase (NADPH-

d) 

 

Descrita por Santer (1994), evidencia-se através dessa técnica os neurônios 

nitrérgicos. Inicialmente, foi injetada no interior dos segmentos quantidade suficiente de 

PBS (0.1M, pH 7,4) e, em seguida, os mesmos foram imersos por 30 minutos em 

solução fixadora de paraformoldeído a 4% em PBS. Depois de lavados em PBS por 10 

minutos, os espécimes foram imersos por 90 minutos (a 37°C) no meio de incubação 

contendo, para cada 100 ml: 25 mg de nitro blue tetrazolium (NBT, Sigma, Steinheim, 

Alemanha), 50 mg de β-NADPH
5
 na forma reduzida, 0,3% de Triton X-100

5 
em tampão 

Tris-HCl (0,1M pH6,0);. Os procedimentos para a interrupção da reação, a obtenção e 

montagem dos preparados totais de membrana foram os mesmos utilizados no item 

anterior (3.3.1).  

 

4.5 Métodos Rotineiros de Microscopia de Luz 

 

Fragmentos de cerca de 2 cm das partes o e a do intestino delgado de 3 animais 

de cada grupo foram lavados em PBS, e mantidos em solução fixadora de formol  a 

10% a 4 °C, por um período de 24 horas. Em seguida, os espécimes foram desidratados 

em séries crescentes de alcoóis (do 70º ao absoluto), diafanizados em xilol, e incluídos 

em Paraplast (Sigma).  

Cortes transversais de 5 µm de espessura foram corados pelo método da 

Hematoxilina-Eosina (HE). Para a tipificação das fibras colágenas, os cortes foram 

corados pelo método do Picrosirius red analisado sob luz polarizada (Junqueira et al., 

1979). A análise das fibras elásticas foi realizada em cortes corados pelo método da 

resorcina-fucsina (Weigert, 1898). 
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4.6 Métodos de Microscopia Eletrônica 

4.6.1 De Transmissão (MET) 

 

Três animais de cada grupo foram anestesiados com solução anestésica contendo 

cetamina (50mg/kg) e xilazina (10mg/kg) e, após abertura mediana da caixa torácica, 

foram submetidos a uma perfusão através do ventrículo esquerdo, com solução de 

Karnowsky modificada (2% de paraformoldeído, 2,5% de glutaraldeído e solução 

tampão cacodilato a 1M, pH 7,4),. Em seguida à exposição do intestino delgado, foram 

obtidos fragmentos de aproximadamente 1 mm de espessura de cada segmento (o e a) 

que foram mantidos em uma solução fixadora (glutaraldeído a 2,5%, por 2 horas a 4°C) 

e, depois de lavados em tampão, foram pós-fixados por imersão em tetróxido de ósmio 

(OsO4) a 2%, durante 2 horas a 4°C. Em seguida, os fragmentos foram lavados em 

solução salina e colocados em solução aquosa de acetato de uranila a 0,5% por um 

período de 12 a 48 horas à temperatura ambiente e local escuro. Depois, os fragmentos 

foram desidratados com uma passagem na série crescente de alcoóis do 70% ao 95% e 

absoluto (por 4 banhos) e três passagens em óxido de propileno, por 15 minutos cada 

banho.  

 Após a desidratação, os fragmentos permaneceram em uma solução de resina e 

óxido de propileno (na concentração de 1:1) por 1 hora, sob agitação. Em seguida, 

foram transferidos para outra solução resina com óxido de propileno (3:1) por 1 hora e 

30 minutos, e depois transferidos para uma solução de resina pura, onde permaneceram 

por um período de 12 a 18 horas. A inclusão dos fragmentos foi realizada em moldes 

retangulares preenchidos por resina e mantidos por 5 dias em estufa a 60°C, para que 

ocorra a polimerização dos blocos. Após trimados sob ultramicrótomo, obteve-se dos 

blocos cortes semifinos de 300nm corados com azul de toluidina a 1%, para análise em 

microscopia de luz.  

Selecionada a área de interesse do fragmento, foram realizados cortes ultrafinos 

de 50nm coletados em telas de cobre de 200 “mesh”, que foram contrastados com 

solução aquosa de acetato de uranila a 4% por 3 minutos, lavados com água destilada, 

contrastados com solução aquosa de citrato de chumbo a 0,4% por 3 minutos e 

novamente lavados com água destilada. As telas foram analisadas em microscópio 

eletrônico de transmissão (FEI Morgani 268 (D). USA) do Departamento de Anatomia 
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da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (VCI-

Anatomia/FMVZ-USP).  

 

4.6.2 De Varredura (MEV) 

 

Três animais de cada grupo foram anestesiados e perfundidos como descrito no item 

3.5. Foram coletadas, de todos os grupos, amostras de cerca de 2 cm dos segmentos (o e 

a) que foram submetidos à criofratura com nitrogênio líquido. Os fragmentos assim 

obtidos, foram imersos em solução fixadora por um período de 48 horas a 4
o
C e, após 

lavagem em PBS, foram pós-fixados por imersão, em solução aquosa de tetróxido de 

ósmio a 1%, por 2 horas, seguida de desidratação por uma série crescente de alcoóis (de 

70% ao absoluto), onde permaneceram até atingirem o ponto crítico (BAL-TEC, 

modelo CPD-030, Schalksmühle, Alemanha). Findo esse processo, os espécimes foram 

fixados em bases metálicas apropriadas, metalizadas com íons de ouro (BALZERS, 

modelo SCD-040), e analisados em um microscópio eletrônico de varredura (LEO, 

modelo 435 VP) do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (VCI-Anatomia/FMVZ-USP). 

 

4.7 Métodos Quantitativos 

De acordo com os parâmetros determinados a seguir, foram utilizados o 

microscópio Zeiss Axioskop 40, a câmara Zeiss AxioCam HRC, a lupa estereoscópica 

Zeiss Stemi SV6, e os programas AxioVision 4.6.3 (obtenção das imagens) e Image 

Pro-plus 3.0 (morfometria).  

 

4.7.1 Área superficial da serosa do intestino delgado (AS) 

 

A  AS dos animais de todos os grupos foi determinada em cm
2
 nas imagens do 

obtidas do intestino colocado sobre uma folha de sulfite, ao lado de uma escala 

milimetrada. 
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4.7.2 Densidade Numérica Neuronal (D/N) e estimativa do número total de 

Neurônios (NT) 

 

Para a determinação da D/N, as imagens de cada campo, obtidas com objetiva de 

40x de preparados totais de membrana, foram projetadas no monitor a fim de se 

quantificar diretamente, de acordo com Gundersen (1977), os neurônios contidos entre 

quatro marcos formados por duas linhas de inclusão (pontilhadas) e duas linhas de 

exclusão (contínuas) (Figura 6). Desta forma, quantificando-se além dos neurônios no 

interior de cada marco, também aqueles que tocavam as linhas pontilhadas, a D/N foi 

determinada em 20 campos aleatórios dos preparados reativos à NADH e à NADPH, 

com o uso da seguinte equação (Gundersen et al., 1988): 

 

QA = ∑Q /∑A(m)  

 Onde, ∑QA é a soma dos neurônios contados e ∑A(m) é a soma das áreas de 

todos os marcos.  

 

 O NT foi obtido multiplicando-se a D/N média dos três segmentos (o, m, a) pela 

AS. 

 

 

Figura 6 - Quantificação da densidade neuronal utilizando os quatro marcos com linhas 

de inclusão (pontilhadas) e exclusão (contínuas).  
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4.7.3 Área do Perfil do Corpo Neuronal (An) 

 

 Em imagens dos preparados totais de membrana reativos à NADH-d e à 

NADPH obtidas com objetiva de 100x, foi mensurada em cada animal de todos os 

grupos a An (µm
2
) de 50 neurônios dos segmentos o, m, a, perfazendo um total de 150 

neurônios por animal.  

 

4.7.4 Determinação da Área da Mucosa (Am) e da Altura das Vilosidades 

Intestinais (AltV) 

 

Sobre as imagens de 15 cortes de cada segmento (o, a) corados com HE obtidas 

de cada animal de todos os grupos (150 cortes/grupo) projetadas na tela do computador, 

foi sobreposto um sistema-teste de 300 pontos (Figura 7). Após contagem dos pontos 

incidentes na mucosa, determinou-se a Am por meio da seguinte equação (Howard; 

Reed, 1998):  

 

A = £p. a/p 

 

onde, 

 £p = a somatória do número de pontos que incidem sobre a estrutura; 

a/p = é a área por ponto; 

 

Figura 7 - Estimativa da área da mucosa baseada no sistema teste de pontos. 
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Nas mesmas imagens, a AltV foi determinada em 3 vilosidades selecionadas 

aleatoriamente no sentido horário para cada corte (total de 150 por animal) através da 

distância entre a base das criptas (ou glândulas intestinais) e o ápice das vilosidades. 

 

4.8 Análise Estatística 

 

 Todos os dados quantitativos obtidos serão expressos como média ± desvio 

padrão. Os valores encontrados para a AS e NT, serão submetidos a uma análise de 

variância (ANOVA) com 2 fatores (grupo e idade) para os grupos DM, DMC, DM42, 

DMC42 e DMR42.   

 Dados referentes à D/N, An, Am e AltV serão submetidos à mesma análise de 

variância, porém com 3 fatores, que inclui grupo, idade e região do intestino delgado 

(oral, aboral e média). Todas as análises de variância serão submetidas a um pós-teste 

de Tukey, com nível de significância p<0,05 (Zar, 1984).   
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5   RESULTADOS  
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5.1 Análise Qualitativa  

5.1.1 Morfologia da parede intestinal e gânglios do plexo mioentérico 

 

A figura 8 evidencia cortes transversais da parede do intestino das regiões oral e 

aboral, corados pelo método hematoxilina-eosina, onde se destacam as camadas 

mucosa, submucosa e musculares (circular e longitudinal). Relativamente à camada 

mucosa, nos segmentos oral e aboral de todos os grupos, observou-se o aspecto 

característico com vilosidades digitiformes. Na maioria dos grupos, tanto na região oral 

como na aboral, as vilosidades são altas e ocupam pelo menos dois terços da área da 

mucosa. No entanto, tanto na altura das vilosidades como a profundidade das criptas 

intestinais eram aparentemente menores na região oral dos grupos Moçambique (DM21, 

DM42 e RM42). Ainda, nesses animais notou-se em muitos locais, além do formato 

irregular, um amplo espaçamento entre as vilosidades.  

No geral, a espessura das camadas musculares tanto da região oral como da 

aboral dos grupos com 42 dias apresentou-se maior, comparativamente aos grupos de 21 

dias. Entretanto, ao se avaliar os grupos de 42 dias entre si, notou-se que, essas camadas 

eram delgadas nos animais dos grupos DM21 e DM42. 
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Figura 8 - Fotomicrografia da parede intestinal das regiões oral e aboral do 

intestino delgado, coradas pela técnica HE. As vilosidades apresentaram padrão 

digitiforme típicas para os segmentos oral (A-G) e aboral (H-N). Na maioria dos 

grupos é possível observar que as vilosidades são altas e ocupam quase dois terços 

do tamanho da mucosa. Note a diminuição da profundidade das criptas intestinais e 

a altura das vilosidades (setas), assim como a espessura delgada das camadas 

musculares (setas vazadas) nos grupos DM21 e DM42 das regiões oral e aboral. 

Barra 200 m. 
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Na figura 9 são exibidas fotomicrografias em maior aumento das camadas 

musculares da região oral, dos diferentes grupos. Em uma visão geral do grupo NN21 

(figura 9-A) destacam-se as camadas musculares, a mucosa com as vilosidades (V), e na 

sua base, as criptas intestinais (Criptas de Lieberkühn). Abaixo da mucosa encontra-se a 

região da muscular da mucosa, seguida pela submucosa onde estão presentes vasos 

sanguíneos, bem como o plexo submucoso.  

De maneira mais detalhada (Figura 9-B) é possível observar o plexo submucoso, 

responsável pela inervação da mucosa intestinal, e o plexo mioentérico, responsável 

pela inervação das camadas musculares circular e longitudinal. O plexo mioentérico 

apresentou-se característico com corpos neuronais de núcleos grandes e arredondados, 

cercados por células com núcleo de menor tamanho, identificados como células satélites 

(ou gliais). As mesmas características encontradas na região oral aplicam-se à região 

aboral (Figura 10). Com essa metodologia, não foram detectadas diferenças entre os 

grupos. 
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Figura 9 - Fotomicrografia da parede da região oral do intestino delgado, corados pela 

técnica HE. Em uma visão geral é possível observar as regiões da parede intestinal, as 

vilosidades (V), as Criptas de Lieberkühn (CL), a muscular da mucosa (MM), a 

musculatura circular (MC) e a Musculatura longitudinal (ML). Na região da camada 

submucosa é possível observar neurônios pertencentes ao plexo submucoso (setas 

cheias). Entre as camadas musculares circular e longitudinal encontra-se o plexo 

mioentérico (setas cheias). Na base das criptas de Lieberkühn encontram-se células com 

grânulos, as células de Paneth (*) 
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Figura 10 - Fotomicrografia da parede da região Aboral do intestino delgado corados 

para a técnica de HE. Morfologicamente, a parede da região aboral não difere da região 

oral. Assim, abaixo das criptas de Lieberkühn encontram-se as camadas submucosa 

(SM) e as camadas musculares circular (MC) e longitudinal (ML). Entre as camadas 

musculares encontram-se os gânglios de tamanho variável, onde estão localizados os 

corpos dos neurônios do plexo mioentérico (setas vazadas).   
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5.1.2 Tecido conjuntivo associado ao plexo mioentérico 

 

Os componentes fibrosos colágeno e elástico foram detectados somente nos 

gânglios dos grupos de 42 dias (NN, DM, NM e RM).  

As fibras elásticas constituiram uma delgada camada que delimitava os gânglios, 

caracterizando uma cápsula ganglionar (Figuras 11 e 12). Com a coloração de Weigert 

com prévia passagem pela oxona, que evidencia os componentes do sistema elástico 

(fibras elásticas maduras, oxitalânicas e elaunínicas), observou-se intensa marcação na 

cápsula dos gânglios da região oral dos grupos NN e RM; nos demais grupos, essas 

fibras foram poucos evidenciadas (Figura 11). Sem a passagem pela oxona, com a qual 

se evidencia somente as fibras elásticas maduras e as elaunínicas, não foi detectada 

diferença significativa entre os grupos (Figura 12). 
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Figura 11 - Fotomicrografia do plexo mioentérico da região oral do intestino delgado 

de ratos, evidenciados pela técnica de resorcina-fucsina com prévia passagem pela 

oxona, para a evidenciação das fibras elásticas maduras, elaunínicas e oxitalânicas 

(Weigert, 1898). Notar que a intensidade de marcação é maior na cápsula ganglionar 

dos grupos NN e RM (setas). Barra: 20 µm. 
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Figura 12 - Fotomicrografia de gânglios do plexo mioentérico da região oral do 

intestino delgado de ratos, submetidos à técnica da resorcina-fucsina (Weigert, 1898) 

sem prévia passagem pela oxona, que evidencia as fibras elásticas maduras e 

elaunínicas. Muito embora tenham sido detectadas em todos os grupos (setas), sua 

distribuição não é uniforme ao redor de todo o gânglio (seta vazada).  Barra: 20 µm. 
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Também para as fibras colágenas, as mesmas foram detectadas principalmente 

na constituição da cápsula ganglionar dos grupos de 42 dias, de onde partiam delgados 

septos em direção ao interior do gânglio, separando os neurônios entre si. Quanto aos 

tipos de fibras colágenas, comparativamente aos animais dessa faixa etária, observou-se 

um predomínio das fibras do tipo I (vermelha, laranja, amarela) nos grupos NN42 e 

DM42, e do tipo III (verdes) nos grupos NM42 e RM42 (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13 - Fotomicrografia do plexo mioentérico da região oral do intestino delgado, 

evidenciados pelas técnicas do Azo-Carmim (A-B) e do Picro-sírius (C-F). Notar que 

não se evidenciam fibras colágenas na cápsula ganglionar dos grupos de 21 dias (A) em 

relação ao grupo de 42 dias (B).  Quanto ao tipo de fibras colágenas, observam-se nos 

gânglios dos grupos de 42 dias (*) as fibras colágenas do tipo I (vermelha, laranja, 

amarela) nos grupos NN42 e DM42(C-D), e as fibras do tipo III (verdes) nos grupos 

NM42 e RM42 (E-F). (L- camada muscular longitudinal; C- camada muscular circular). 

Barra: 20 µm. 
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5.1.3 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das vilosidades intestinais  

 

 Sob MEV verificou-se nos grupos estudados, que as variações no aspecto 

tridimensional das vilosidades intestinais foram detectadas quando se comparou as 

regiões oral e aboral (Figura 14).  

Assim, como característica da região oral, a superfície das vilosidades é 

demarcada pela delimitação das células, que constituem uma espécie de mosaico, 

formado pelos enterócitos e pelas células caliciformes. Isto é bem evidenciado no grupo 

NN42, e menos destacado no grupo DM42, onde a delimitação pouco nítida entre as 

células forma grupos que assumem na superfície da vilosidade, um aspecto semelhante 

a giro encefálico. 

Na região aboral, a superfície em mosaico foi observada somente nos animais do 

grupo NM42; nos demais grupos, as vilosidades caracterizaram-se pela delimitação 

celular precária, o que confere um aspecto mais liso à estrutura, principalmente no 

grupo DM42.  
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Figura 14 – Eletromicrografia de varredura da superfície das vilosidades intestinais das 

regiões oral e aboral do intestino delgado onde se verifica, em linhas gerais, o aspecto 

em mosaico das vilosidades da região oral, em contraste com a superfície mais lisa 

daquelas da região aboral, exceto em NN42. Notar em RM42, a produção de muco pelas 

células caliciformes. Barra: 30µm. 
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5.1.4 Análise Ultra-estrutural (MET) dos componentes do plexo mioentérico  

 

 Aspectos ultraestruturais dos diferentes componentes dos gânglios mioentéricos 

permitiram detectar os possíveis efeitos deletérios da dieta básica de Moçambique, e a 

ação da recuperação proteica nessas estruturas (Figuras 15, 16 e 17).  

De maneira geral, todos os grupos apresentaram, entre as camadas musculares 

circular e longitudinal, gânglio mioentérico com estruturas características: neurônios 

grandes, com núcleo de formato oval; células gliais, com seu núcleo alongado e 

irregular (Figura 15-A); e terminações nervosas com grande quantidade de vesículas 

granulares e agranulares (Figura 15 - B).    

 

 

 

 
 

Figura 15 - Micrografia eletrônica de transmissão (MET) da região oral do intestino 

delgado de ratos. A- Aspecto geral de um gânglio evidenciando-se o núcleo (n) de um 

neurônio, próximo a uma terminação nervosa (t) e uma célula da glia (g). As camadas 

musculares longitudinal (*) e circular (**) também podem ser observadas. B- Em maior 

aumento, verifica-se as vesículas granulares (seta escura) e agranulares (seta clara). 

(Barra de calibração: 2 µm). 
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 Com relação ao RER, nos neurônios dos grupos NN (21 e 42), as cisternas eram 

paralelas entre si, relativamente amplas e com largura uniforme em toda a sua extensão. 

Externamente às suas paredes observou-se grande quantidade de ribossomos ancorados, 

conferindo-lhe o aspecto rugoso característico (Figura 16). Nos grupos DM, as cisternas 

apresentaram-se irregulares, aparentemente mais amplas e, em alguns casos, com baixa 

eletrondensidade. A presença de aglomerados de ribossomos foi uma característica 

desses grupos, principalmente nos animais DM42. Alguns aspectos das cisternas do 

RER dos grupos NM e NM/RM foram semelhantes ao que se verificou para os grupos 

NN, tais como paredes bem definidas (eletrondensas) e ribossomos dispostos 

linearmente. 

 

Figura 16 - Micrografia eletrônica de transmissão (MET) demonstrando o aspecto do 

retículo endoplástico rugoso (RER) dos neurônios do plexo mioentérico, da região oral, 

do intestino delgado de ratos dos grupos nutrido (NN), dieta Moçambique (DM), 

nutrido Moçambique (NM) e renutriddo Moçambique (NM/RM).  (Barra de calibração: 

0,5 µm). 
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Alguns aspectos diferenciais entre os grupos foram observados ao se avaliar os 

materiais fibrilar (f) e granular (g), e os centros fibrilares dos nucléolos (Figura 17). 

Assim, em linhas gerais, aos 21 dias nota-se um adensamento do material fibrilar 

no grupo NN, enquanto que nos grupos DM e NM existe uma semelhança de 

distribuição proporcional entre os materiais granular e fibrilar, com poucos centros 

fibrilares. Aos 42 dias, observa-se nos animais NN o aspecto característico do nucléolo 

com as suas regiões distintas, particularmente o material fibrilar bastante eletrodenso. 

Essa eletrondensidade é baixa no material fibrilar do grupo DM, fato que impede que o 

mesmo seja nitidamente distinguido do material granular. No grupo NM/RM, verifica-

se, em proporções menores, uma tendência ao arranjo do grupo NN. 

 

 

 

Figura 17 - Micrografia eletrônica de transmissão (MET) da região oral do intestino 

delgado de ratos dos grupos NN21, DM21, NM21, NN42, DM42 e NM/RM42. Aspecto 

geral do nucléolo dos núcleos de neurônios do plexo mioentérico; (g) região granular; 

(f) fibrilar. Barra: 0,5 µm 
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5.1.5 Morfologia dos neurônios e gânglios do plexo mioentérico evidenciados pela 

técnica de NADH-d 

 

As figuras 18, 19 e 20 evidenciam, respectivamente, a conformação e a 

distribuição dos gânglios do plexo mioentérico das regiões oral, média e aboral. 

Sob um aspecto geral das regiões oral e média (Figuras 18 H, e 19 A-B), em 

todos os segmentos se observou os gânglios como estruturas alongadas e paralelas entre 

si. De tamanhos e formas diversas, os gânglios continham quantidades variadas de 

neurônios, não sendo possível se diferenciar os grupos quanto a esse aspecto.  

 Em maior aumento, foram identificados no interior dos gânglios mioentéricos 

das regiões oral (Figura 18), média (Figura 19) e aboral (Figura 20), neurônios com 

diferentes formatos, tamanhos e intensidades de coloração. Em todos os grupos, os 

gânglios exibiram neurônios com coloração mais intensa e neurônios pobremente 

marcados. Porém nos grupos DM de 21 e 42 dias, a proporção de neurônios com 

citoplasma pouco marcado foi maior do que nos outros grupos, nos três segmentos 

analisados.  

 Nos segmentos oral, médio e aboral dos grupos DM, NM e RM foi possível 

observar espaços no interior dos gânglios onde não havia neurônios (Figuras 18-E, 19-E 

e 20-B e D).  Nos preparados de membrana também se observou células com tamanho 

reduzido, principalmente nos grupos Moçambique, que apresentam núcleo arredondado 

e sem marcação de citoplasma, típico de células gliais (ou células satélites) (Figuras 18 

– D e F, 19- E, G e H, 20 – A, B, D e F).  
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Figura 18 - Fotomicrografia dos gânglios do plexo mioentérico da região oral intestino 

delgado de ratos evidenciados pela técnica de NADH-d. (A) e (C) apresentam gânglios 

como estruturas alongadas e paralelas entre si, de tamanho e quantidade de neurônios 

variáveis. Os gânglios apresentaram neurônios de diferentes colorações e tamanhos.  As 

setas delgadas indicam neurônios no plexo mioentérico fortemente reativos à 

histoquímica; setas cheias indicam neurônios fracamente marcados para a histoquímica; 

(*) indicam espaços entre os neurônios; e as cabeças de setas indicam células pequenas, 

que podem ser células gliais.   
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Figura 19- Fotomicrografia dos gânglios do plexo mioentérico da região média do 

intestino delgado evidenciados pela técnica de NADH-d. (A) e (B) apresentam gânglios 

como estruturas alongadas e paralelas entre si, de tamanho e quantidade de neurônios 

variáveis. Setas delgadas indicam neurônios no plexo mioentérico fortemente reativos a 

NADH-d; setas cheias indicam neurônios fracamente marcados para a histoquímica; (*) 

indicam espaços entre os neurônios; ponta de seta indica células pequenas, que podem 

ser células satélites (gliais) ou neurônios pequenos. 
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Figura 20- Fotomicrografia dos gânglios do plexo mioentérico da região aboral do 

intestino delgado de ratos, evidenciados pela técnica de NADH-d. Os gânglios 

apresentaram neurônios em quantidade e tamanhos variados.  Note que nos gânglios 

existem células de diferentes intensidades de coloração. Neurônios fortemente reativos, 

maioria nos gânglios, são apontados pelas setas delgadas; neurônios fracamente 

marcados, seta cheias. Existem, ainda nos gânglios espaços entre neurônios (*) e células 

pequenas, que podem ser células satélites (gliais) ou neurônios pequenos (cabeça de 

seta). 
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5.1.6  Morfologia dos neurônios e gânglios do plexo mioentérico evidenciados pela 

técnica de NADPH-d 

 

A figura 21 mostra as malhas do plexo mioentérico evidenciadas pela técnica da 

NADPH-d, que marca os neurônios nitrérgicos. De aspecto predominantemente 

quadrangular, seus gânglios são orientados paralelamente às fibras da camada muscular 

circular.  Os gânglios, de tamanhos diferenciados e com quantidade variável de 

neurônios, aparentemente exibem maior densidade neuronal nos grupos de 21 dias. 

Em maior aumento, observa-se a malha primária, na intersecção da qual se 

encontram os gânglios; a malha secundária, paralela à musculatura circular e que 

conecta as malhas primárias; e a malha terciária, composta por fibras bem finas, que 

permeia os espaços entre as malhas primária e secundária (Figura 22). Além disso, é 

possível observar em todos os grupos neurônios nitrérgicos característicos da 

morfologia Dogiel tipo I, que abrange células com corpo celular grande, alongado e 

estrelado. Com essa técnica, a intensidade de marcação foi variável, ou seja, foram 

detectados neurônios forte e fracamente marcados. Os espaços sem marcação 

encontrados no interior dos gânglios correspondiam a locais ocupados por neurônios 

com códigos químicos diferentes.   
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Figura 21 – Vista geral da distribuição das malhas do plexo mioentérico reativas à 

técnica da NADPH-d. Notar o aspecto quadrangular e a disposição dos gânglios paralela 

à musculatura circular, bem como a maior densidade aparente de neurônios nos animais 

de 21 dias. 
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Figura 22 - Fotomicrografia dos gânglios do plexo mioentérico evidenciados pela 

técnica NADPH-d destacando-se o aspecto multipolar característico dos neurônios, e as 

malhas primárias (I), secundárias (II) e terciárias (III). Notar que os gânglios apresentam 

tamanhos e números variáveis de neurônios, alguns fracamente marcados (seta delgada), 

bem como espaços em seu interior, onde se localizam neurônios com outro código 

químico (*). Neurônios isolados podem ser encontrados nas malhas primárias (setas 

cheias). 
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5.2 Aspectos gerais do modelo experimental 

Durante a criação e manejo dos animais junto ao biotério, foi possível observar 

alguns aspectos comportamentais relevantes durante os experimentos. De maneira geral, 

os animais exibiram comportamento característico para roedores em todos os grupos 

analisados, independente da dieta. No entanto, em alguns aspectos comportamentais, os 

animais submetidos à dieta padrão de Moçambique tiveram um padrão diferenciado. 

Durante o acasalamento, esses animais apresentaram menor sucesso, o que resultou em 

um número maior número de cruzamentos para formação dos grupos experimentais.   

Com relação à quantidade de ratos por ninhada, verificamos que os grupos DM 

apresentavam ninhadas numerosas, enquanto os grupos NN e NM apresentavam 

menores quantidades de filhotes por cria. Outro aspecto notado, foi a maior frequência 

de canibalismo entre as fêmeas DM, e altas taxas de natimortos, fenômenos observados 

com menor frequência entre os grupos NN e NM. 

Além disso, os animais filhotes de mães DM apresentaram um padrão de 

pelagem distinto dos demais, com pelos curtos, menos vistosos e poucas áreas de 

alopecia. Durante a amamentação esses filhotes exibiram comportamento hiperativo, o 

que não foi observado nos demais grupos. No período compreendido antes da eutanásia 

foi possível observar que esses animais mantiveram o mesmo padrão de pelagem, além 

de tamanho e peso corporal reduzido quando comparados ao outros grupos.  

 

 

5.3 Parâmetros Quantitativos Gerais 

 

Os dados relativos ao peso e ao comprimento dos animais, bem como o 

comprimento e a área do intestino no momento da eutanásia são apresentados na Tabela 

2.  
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Tabela 2 – Parâmetros gerais: peso, comprimento do rato, comprimento e área do 

intestino dos ratos dos diferentes grupos experimentais. 

Grupo Peso (g) 
Comprimento 

rato (cm) 

Índice de 

Lee 

Comprimento 

Intestino (cm) 

Área 

Intestino 

(cm)
2
 

NN21 56,2 ± 5,5 12,0 ± 0,6 3,14 ± 0,10a 56,9 ± 3,5 29,3 ± 2,0 

NM21 47,5 ± 4,7 a 11,6 ± 0,4a 3,11 ± 0,07 44,2 ± 2,7 26,0 ± 2,4 

DM21 33,6 ± 2,8 a, b 10,4 ± 0,4a, b 3,16 ± 0,09 f 44,4 ± 3,9 23,1 ± 3,9 

NN42 186,6 ± 5,1 17,0 ± 0,4 3,36 ± 0,08a 76,5 ± 6,8 60,7 ± 5,6 

NM42 142,2 ± 15,2 a 17,5 ± 0,5 3,02 ± 0,09 74,1 ± 9,6 58,2 ± 8,7 

DM42 78,4 ± 7,2 a, b 14,6 ± 0,4
 d 

2,91 ± 0,06 f 66,1 ± 5,7 52,7 ± 7,0 

RM42 126,1 ± 14,9
c
 16,7 ± 0,5 e 3,01 ± 0,04 67,6 ± 4,4 53,6 ± 5,1 

Dados expressos em Média ± desvio padrão; 
a
p<0,05 comparado ao NN; 

b 
p<0,05 comparado ao 

NM;  
c
p<0,05 comparado a todos os grupos; 

d
 p<0,05 comparado a todos os grupos de 42 dias; 

e
 

p<0,05 comparado ao NM42; 
f
 p<0,05 comparado ao DM. 

 

Inicialmente, em todos os parâmetros analisados, os animais de 42 dias exibiram 

um aumento significativo, quando comparados aos animais de 21 dias.   

Ao se avaliar o fator peso, todos os animais dos grupos de 21 dias diferiram 

significativamente entre si. Comparativamente ao grupo controle, a média de peso do 

grupo NM21 foi menor em torno de 16%; a do grupo DM21, diminuiu cerca de 41%.   

Da mesma forma, todos os animais de 42 dias apresentaram diferença significativa entre 

si e com relação ao controle. Os animais do grupo DM42 foram os que apresentaram 

maior redução no peso (aproximadamente 58%); os do grupo suplementado com 

caseína (NM42), surpreendentemente, também apresentaram uma redução significativa 

em seu peso (em torno de 24%). Apesar da renutrição, o grupo RM42 também 

apresentou o peso corporal abaixo dos valores obtidos para o grupo controle, ou seja, 

cerca de 33%.  

Diferenças estatísticas significativas também foram notadas no comprimento 

naso-anal dos animais, ao se comparar idade e grupo. Entre os animais de 21 dias, os 

grupos DM21 e NM21 exibiram valores menores em relação ao grupo controle. Ao se 

avaliar os animais de 42 dias, relativamente ao grupo controle, os animais do grupo 

NM42 não diferiram estatisticamente; já o grupo DM42 apresentou uma diminuição de 

aproximadamente 15%.  
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A avaliação estatística do índice de Lee não mostrou alterações entre os grupos 

de 21 dias. No entanto, quando comparados aos animais de 42 dias, o índice aumentou 

nos grupos controle (N21 e NN42), e diminuiu entre os grupos DM (21 e 42). Foram 

obervadas alterações desse parâmetro nos animais de 42 dias, onde os animais do grupo 

DM apresentaram valor inferior em relação os grupos NN, NM e RM. Da mesma forma, 

a diminuição do índice foi significativa nos grupos NM e RM quando comparados ao 

grupo NN. 

Para os parâmetros comprimento e área do intestino, diferenças estatísticas 

foram notadas entre os grupos somente no fator idade (21 e 42 dias), mostrando que 

apesar do tratamento, os animais dos diversos grupos exibiram um crescimento normal, 

quando comparados aos respectivos controles (N21 e N42).  
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5.4  Avaliação Metabólica 

Para a coleta de dados para avaliação metabólica, os animais após completarem 

21 dias foram colocados em gaiolas metabólicas na primeira e terceira semanas de vida, 

onde permaneceram a cada semana, por um período de 7 dias. Dados relativos à massa 

corporal, consumo de ração, ingestão de água, excreção de fezes e urina, foram 

avaliados diariamente. Além disso, aspectos comportamentais e físicos dos animais 

também foram notados.  

Com relação à massa corporal, foi observado o seu aumento significativo da 

primeira para a terceira semana em todos os grupos, e respondem ao tratamento 

diferentemente com o passar do tempo (Figura 23). Existe, portanto, efeito de interação 

entre grupo e semana. O grupo DM apresentou os menores valores para a massa 

corporal com relação aos grupos NM e NN (p<0,05). O grupo NM apresentou menor 

massa corporal com relação ao NN, e maior massa comparado aos grupos DM e RM 

(p<0,05). O grupo renutrido (RM), que começou a receber a ração na primeira semana 

de avaliação metabólica, apresentou um aumento significativo com relação ao grupo 

DM (grupo de origem do tratamento); porém, esses animais não adquiriram o mesmo 

peso dos animais NN e NM. 

 

 

 

Figura 23 – Gráfico comparativo da massa corporal entre a média da primeira e a 

terceira semana de avaliação metabólica dos grupos DM, NM, N e RM. 
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Em todos os grupos, os dados relativos à ingestão alimentar indicaram um 

aumento significativo no consumo de ração da primeira para a terceira semana de 

avaliação. Com relação ao tratamento, quando comparados ao grupo controle (NN), os 

grupos DM e NM apresentaram uma diminuição significativa, e foram estatisticamente 

diferentes entre si. Porém, não apresentaram diferenças significativas ao serem 

comparados ao grupo RM (Figura 24-A).  Esses valores mudam quando se estabelece a 

razão da porcentagem de ingestão por massa corporal (Figura 24 – B). Na primeira 

semana foi observado que os grupos DM e RM ingeriram cerca de 16% de sua massa 

corporal, significativamente maior que o grupo controle, cuja ingestão foi da ordem de 

12%. Na segunda semana, a razão se mantém nos grupos DM e NM, porém foi 

observada uma redução significativa nos grupos NN e RM. Dessa forma o grupo DM 

exibiu razão significativamente maior que todos os outros grupos.  

 

 

Figura 24 - Comparativo da entre a média da ingestão de ração total da primeira e da 

terceira semana de avaliação metabólica (A); razão da Ingestão de ração por massa 

corporal na primeira e a terceira semana de avaliação metabólica (B), nos grupos DM, 

NM, N e RM. 
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O consumo de água também aumentou significativamente da primeira para a 

terceira semana de avaliação metabólica (Figura 25). Quando avaliado individualmente 

esse parâmetro, foi possível identificar que os animais que tiveram maior consumo na 

terceira semana de avaliação foram os do grupo NM, que diferiu do grupo DM. No 

entanto, quando avaliada a razão, é possível observar diferentes taxas de crescimento do 

consumo de água da primeira para a segunda semana. O grupo DM é o que tem a maior 

razão, ou seja, consome água cerca de 34% de sua massa corporal, dado estatisticamente 

significativo quando comparado ao grupo controle, cujo consumo foi de 

aproximadamente 14%. Os grupos RM e NM, também diferiram significativamente do 

grupo controle apresentando valores de 28% e 25%, respectivamente.  

 

 

Figura 25 - Comparativo da entre o consumo de água da primeira e da terceira semana 

de avaliação metabólica (A); razão do consumo de água por massa corporal na primeira 

e a terceira semana de avaliação metabólica (B), nos grupos DM, NM, N e RM.  
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Quando observado o volume de excreção de urina, o grupo NM apresentou 

maior valor para esse parâmetro, passando de aproximadamente 5ml diários na primeira 

semana para 17ml diárias na terceira semana (Figura 26-A). Esse volume foi diferente 

estatisticamente do grupo DM, que apresentou os menores valores na primeira e 

segunda semanas. Para todos os grupos, houve um aumento significativo do volume de 

urina excretado da primeira para a terceira semana.  

Essas mesmas proporções se mantiveram quando analisadas as razões (Figura 

26-B). Porém, na primeira semana, o grupo NM foi significativamente maior (p<0,05) 

que os grupos DM e RM, ou seja, cerca de 46% da água consumida é excretada como 

urina. Na terceira semana, o único grupo onde esse parâmetro aumentou 

significativamente foi o RM, passando de 30% para 50%. O menor valor para a razão 

foi o do grupo DM, que apresentou na segunda semana cerca de 36%, o que difere 

estatisticamente dos grupos NM, NN e RM.  
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Figura 26 - Comparativo entre o volume de urina da primeira e da terceira semana de 

avaliação metabólica (A); Razão da eliminação de urina por consumo de água na 

primeira e terceira semana de avaliação metabólica (B), nos grupos DM, NM, N e RM. 

 

 

 Quanto ao parâmetro eliminação de fezes foi possível observar um aumento na 

quantidade, da primeira para a terceira semana, em todos os grupos (Figura 27-A). Essa 

avaliação foi nítida ao se analisar as amostras a olho nu, quando se verificou que as 

fezes dos animais do grupo controle (N42) eram menores e mais secas e em maior 

quantidade; já as fezes dos grupos Moçambique era maiores e mais pastosas e em menor 

quantidade. Na primeira semana de avaliação metabólica, comparados ao grupo NN, a 

excreção observada nos grupos NM e RM foi menor; na terceira semana, embora o 

grupo DM tenha exibido um valor baixo, o menor valor para esse parâmetro foi 

verificado no grupo RM. 
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 No entanto, ao se analisar a razão excreção de fezes por ingestão alimentar, 

verificou-se apenas um aumento de eliminação de fezes da primeira para a terceira 

semana, em todos os grupos (Figura 27-B).   

 

 

Figura 27 - Comparativo entre o volume de fezes da primeira e da terceira semana de 

avaliação metabólica (A); razão da eliminação de fezes e consumo de água na primeira 

e  terceira semana de avaliação metabólica (B). 
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5.5 Análise Quantitativa 

 

 Os dados referentes à densidade numérica, área do perfil e número estimado de 

neurônios evidenciados pelas técnicas histoquímicas para NADH-d e NADPH-d serão 

apresentados inicialmente sob a forma de figuras (gráficos) e, posteriormente, em 

tabelas, onde as médias obtidas podem ser comparadas estatisticamente.  

 

5.5.1 Densidade numérica dos neurônios evidenciados pela técnica da NADH-d 

 

Na avaliação da Figura 28 nota-se que a densidade dos neurônios nos diferentes 

segmentos foi maior nos grupos NN, NM e DM de 21 dias quando comparados aos 

correspondentes com 42 dias, e também com o grupo RM dessa fase. 

 

 

Figura 28 – Densidade de neurônios reativos à NADH-d, nos segmentos oral, médio e 

aboral do intestino delgado dos diferentes grupos. 

 

 

Na Tabela 3 verifica-se que a densidade dos neurônios positivos para essa 

técnica nos segmentos oral, médio e aboral, independente do grupo e do segmento 

analisado, diminuiu nos animais de 42 dias, quando comparados aos grupos de 21 dias 

(p<0,001). Entre os grupos, foi observado em ambos os períodos (21 e 42 dias) e em 
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todos os segmentos (oral, médio e aboral) que DM apresentou um aumento significativo 

em relação aos grupos NN (p<0,001), NM (p<0,029) e RM (p<0,047).  

 

 

Tabela 3 – Densidade dos neurônios NADH-d nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
Densidade (mm

2
) 

Oral Médio Aboral 

NN21 837,0 ± 168,4 866,7 ± 168,0 829,0 ± 180,1 

NM21 746,7 ± 93,8 777,5 ± 196,1 807,3 ± 104,2 

DM21 1066,9 ± 92,7a bc
 1119,5 ± 311,6a bc

 1102,3 ± 174,0a bc
 

NN42 290,4± 52,6 354,4 ± 58,8 289,3 ± 56,1 

NM42 443,6 ± 115,2 428,8 ± 118,3 434,5 ± 62,5 

DM42 608,3 ± 190,8a bc
 587,7 ± 167,5a bc

 658,6 ± 218,6a bc
 

RM42 457,4 ± 108,5 441,3 ± 80,5 441,3 ± 64,1 

Dados expressos em Média ± desvio padrão; 42 difere de 21 dias, independente do grupo e 

segmento (p<0,001); 
 a

p<0,001 comparado NN; 
b
p<0,029 comparado ao NM; 

c
p<0,047 

comparado ao RM42. 
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5.5.2  Área do perfil dos corpos de neurônios evidenciados pela técnica da NADH-d 

 

Nos histogramas da Figura 29, encontra-se a distribuição de frequência da área 

do perfil neuronal nos segmentos do intestino delgado dos animais de 21 e de 42 dias.  

 

 

 

 

 

Figura 29 – Frequência (em %) do perfil dos neurônios submetidos à técnica de 

NADH-d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado 

dos grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  
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Observou-se que nos animais de 21 dias, a área do perfil da maioria dos 

neurônios distribuiu-se principalmente entre 50 – 200 µm
2
, com frequências de 70% 

(DM), 79% (NM) e 82% (NN), nos segmentos o, m e a. No grupo DM21 a maior 

concentração esteve na faixa entre 100-150 µm
2
, enquanto que nos grupos NM21 e 

NN21 a faixa mais ampla entre 50 a 150 µm
2
 indicou uma tendência a uma 

concentração de neurônios com perfil menor. 

Nos grupos de 42 dias, a maior frequência foi encontrada entre 50 a 200 µm
2
, 

com o pico de valores permanecendo entre 100 a 150 µm
2
 nos grupos NM42, NN42 e 

RM42, nos três segmentos analisados. O grupo DM42 destacou-se por apresentar a 

maioria dos neurônios dos segmentos oral e aboral na faixa entre 100 a 150 µm
2
, e entre 

150 a 200 µm
2
 no segmento médio. 

A Figura 30 sinaliza, no conjunto, uma área do perfil neuronal 

comparativamente maior nos diferentes grupos e segmentos do intestino delgado dos 

animais de 42 dias. 

  

  

Figura 30 – Área do perfil neuronal dos neurônios NADH-d positivos, nos segmentos 

oral, médio e aboral em todos os grupos.  

 

 

A análise dos dados obtidos para esse parâmetro expressos na tabela 4 permitiu 

verificar que, tanto no período de 21 dias como no de 42 dias, a média das áreas não 

diferiu entre os segmentos (oral, médio e aboral) e nem entre os grupos analisados. No 
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entanto, quando se comparou as idades, a área aumentou de 21 para 42 dias, com os 

grupos de 21 dias exibindo uma área média de 144 µm
2
, e os de 42 dias, uma área 

média de 180 µm
2
. 

 

 

Tabela 4 – Área do perfil dos neurônios NADH-d, nos segmentos oral, médio e aboral 

do intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
Perfil Neuronal (µm

2
) 

Oral Médio Aboral 

N21 147,4 ± 18,5 133,7 ± 17,3 137,4 ± 17,4 

NM21 143,2 ± 24,9 138,6 ± 19,4 132,6  ± 24,7 

DM21 173,9 ± 44,1 142,3 ± 21,2 155,4 ± 22,2 

N42 185,0 ± 19,3 194,1 ± 40,9 176,8 ± 27,7 

NM42 169,6 ± 30,2 162,8 ± 16,7 176,3 ± 32,0 

DM42 186,8 ± 32,0 207,6 ± 35,8 169,4 ± 22,7 

RM42 167,9 ± 13,8 196,9 ± 18,0 177,5 ± 29,6 

Dados expressos em Média ± desvio padrão 
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5.5.3 Diâmetros Máximo (DMx) e Mínimo (DMn) dos corpos de neurônios 

evidenciados pela técnica NADH-d 

 

Nos histogramas das Figuras 31 e 32, encontra-se a distribuição de freqüência do 

DMx e do DMn dos corpos de neurônios nos segmentos do intestino delgado dos 

animais de 21 e de 42 dias.  

 

 

 

 

 

Figura 31 - Frequência (em %) do Dmx dos neurônios submetidos à técnica de NADH-

d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado dos 

grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  
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Figura 32 - Frequência (em %) do DMn dos neurônios submetidos à técnica de NADH-

d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado dos 

grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  

 

 

 

 

O DMx dos animais de 21 dias concentrou-se na faixa entre 10 a 25 µm, com 

frequências de aproximadamente 85% para os grupos DM21, NM21 e N21. Nesses 

grupos, cerca de 36% dos neurônios apresentaram um pico na faixa entre 15 a 20 µm, 

para os três segmentos analisados. Já nos animais de 42 dias, verificou-se que cerca de 

80% dos neurônios exibiram DMx no intervalo compreendido entre 15 a 30 µm. Nesta 
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faixa etária, para todos os segmentos analisados, cerca de 30-40% dos neurônios dos 

grupos NM42, DM42 e NN42 apresentaram um pico entre 15 a 20 µm, enquanto que 

par ao grupo RM42, o pico esteve entre 25 a 30 µm,  

Relativamente ao DMn, tanto os animais de 21 como os de 42 dias, em todos os 

grupos analisados, apresentaram uma maior concentração de neurônios na faixa de 9 a 

15 µm. Aos 21 dias, o pico ficou entre 6 e 9 µm nos três segmentos dos grupos NM21 e 

NN21, e no segmento médio do grupo DM21; nestes últimos, o pico nos segmentos oral 

e aboral ficou entre 9 a 12 µm. Nos grupos de 42 dias, a maioria dos neurônios 

concentrou-se entre 9 a 12 µm, nos três segmentos analisados.  

A Figura 33 expressa, de maneira geral, um aumento nos parâmetros DMx e 

DMn  nos diferentes grupos e segmentos do intestino delgado dos animais de 42 dias. 
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Figura 33 – DMx (A) e DMn (B) dos neurônios β-NADH positivos, das regiões oral, 

média e aboral do intestino delgado de ratos Wistar com 21 e 42 dias. 

 

Os diâmetros máximo (Tabela 5) e mínimo (Tabela 6) neuronais mantêm as 

mesmas proporções encontradas para a área do perfil, com um aumento significativo 

nesses parâmetros nos grupos de 42 dias, em relação aos de 21 dias. 

 

A 

B 
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Tabela 5 – DMn dos neurônios NADH-d, nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
DMn (µm) 

Oral Médio Aboral 

NN21 9,92 ± 0,70 9,79 ± 0,73 9,71 ± 1,13 

NM21 9,20 ± 1,28 8,97 ± 0,41 8,91 ± 0,91 

DM21 10,65 ± 1,39 9,16 ± 0,53 9,52 ± 0,77 

NN42 10,77 ± 0,92 11,21 ± 1,44 10,46 ± 0,68 

NM42 10,70  ± 0,99 10,20 ± 0,78 10,40 ± 1,26 

DM42 10,77 ± 1,01 11,47 ± 1,11 10,64 ± 0,77 

RM42 10,52 ± 0,72 10,99 ± 0,48 10,49 ± 1,14 

    Dados expressos em Média ± desvio padrão 

 

Tabela 6 – DMx dos neurônios NADH-d, nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
DMx (µm) 

Oral Médio Aboral 

NN21 18,87 ± 1,47 17,22 ± 1,55 17,81 ± 0,57 

NM21 19,22 ± 0,83 19,00 ± 2,12 18,31 ± 1,79 

DM21 20,24 ± 2,90 19,71 ± 1,92 19,96 ± 1,42 

NN42 21,44 ± 1,24 21,57 ± 3,15 21,54 ± 2,33 

NM42 19,66 ± 1,68 20,11 ± 1,33 20,73 ± 0,93 

DM42 21,42 ± 1,89 22,16 ± 2,50 20,00 ± 1,57 

RM42 19,87 ± 0,54 22,32 ± 2,59 21,16 ± 1,55 

     Dados expressos em Média ± desvio padrão 
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5.5.4 Número total estimado de neurônios evidenciados pela técnica da NADH-d 

 

 

 Na Figura 34 e Tabela 7 estão expressos os dados referentes à estimativa do 

número total de neurônios reativos à NADH-d nos diferentes grupos, nas idades de 21 e 

de 42 dias.   

 

 

  
Figura 34 – Estimativa do número total de neurônios reativos ao NADH no Intestino 

delgado de ratos dos grupos DM, NM, NN e RM de 21 e 42 dias.  
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Tabela 7 – Estimativa do número total de neurônios NADH-d, no intestino delgado de 

ratos Wistar. 

Grupos Estimativa de neurônios NADH-d 

NN21 2.329.516 ± 412.984 

NM21 2.060.269 ± 396.146 

DM21 2.648.442 ± 492.232a 

NN42 1.816.980 ± 310.952 

NM42 2.194.980 ± 283.926 

DM42 3.003.256 ± 1.019.721a 

RM42 2.015.316 ± 483.449 

Dados expressos em Média ± desvio padrão; 
 a
p<0,05 comparado NN e NM 

 

 Tanto no período de 21 como no de 42 dias, o grupo DM apresentou um 

aumento estatisticamente significativo em relação aos grupos NN e NM, sendo o maior 

valor detectado em DM42. Ao se comparar os períodos entre si, os animais NN42 

apresentaram uma diminuição no número de neurônios em relação aos animais NN21, 

já nos grupos NM21 e NM42 esses valores foram proporcionais. Embora tenham 

ocorrido diferenças, não foram estatisticamente significativas. 
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5.5.5 Densidade numérica dos neurônios evidenciados pela técnica da NADPH-d 

 

Na avaliação da Figura 35 nota-se que a densidade dos neurônios nos diferentes 

segmentos foi maior nos grupos DM e NM de 21 dias quando comparados aos grupos 

NN21, e DM42, NM42 e RM42. 

 

 
 

Figura 35 – Densidade de neurônios reativos à NADPH-d, nos segmentos oral, médio e 

aboral do intestino delgado dos diferentes grupos. 

 

As médias dos resultados relativos à densidade dos neurônios reativos à técnica 

de NADPH-d estão expressas na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Densidade dos neurônios NADPH-d, nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
Densidade (mm

2
) 

Oral Médio Aboral 

NN21 111,5 ± 35,8 115,1 ± 38,2 107,2 ± 43,7 

NM21 185,8 ± 32,9a 234,5 ± 4,0 a 208,0 ± 17,4 a 

DM21 181,8 ± 26,1 a 197,9 ± 45,7a  160,7 ± 26,9a  

NN42 112,0 ± 18,2 106,9 ± 19,5 108,6 ± 16,8 

NM42 97,9 ± 8,5 117,9 ± 10,2  105,8 ± 23,7 

DM42 114,9 ± 7,1 b 110,9 ± 18,5 b  117,2 ± 24,1 b 

RM42 83,6 ± 25,7  83,6 ± 13,0  90,8 ± 19,8  

Dados expressos em Média ± desvio padrão; 42 difere de 21 dias em NM e DM; 
 a

p<0,05 

comparado ao NN21; 
b 

p<0,05 comparado ao RM42  

 

A análise estatística entre os animais do período de 21 dias permitiu observar um 

aumento na densidade neuronal dos grupos NM21 e DM21 com relação ao grupo 

NN21. Quando se correlacionou os períodos, notou-se uma diminuição estatisticamente 

significativa de 21 dias para 42 dias, entre os animais NM e DM. Aos 42 dias, os 

animais do grupo RM42 apresentaram uma densidade menor quando comparados ao 

grupo DM42.  
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5.5.6 Área do perfil dos corpos de neurônios evidenciados pela técnica NADPH-d 

 

 

A distribuição de frequência da área do perfil neuronal nos segmentos do 

intestino delgado dos animais de 21 e de 42 dias é observada nos histogramas da figura 

36 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 36 – Frequência (em %) do perfil dos neurônios submetidos à técnica de 

NADPH-d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado 

dos grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  
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 A maioria dos neurônios ficou amplamente distribuída em uma área 

compreendida entre 200-500 µm
2
. Esses valores foram variáveis quando comparados o 

segmento, o tratamento e a idade dos animais.  

 Nos animais de 21 dias, nos três segmentos, a área da maioria dos neurônios 

concentrou-se na faixa de 200 a 400 µm
2
, com pico para o grupo DM21 entre 300 e 400 

µm
2
, e entre 200 e 300 µm

2
 para os grupos NN21 e NM21. Aos 42 dias, houve uma 

distribuição mais ampla da área neuronal, ou seja, entre 300 e 600 µm
2
. Nessa fase, em 

todos os segmentos, os animais do grupo DM42 apresentaram picos na faixa de 400 a 

500 µm
2
, enquanto nos grupos NM42 e RM42 a frequência foi maior entre 300 e 400 

µm
2
. 

Na Figura 37 nota-se que para a área do perfil dos corpos dos neurônios 

NADPH-d aumentou nos animais de 42 dias com relação aos animais de 21 dias em 

todos dos grupos analisados. 

 

  
 

Figura 37 – Área do perfil neuronal dos neurônios NADPH-d positivos, nos segmentos 

oral, médio e aboral em todos os grupos.  

 

 

Diferenças estatísticas significativas com relação aos segmentos do intestino 

(oral, médio e aboral) e os diferentes grupos de estudo também foram encontradas 

(Tabela 9). Assim, ao se analisar os animais de 21 dias notou-se um aumento da área 
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neuronal nas partes oral e aboral do grupo DM, quando comparado ao grupo NM. O 

mesmo grupo também diferiu do grupo NN, com um aumento nos três segmentos, ou 

seja, oral, médio e aboral.  

 Entre os animais de 42 dias, independente da região, o grupo DM apresentou um 

aumento da área do perfil quando comparado aos grupos NN, NM e RM. Também no 

grupo RM ocorreu um aumento significativo com relação ao grupo NM, e neste, uma 

diminuição quando comparado ao grupo NN. Na maioria dos grupos desse período, a 

área do perfil foi maior na região aboral, deferentemente dos grupos de 21, nos quais os 

maiores valores encontrados foram para a região oral. 

 

Tabela 9 – Área do perfil dos neurônios NADPH-d, nos segmentos oral, médio e aboral 

do intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
Perfil Neuronal (µm

2
) 

Oral Médio Aboral 

NN21 302,4 ± 28,9 265,7 ± 42,2  280,1 ± 28,9 

NM21 333,3 ± 35,4 343,0 ± 47,3  289,4 ± 43,4 

DM21 348,7 ± 48,3a b 335,4 ± 45,5 b 336,8 ± 53,9a b 

NN42 414,3 ± 36,5 441,9 ± 18,9 489,0 ± 36,6 

NM42 386,6 ± 34,5e 421,5 ± 44,1e 404,3 ± 50,4e 

DM42 487,0 ± 44,8 c 510,9 ± 28,1 c 567,4 ± 44,1 c 

RM42 471,3 ± 47,6d 463,0 ± 31,6d 456,3 ± 47,8d  

Dados expressos em Média ± desvio padrão. ; 
 a
p<0,05 comparado ao NM; 

b 
p<0,05 comparado 

ao NN21; 
c
 p<0,05 comparado aos NN42, NM42, RM42; 

d
p<0,05 comparado NM42, 

independente da porção; 
e
p<0,05 comparado ao NN42, independente da região.  

 

 

5.5.7 Diâmetros Máximo (DMx) e Mínimo (DMn) dos corpos de neurônios 

evidenciados pela técnica NADPH-d 

 

Nos histogramas das figuras 38 e 39, encontra-se a distribuição de frequência do 

DMx e do DMn dos corpos de neurônios nos segmentos do intestino delgado dos 

animais de 21 e de 42 dias.  
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Figura 38- Frequência (em %) do Dmx dos neurônios submetidos à técnica de NADPH-

d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado dos 

grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  
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Figura 39 -Frequência (em %) do DMn dos neurônios submetidos à técnica de 

NADPH-d, nos segmentos oral (A,B), médio (C,D) e aboral (E,F) do intestino delgado 

dos grupos DM, NM, NN e RM, com 21 e 42 dias.  

 

 

Quanto ao DMx, a maior frequência dos neurônios dos animais de 21 dias esteve 

entre  20 a 35 µm, e entre 25 a 40 µm, para os de 42 dias. Nos três segmentos, o pico 

para esse parâmetro foi de 30 a 35 µm no grupo DM21, e de 25 a 30 µm para os grupos 

NM21 e NN21. Já os segmentos dos grupos de 42 dias, exibiram picos de frequência 

diferentes. Nos segmentos oral e aboral, o pico para o grupo DM42 manteve-se entre 35 

a 40 µm, enquanto os demais grupos (NM42, NN42 e RM42) apresentaram picos 

variáveis entre 25 e 35 µm. 
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 A frequência do DMn da maioria dos neurônios dos animais de 21 dias  ficou 

entre 9 e 18 µm, enquanto os de 42 dias, concentraram-se  entre 12 e 21 µm. Quase 

todos os neurônios dos três segmentos dos grupos de 21 dias (DM21, NM21 e NN21) 

apresentaram picos compreendidos entre 12 a 15 µm. Para os animais de 42 dias, a 

maioria dos picos de frequência dos neurônios dos segmentos oral, médio e aboral foi 

detectada na faixa de 15 a 18 µm.  

A Figura 40 demonstra uma tendência ao aumento nos parâmetros DMx e DMn  

nos diferentes grupos e segmentos do intestino delgado dos animais de 42 dias. 
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Figura 40 – DMx (A) e DMn (B) dos neurônios β-NADPH positivos, das regiões oral, 

média e aboral do intestino delgado de ratos Wistar com 21 e 42 dias. 
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Tabela 10 – DMn dos neurônios NADPH-d, nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
DMn (µm

2
) 

Oral Médio Aboral 

NN21 13,94 ± 0,29 12,84 ± 0,89e 13,72 ± 0,94e 

NM21 14,62 ± 0,60 14,51 ± 0,94 12,82 ± 1,12a 

DM21 14,91 ± 0,75 14,66 ± 0,80 14,48 ± 0,69 b 

NN42 16,24 ± 0,94 15,89 ± 0,74e 17,27 ± 0,99e 

NM42 15,34 ± 0,21 c 15,56 ± 1,30 c 15,21 ± 0,93 c 

DM42 17,09 ± 1,17 16,77 ± 0,66d 17,51 ± 0,81 

RM42 17,13 ± 0,92 16,30 ± 0,60 16,15 ± 0,92 

Dados expressos em Média ± desvio padrão. 
 a
p<0,05 comparado aos DM21 e NN21; 

b 
p<0,05 

comparado ao NN21; 
c
 p<0,05 comparado aos DM42, NN42 e RM42; 

d
p<0,05 comparado ao 

NN42; 
e
p<0,05 o segmento aboral difere do aboral. 

 

 

 

Tabela 11 – DMx dos neurônios NADPH-d, nos segmentos oral, médio e aboral do 

intestino delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
DMx (µm

2
) 

Oral Médio Aboral 

NN21 27,88 ± 1,44 26,97 ± 2,62 26,32 ± 1,43 

NM21 29,33 ± 2,26 29,66 ± 2,04 29,48 ± 1,74 

DM21 30,09 ± 3,21 29,10 ± 2,00 29,23 ± 3,98 

NN42 33,21 ± 1,81a 36,59 ± 1,97 36,26 ± 1,40 

NM42 32,61 ± 2,86a 34,43 ± 0,53 33,38 ± 2,38 

DM42 37,90 ± 1,88a b  39,30 ± 1,75 b 41,12 ± 1,42 b 

RM42 36,27 ± 2,16 c 36,76 ± 1,91 c 36,44 ± 2,65 c 

Dados expressos em Média ± desvio padrão. 
 a
p<0,05 difere do segmento aboral; 

b 
p<0,05 

comparado aos NN42, NM42 e RM42, independente do segmento; 
c
 p<0,05 comparado ao 

NM42, independente do segmento. 

 

 

 

 Ao se analisar a Tabela 10 O DMx também apresentou maiores valores entre os 

animais de 42 dias comparados aos de 21 dias. Entre os animais de 21 dias não houve 
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diferenças significantes. No entanto, entre os animais de 42 dias os segmentos oral, 

médio e aboral responderam de maneira diferente ao tratamento estatístico. Nos grupos 

DM42, NM42 e NN42 o segmento oral apresentou os menores valores para esse 

parâmetro, diferindo dos segmentos médio e aboral (p<0,05). Independentemente do 

segmento analisado, o maior valor para o DMx foi observado no grupo DM42 (p<0,05).  

Um aumento também foi detectado no grupo RM42, em relação ao grupo NM42 

(p<0,05).  

 Os dados relativos ao DMn dos neurônios NADPH-d também mostraram-se 

maiores em 42 dias, independentemente do grupo e do segmento intestinal (Tabela 11). 

No entanto, diferentemente do DMx, foi possível observar diferenças entre os 

segmentos em 21 dias. Desta forma, o grupo DM21 apresentou um aumento no 

segmento aboral quando comparado ao grupo NM21, e um aumento em todos os 

segmentos, com relação ao NN21. Também foi detectado um aumento no segmento 

aboral do grupo NM21 em comparação ao grupo NN21. Aos 42 dias, 

independentemente do segmento intestinal, os grupos DM42, NN42 e RM42 diferem de 

NM42 (p<0,05). O grupo DM42 apresentou diferença significativa, com relação ao 

grupo NN42, apenas no segmento médio (p<0,05).  
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5.5.8 Número total estimado de neurônios evidenciados pela técnica da NADPH-d 

 

           Na Figura 41 e Tabela 12 estão expressos os dados referentes à estimativa do 

número total de neurônios reativos à NADPH-d nos diferentes grupos, nas idades de 21 

e de 42 dias.   

 

 
  

Figura 41 – Estimativa do número total de neurônios reativos ao NADPH-d no 

Intestino delgado de ratos dos grupos DM, NM, NN e RM de 21 e 42 dias.  

 

Tabela 12– Estimativa do número total de neurônios NADPH-d, no intestino delgado 

de ratos Wistar. 

Grupos Estimativa de neurônios 

NADPH-d 

NN21 326.276 ± 113.608 

NM21 571.772 ± 40.940a 

DM21 404.271 ± 89.332a 

NN42 631.209 ± 61.665 b c 

NM42 519.041 ± 43.566 

DM42 663.429 ± 94.237 b c 

RM42 471.144 ± 93.972 

Dados expressos em Média ± desvio padrão; 
 a

p<0,05 comparado ao NM21; 
b 

p<0,05 

comparado ao RM42; 
c
 p<0,05 comparado aos respectivos NN21 e DM21. 
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Ao se avaliar os animais de 21 dias, verificou-se que o grupo NM apresentou os 

maiores valores para esse parâmetro, diferindo estatisticamente dos grupos DM e NN 

(p<0,05). Nos animais de 42 dias, foram observados os menores valores para o grupo 

RM, estatisticamente diferente dos grupos DM e NN (p<0,05). 

Deve-se destacar que nos animais dos grupos DM e NN ocorreu um aumento 

significativo no número estimado de neurônios, quando comparados os períodos de 21 e 

de 42 dias. 
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5.5.9 Área da Mucosa e da Altura das Vilosidades Intestinais 

  

 As médias referentes à área da mucosa intestinal das regiões do intestino (oral e 

aboral) de todos os grupos (NN, DM, NM de 21 e 42 dias e RM de 42 dias) estão 

expressas na Figura 42 e Tabela 13.  

 

 

Figura 42 - Área da mucosa (mm
2
) das regiões oral e aboral do intestino delgado dos 

segmentos oral e aboral do intestino delgado dos grupos DM, NM, NN de 21 e 42 dias, 

e RM de 42 dias.  
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Tabela 13 - Área da mucosa das regiões oral e aboral do intestino delgado de ratos 

Wistar 

Grupos 
Área da Mucosa (mm

2
) 

Oral Aboral 

NN21 1,46 ± 0,25 0,97 ± 0,20 

NM21 1,51 ± 0,25 1,16 ± 0,24 

DM21 1,15 ± 0,36a 0,76 ± 0,23a 

NN42 2,78 ± 0,82 2,18 ± 0,84 

NM42 2,70 ± 0,46 1,59 ± 0,40 

DM42 2,86 ± 0,61 1,75 ± 0,57 

RM42 2,61 ± 0,60 1,92± 0,24 

Dados expressos em Média ± desvio padrão;  Os animais de 21 dias diferem de 42 dias 

(p<0,05); os segmentos oral e aboral diferem (p<0,001); os segmentos 
 a

p<0,05 comparado ao 

NM21. 

 

De maneira geral, em todos os grupos analisados, a área da mucosa da região 

aboral apresentou-se menor do que a da região oral. Diferenças entre as idades também 

foram observadas, com os animais dos grupos de 21 dias exibindo uma área menor do 

que aquela dos grupos de 42 dias.  

 Quando analisados os animais de 21 dias, o grupo DM21 apresentou uma 

diminuição da área da mucosa quando comparados ao grupo NM21. No entanto, entre 

os grupos de 42 dias, não houve diferenças significativas entre área da mucosa nos 

grupos tratados.  

 Na Figura 43 e Tabela 14 encontram-se os dados obtidos para a altura das 

vilosidades intestinais. 
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Figura 43 – Altura das vilosidades intestinais das regiões oral e aboral do intestino 

delgado de ratos dos grupos DM, NM, NN de 21 e 42 dias e RM de 42 dias. 

 

 

Tabela 14- Altura das vilosidades intestinais das regiões oral e aboral do intestino 

delgado de ratos Wistar. 

Grupos 
Altura das vilosidades (µm) 

Oral Aboral 

N21 570,9 ± 69,8 353,8 ± 78,0 

NM21 561,7 ± 20,4 380,0 ± 61,7 

DM21 418,1 ± 104,7
a
 278,7 ± 63,5

a
 

N42 590,0 ± 131,0 554,0 ± 61,9 

NM42 616,7 ± 106,6 381,7 ± 81,6 

DM42 569,2 ± 180,1
a
 317,4 ± 56,6

a
 

RM42 567,8 ± 59,4 425,6 ± 102,4 

Dados expressos em Média ± desvio padrão;  
 a

p<0,05 comparado ao N. 

 

 

Nos dois períodos avaliados (21 e 42 dias) quando analisadas as regiões oral e 

aboral, foi observado que as vilosidades da região oral foram maiores do que as da 

região aboral. No geral, os animais de 42 dias também apresentaram maiores valores 

para esse parâmetro do que os ratos de 21 dias. Com relação ao tratamento, quando 
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comparados com os respectivos grupos controle (N21 e N42) os animais dos grupos 

DM21 e DM42 foram os que apresentaram os menores tamanhos de vilosidades. 
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6 DISCUSSÃO 
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6.1 O modelo experimental 

 

 

Utilizou-se o rato Wistar como o modelo animal mais adequado para o presente 

estudo, pois embora se diferencie dos seres humanos quanto a aspectos anatômicos e 

fisiológicos, esse animal apresenta vias gênicas e bioquímicas altamente semelhantes. 

Em filhotes recém nascidos, o intestino é imaturo. A maturidade, quanto aos aspectos 

anatômicos, funcionais e imunológicos, que ocorre gradualmente durante a lactação (0-

21 dias), é acelerada após o desmame, quando o animal passa a alimentar-se com dieta 

sólida. Diferentemente, recém-nascidos humanos exibem tais aspectos mais 

desenvolvidos, e portanto, nessa fase, o intestino do rato assemelha-se ao de um bebê 

prematuro. Assim, comparativamente, o rápido desenvolvimento do intestino do rato, 

permite que se estude, em um curto período de tempo, não somente os efeitos de 

nutrientes específicos, composição de dietas e ingestão energética, como também os 

mecanismos que medeiam o efeito do estado nutricional no desenvolvimento neonatal e 

função metabólica (Puiman; Stoll, 2008). 

A desnutrição é definida como um estado de deficiência de nutrientes, que pode 

ser resultado de sua ingestão, absorção ou utilização inadequada (Kondrup, et al., 2002; 

Stratton, 2005). Estudos mostram que as dietas nas populações são frequentemente 

deficientes em macronutrientes (proteínas, carboidratos e gordura) levando à 

desnutrição protéico-energética, em micronutrientes (eletrólitos, minerais e vitaminas), 

ou ambos (Brabin; Coulter, 2003; Millward; Jackson, 2004).  

Em nosso meio, utilizando-se de ratos Wistar, os efeitos de um protocolo 

experimental onde se restringiu nos períodos pré e pós-natal o aporte de uma proteína 

animal (caseína), foram avaliados em diferentes órgãos e tecidos como a polpa dentária 

(Gonçalves et al., 2015), dentes molares (Gonçalves et al., 2009), mucosa palatina 

(Vono, 2011), mucosa lingual (Luz, 2012), processo condilar da mandíbula (Cavalli et 

al., 2015; Oliveira et al., 2010; Pereira, 2015), timo (Baptista et al., 2013), músculo 

gastrocnêmio (Oliveira, 2007; Pacheco, 2006), a cartilagem articular de ossos longos 

(Miranda, 2006), crescimento crânio-facial (Boldrini, 2003), músculo bíceps braquial e 

pterigóideo medial (Parada-Simão et al. 2011), aurícula direita do coração (Gama  et al., 

2007), cartilagem articular da articulação do joelho (Bolina, 2015). No sistema nervoso, 
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as repercussões morfológicas foram estudadas no SNC, (Bolina-Matos, 2012) SNP 

(Akamatsu, 2006; Binotti, 2003; Simões, 2009), e particularmente no SNA, no plexo da 

traqueia (Souza, 2010) e no plexo mioentérico do esôfago (Greggio et al., 2010; Liberti  

et al., 2007;), estômago (Brandão et al., 2003),  intestino delgado (Gomes et al., 2006; 

Zanin, 2003;) e grosso (Castelucci et al., 2002).  

Nos estudos acima, considerou-se a condição nutricional da mãe durante a 

gestação, pois é a fase em que o organismo de uma genitora demanda maiores 

exigências nutricionais devido às necessidades de desenvolvimento do feto, o que pode 

determinar desequilíbrios e graves repercussões para ambos (Queiroz; Nóbrega, 2007). 

De fato, a desnutrição materna é um dos principais fatores que leva ao pobre 

crescimento fetal, baixo peso ao nascer, diminuição da massa magra, e morbidade e 

mortalidade infantil, além de causar danos motores, cognitivos, e deficiências de saúde 

irreversíveis (Abu-Saad; Fraser, 2010; Kanade et al., 2008; Victora, 2008).  

Levando-se em conta que a fonte proteica das pesquisas desenvolvidas foi a 

caseína, uma proteína de alta digestibilidade (Pires et al., 2006) e, ainda, pelo menos na 

literatura à qual se teve acesso, não foram encontrados trabalhos que avaliassem nas 

estruturas do tubo digestório, mormente o plexo mioentérico, os efeitos de uma dieta 

tendo como base a proteína vegetal, descrita como de baixa qualidade (Carias et 

al.,1995; Maga et al.,1973), procurou-se reproduzir em laboratório a dieta padrão de 

Moçambique, uma vez que o seu conteúdo proteico deriva principalmente do 

amendoim, da couve e do milho. 

 Além disso, como naquele País, mesmo com a utilização de vários alimentos 

terapêuticos a base de leite (F-75 e F-100), trigo e aveia (BP-100), e amendoim (APTU-

“plumpy-nut”), a incidência de desnutrição em crianças ainda é elevada (40%), pois a 

dieta fornecida à população exibe sérias deficiências de gordura e proteína em sua 

composição (Rose; Tschirley, 2003), em alguns grupos de animais, também foi possível 

avaliar os efeitos de uma suplementação com proteína animal (caseína) nesse tipo de 

dieta. 

 

6.2 Parâmetros gerais e avaliação metabólica 

 

Quando analisados os parâmetros gerais como peso e comprimento naso-anal, 

verificou-se que os grupos de 21 dias foram significativamente menores que os animais 
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de 42 dias, devido ao crescimento acelerado dos animais escolhidos para o modelo 

experimental. No entanto, relativamente ao tratamento, os animais responderam de 

forma diferenciada observando-se, além de aspectos físicos típicos de animais 

desnutridos, os menores valores nos grupos submetidos à dieta de Moçambique (DM). 

Este é o caso do parâmetro peso, uma vez que Castelucci (2002) encontrou em animais 

de 21 dias em cuja dieta a caseína foi suprimida, peso cerca de 50% àquele determinado 

para os animais controle (dieta com 20% de caseína), e aos 42 dias, um peso de 

aproximadamente 64% daquele do grupo controle. Nesses dois períodos, o grupo DM 

exibiu, respectivamente 41% e 58% do verificado nos respectivos controle, ou seja, 

pesos ainda menores comparativamente aos animais com dieta aprotéica. 

No entanto, ao se verificar a área do intestino, de 21 para 42 dias, muito embora 

os animais do grupo DM tenham apresentado uma tendência à diminuição desse 

parâmetro, o aumento foi proporcional à idade, fato não confirmado nos animais com 

dieta hipoprotéica. Nestes, aos 42 dias, a área dos intestinos delgado e grosso diminuiu 

de maneira significativa, quando comparada ao grupo controle (Castelucci et al., 2002; 

Gomes et al., 2006).  

Embora o crescimento dos órgãos do sistema digestório possa ser afetado até a 

época do desmame, Weaver et al. (1998) demonstraram que, a longo prazo, o 

comprimento do intestino não se altera em relação ao tamanho do corpo em animais 

maduros com dieta contendo 8% de caseína, sugerindo que o órgão parece ser protegido 

da restrição proteica. Não é o que relataram Natali et al. (1996)  uma vez que animais 

com 60 dias submetidos ao mesmo tipo de restrição proteica, exibiram diminuição no 

comprimento do intestino delgado. Pelo exposto, pode-se admitir que a dieta de 

Moçambique, embora contenha baixa qualidade proteica por ser estritamente vegetal, 

não alterou a área do intestino delgado, como observado em dietas restritiva de proteína 

animal.  

Segundo Simson e Gold (1982), o índice de Lee que depende do comprimento 

do animal em função do seu peso corporal, é confiável em comparação com medidas 

simples, para determinação da obesidade em ratos. Em ratos desnutridos, Bolina-Matos 

(2012) verificou que, dos 42 aos 60 dias, o índice de Lee apresentou valores crescentes 

com o avançar da idade, diferentemente nos animais controle, onde os valores 

diminuíram para esse parâmetro. O autor concluiu considerando que tal fato pode estar 

associado à obesidade na fase adulta, decorrente da desnutrição na infância. No presente 
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trabalho, onde a avaliação ocorreu dos 21 aos 42 dias, contrariamente ao grupo controle 

(NN), observou-se que os ratos do grupo DM apresentaram uma diminuição do índice 

de Lee, e uma tendência à sua diminuição no grupo NM. Além disso, em um estudo 

comparativo entre grupos de ratos com 130 dias nutridos, obesos e desnutridos, 

Stephens (1980) demonstrou que, embora tenham ocorrido diferenças significativas 

entre os três grupos quanto à porcentagem de gordura corporal, o índice de Lee não se 

alterou. Tal resultado levou o autor a postular que a razão para a falta de correlação 

entre a obesidade e o índice de Lee em ratos, é que o comprimento é um medidor 

relativamente fraco de massa livre de gordura em animais da mesma idade e história 

nutricional. Confrontando-se os dados aqui apresentados com Bolina-Matos e Stephens 

admite-se que, quando o assunto em questão é referente ao estado nutricional, o 

comprimento do animal não representa um parâmetro que permita se estabelecer 

comparações seguras entre grupos de animais relativamente à massa livre de gordura. 

Na avaliação metabólica, durante o tratamento, ocorreu um aumento 

significativo da massa corporal, indicativo de que o desenvolvimento dos animais 

continua independente do grupo experimental. No entanto, foi o grupo DM que 

apresentou o menor peso ao desmame, e a menor aquisição de massa com o passar do 

tempo. Tais dados corroboram com o de Castelucci (1999) que ao estudar animais 

submetidos a uma dieta livre de caseína (aprotéica), encontrou diminuição no peso 

desses animais, de até 92% em relação ao grupo controle. Além disso, apesar de 

comparativamente a esse grupo o peso dos animais do grupo NM ter sido maior, eles 

não atingiram os parâmetros corporais observados nos ratos submetidos à ração nutrida 

(grupo NN).  

Os animais RM, que começaram a receber a ração suplementada Moçambique a 

partir do desmame, apesar de apresentarem um aumento significativo, não adquirem o 

mesmo peso dos outros animais. O mesmo foi observado por Cavalli et al. (2015), que 

observou que os animais renutridos com 20% de caseína a partir do desmame, 

apresentavam 73% da massa corporal aos 60 dias. Esse autor sugere uma dificuldade de 

adaptação do trato gastrintestinal, frente à mudança brusca de concentração proteica da 

ração.  

 Resultados semelhantes foram encontrados em outros parâmetros, como 

ingestão de água, volume de urina e eliminação de fezes, como observado no estudo de 

Bolina-Matos (2012), realizado em ratos com 21 e 60 dias submetidos e Cavalli et al. 
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(2015), com 60 dias, submetidos à subnutrição e renutrição proteica de 5% de caseína, 

quando observou uma diminuição significativa desses parâmetros.  

A dieta utilizada no presente estudo é composta basicamente por proteína 

vegetal. As proteínas são componentes estruturais dos músculos e outros tecidos do 

corpo, também usadas para a produção de hormônios, enzimas e hemoglobina. Para que 

serem utilizadas pelo organismo, as proteínas devem ser absorvidas na forma de 

aminoácidos. Desses, foram identificados cerca de 20 tipos, dos quais 12 são ditos não-

essenciais, pois podem ser produzidos pelo próprio corpo; o restante são aminoácidos 

essenciais e devem ser consumidos na dieta. A ausência de alguns aminoácidos pode 

comprometer a habilidade de crescimento, reparo e manutenção do tecido (Hoffman; 

Falvo, 2004).  

Desta forma, a qualidade nutricional da dieta tem grande influência sobre o 

desenvolvimento do organismo. Para que uma proteína seja considerada de boa 

qualidade, além da sua composição de aminoácidos, a quantidade total de nitrogênio e a 

digestibilidade da mistura proteica devem ser consideradas. As proteínas de origem 

animal proporcionam uma boa absorção de aminoácidos pelo organismo, como é o caso 

da a caseína utilizada na ração nutrida, que apresenta uma digestibilidade de 93,33% 

(Pires et al., 2006). Essa característica é substancialmente prejudicada quando se avalia 

as proteínas de origem vegetal, pelo fato de serem mais resistentes à ação de enzimas 

(Carias et al.,1995; Maga et al.,1973). 

As proteínas de origem animal parecem ter um importante papel no nascimento 

de crianças com peso corporais normais (Hoffman; Falvo, 2004). Godfrey  et al., (1996) 

observaram o padrão nutricional de 500 mulheres grávidas e verificaram que o baixo 

peso de algumas crianças ao nascimento, estava relacionado a com baixa ingestão de 

proteína a partir de produtos lácteos e fontes de carne durante a gestação. Em idosos, a 

ingestão de dietas ricas em proteína animal resultou em maiores ganhos de massa 

corporal (Campbell et al., 1999). 

No presente estudo, quando se complementou a dieta com proteína vegetal com 

caseína, uma proteína animal (grupo NM), verificou-se que o peso dos animais foi 

menor quando comparado aos animais nutridos (NN). Assim, apesar dos altos níveis de 

gordura e do conteúdo energético da dieta padrão aqui empregada, e do componente 

proteico ser representado também pela presença da couve e do milho, o consumo do 

amendoim (também uma fonte proteica) está associado à redução de peso corporal. É o 
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que demonstraram estudos que relacionaram o consumo de sementes oleaginosas com a 

oxidação de gorduras, quando se constatou uma redução da massa corporal gorda, 

especialmente nas vísceras (Tan et al., 2014; Alper; Mattes, 2002).  

Ainda com relação aos animais suplementados (NM), quando se relacionou a 

razão da ingestão com a massa corporal observou-se um comportamento semelhante 

aos animais nutridos (NN). Quanto ao fato de os animais dos grupos DM e RM 

exibirem uma maior ingestão comparativamente ao seu peso (como também descrito 

por Baptista et al, 2015; Cavalli et al., 2015; Bolina-Mattos, 2012 em ratos submetidos à 

desnutrição proteica animal), pode-se inferir que a maior necessidade de ingestão 

alimentar atue como uma forma de suprir a carência proteica em função do 

desequilíbrio nos níveis dos hormônios leptina (sensação de saciedade) e grelina 

(sensação de fome). 

Quando estimulada pela fome, a grelina estimula a liberação de enzimas 

gástricas e hormônio do crescimento, fazendo com que o hipotálamo intensifique os 

mecanismos para aquisição de energia (Wernette et al., 2011). A leptina, por sua vez, é 

liberada e produzida de acordo com a quantidade de tecido adiposo, sinalizando dessa 

forma ao hipotálamo, a quantidade de energia armazenada, regulando a ingestão de 

alimentos (Savino et al., 2007). Nos protocolos em questão, pode ocorrer um aumento 

nos níveis séricos do hormônio do crescimento levando à lipólise, ocasionando em uma 

diminuição na secreção de leptina. Isso estabelece a um feedback negativo, aumentando 

a ingestão de alimento pelo animal, sem saciá-lo, levando-os a desenvolver obesidade 

na fase adulta. (Pimstone et al., 1968; Baptista et al., 2015).  

No entanto, um dos principais ingredientes da dieta, o amendoim, apesar de 

caloricamente denso, é rico em fibras e proteína o que pode promover o aumento da 

saciedade (Burton-Freeman, 2000; Kirkmeyer; Mattes, 2000). Estudos mostram que a 

inclusão de amendoins e amêndoas em dietas suprime a fome e o desejo de comer, 

evitando ingestões de alimento fora das refeições e diminuição no tamanho das mesmas 

(Kirkmeyer; Mattes, 2000; Tan; Mattes, 2013; Tan et al., 2014). Como no presente 

estudo observou-se um aumento no consumo em relação ao peso corporal dos animais, 

isso pode estar relacionado à forma como o amendoim foi ofertado na dieta, uma vez 

que esse efeito na saciedade pode depender de dois fatores. O primeiro é a forma como 

o amendoim disponibilizado, uma vez que se demonstrou que a manteiga de amendoim 

leva a uma menor supressão e maior repercussão da fome, em comparação com a 
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disponibilização de grãos íntegros (Kirkmeyer; Mattes, 2000). Outro segundo fator é o 

tempo de consumo do amendoim, pois o apetite não é modulado se ele for consumido 

juntamente com a refeição, mas é capaz de diminuir a fome e o desejo de comer, quando 

consumido separadamente como um lanche (Ta et al., 2014). Assim, no presente estudo, 

o amendoim pode não ter tido um efeito na supressão da fome devido ao seu consumo 

juntamente com outros alimentos contidos na dieta.  

O aumento nos grupos Moçambique verificado na razão das fezes por ingestão 

alimentar e a consistência pastosa das mesmas pode ser explicado por Cummings 

(2001), ao descrever que todas as fontes de fibras conduzem a um aumento da produção 

fecal, principalmente pela resistência à quebra da membrana celular vegetal pela 

microflora, que faz com que as estruturas celulares retenham mais água, estimulando o 

movimento do colo. 

Com relação à razão do consumo de água pela massa corporal, foram 

observados maiores valores nos grupos DM, NM e RM.  Porém a razão do volume de 

urina por volume de água ingerida mostra menores valores para o grupo DM e maiores 

para o grupo NM, RM, sugestivo de retenção de líquido nos tecidos do grupo Dieta 

Moçambique, compatível com o que se observa no Kwashiorkor, onde a ocorrência de 

edema nos tecidos é uma característica. Apesar das causas serem controversas, 

pesquisas recentes indicam ser a hipoalbuminemia a causa para a retenção de líquidos 

nos tecidos, e que o edema está relacionado com a baixa ingestão de proteínas na dieta, 

que reduz a pressão osmótica do plasma através as paredes dos capilares (Coulthard, 

2015). Porém, como estudos mostram que o tratamento com maior ingestão de proteínas 

leva a uma diminuição do edema (Golden, 2015), o aumento da eliminação de urina nos 

ratos renutridos (RM) pode estar relacionado a um aporte maior de proteínas por esses 

animais. 

 

6.3 Aspectos gerais da mucosa e parede do intestino delgado 

 

O intestino é único entre os órgãos, que pode renovar sua estrutura celular (os 

enterócitos) entre 48 a 72 horas (Miller et al., 1977). Qualquer alteração no estado 

nutricional pode alterar essa taxa de renovação e afetar a mucosa intestinal (Winesett et 

al., 1995). A diminuição da área da mucosa verificada nos animais do grupo DM de 21 

dias corrobora essa afirmação, e ainda com aquela encontrada em animais também de 
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21 dias com restrição proteica de 8% de caseína, que apresentaram uma diminuição de 

até 28% no peso da mucosa (Weaver  et al., 1998). Segundo esse autor, aos 42 dias 

essas diferenças foram menos acentuadas, e já não existiam mais nos animais com 1 ano 

de idade, o que pode ser confirmado no grupo DM de 42 dias, onde não se detectou 

alteração significativa relativa à área intestinal. 

Os grupos DM (21 e 42 dias) foram os que exibiram diminuição na altura das 

vilosidades, também qualitativamente diferentes dos demais grupos; no entanto, em 

DM42 a área da mucosa não difere.  

Para Ferraris e Carey (2000), a diminuição na altura de vilosidades com a 

desnutrição está associada a reduções significativas no número de células, bem como na 

proliferação de enterócitos e taxas de migração ao longo do eixo cripta-vilosidade. 

Consequentemente, assim que ocorre diminuição total da área total da mucosa, do 

número de células, e da área de superfície durante a desnutrição, a absorção intestinal 

total de todos os tipos de nutrientes, provavelmente diminui sob estas condições. Em 

crianças com desnutrição foi observado uma diminuição da taxa de renovação das 

células intestinais, assim como alterações na massa da mucosa, integridade e teor de 

DNA, proteínas e atividade das enzimas da borda em escova (Brunser et al., 1990; 

Firmansyah et al., 1989; Ortega et al., 1996). Resultados semelhantes foram 

encontrados em ratas submetidas à desnutrição durante a gestação, onde se verificou 

uma diminuição da altura total da mucosa, dos enterócitos e altura e espessura das 

vilosidades (Gurmini, J. et al. 2005).   

Em estudo comparativo entre crianças com Marasmus e Kwashiorkor,  Brunser 

et al. (1968) descreveram diferenças na mucosa do jejuno nas duas síndromes. No 

Kwashiorkor, a espessura da mucosa era próxima do normal, porém plana e com 

espaços entre vilosidades, uma resposta ao tipo de dieta que mesmo assim ainda 

consegue manter os níveis mitóticos da mucosa.  No marasmo, a estrutura da mucosa, 

bem como a aparência das células epiteliais eram semelhantes ao normal, porém mais 

delgadas, sugerindo que a deficiência em calorias e nutrientes não foi suficiente para 

manter a atividade de proliferação das criptas de Lieberkühn (Brunser et al., 1968).   

Considerando-se que o estado nutricional pode induzir a alterações na mucosa; 

que o trato gastrintestinal exibe uma grande capacidade de adaptação (Klein; Mckenzie, 

1993) e que na mucosa ocorre uma alta taxa de renovação celular, necessitando uma 

maior demanda de aminoácidos (Deo, 1978), provavelmente o aumento na espessura 
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das vilosidades evidente nesse grupo tenha atuado como um fator capaz de compensar a 

menor altura dessas estruturas. 

Embora não mensurada, qualitativamente, a espessura das camadas musculares 

apresentou-se mais delgada nos animais dos grupos DM21 e DM42, semelhante ao 

descrito por Natali et al. (2005) no duodeno; De Azevedo et al. (2007) no íleo, e Franco 

et al. (2010) no jejuno. Esses autores, ao avaliar os efeitos de uma dieta restritiva de 8% 

de proteína, demonstraram atrofia da camada muscular externa, e sugeriram adaptações 

motilidade intestinal, uma vez que essa camada da parede do intestino delgado é muito 

suscetível à desnutrição e, para compensar essa deficiência proteica, utiliza-se de um 

mecanismo semelhante ao que ocorre com a musculatura estriada esquelética, que 

proporciona aminoácidos endógenos a fim de equilibrar a menor ingestão dessas 

moléculas através da dieta (Waterlow, 1996; Araújo et al., 2003).  

Com relação a outros aspectos da parede intestinal, a presença de fibras do 

sistema elástico (oxitalânicas, elaunínicas e maduras) somente nos gânglios dos grupos 

de 42 dias corrobora com um estudo realizado por Castelucci et al. (2002) em animais 

com a mesma idade submetidos a uma dieta aprotéica, onde o complexo de fibras 

elásticas também foi detectado. A ausência de marcação para essas fibras nos grupos de 

21 dias do presente trabalho, bem como a presença somente fibras oxitalânicas e 

elaunínicas verificada por Brandão et al. (2003) no intestino delgado,  e por Gomes et 

al. (2006) no intestino grosso de animais com 21 dias nutridos e desnutridos, pode 

representar uma condição de "imaturidade" do sistema elástico (Fullmer; Lillie, 1958; 

Goldfischer et al., 1983; Marsch et al., 1979).  

Gabella (1971) descreve fibras colágenas, fibroblastos e vasos no espaço 

intersticial que reveste os gânglios, demonstrado no presente trabalho como uma 

cápsula ganglionar formada por fibras colágenas. Todavia, o autor afirma que essas 

estruturas nunca penetram no gânglio, o que não está de acordo com o observado nos 

gânglios dos diferentes grupos aqui avaliados, onde se observou septos conjuntivos 

delgados separando neurônios entre si. Assim, no esôfago humano, o colágeno 

associado ao plexo mioentérico é representado principalmente por fibras do tipo I, com 

poucas fibras do tipo III (Souza et al., 1988). No presente estudo, o predomínio das 

fibras do tipo I também foi notado (vermelha, laranja, amarela) nos grupos NN42 e 

DM42, semelhante ao que acontece no intestino delgado humano com o envelhecimento 

(Souza et al., 1993), e no colo de ratos nutridos e renutridos de 42 dias (Gomes et al., 
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2006). As fibras colágenas do tipo III (verdes) predominaram nos grupos NM42 e 

RM42, emitindo septos conjuntivos intraganglionares, o que também foi descrito por 

Brandão et al. (2003) no intestino delgado de ratos  com 21 dias submetidos à 

desnutrição pré e pós-natal, e no colo de ratos desnutridos com 42 dias (Gomes et al., 

2006).  

Considerando-se que os gânglios do plexo mioentérico são submetidos ao 

estresse mecânico e deformação durante atividade motora da parede do órgão, a 

presença de fibras colágenas e do sistema elástico na constituição de suas paredes 

auxilia na manutenção da integridade estrutural do plexo, que constantemente sujeito a 

uma deformação mecânica (souza et al., 1988). Pelo exposto, embora com alguma 

diferença entre os grupos, a preservação desses tipos de fibras mesmo em condições de 

desnutrição, deve estar associada à manutenção das proteínas que as constituem. 

Sob microscopia eletrônica de transmissão, foi possível observar a manutenção 

da estrutura ganglionar característica em todos os grupos, como previamente descrito 

por Gabella (1972).  No geral, os neurônios mioentéricos são grandes, com núcleo de 

formato oval, com um ou dois nucléolos proeminentes. Ao redor desses neurônios 

foram observadas células gliais pouco delimitadas, com tamanho reduzido e núcleo 

oval, com entalhes profundos e presença de material eletrondenso, conectado ao 

envoltório nuclear. As regiões das terminações nervosas caracterizaram-se por 

apresentar quantidade diversa de vesículas grandes e pequenas, granulares com material 

eletrondenso (colinérgicas ou adrenérgicas), e agranulares, com conteúdo eletron-lúcido 

(colinérgicas), não sendo possível estabelecer diferenças entre os grupos quanto a esse 

aspecto (Baumgarten et al., 1970).  

As cisternas do retículo endoplasmático rugoso (RER) exibiram arranjo paralelo 

e uniforme nos grupos NN, NM e RM, conforme descrito na literatura (Gabella, 1972). 

Porém nos grupos DM21 e DM42, as cisternas apresentaram-se irregulares, 

aparentemente mais amplas e, em alguns casos, com baixa eletrondensidade. Quanto aos 

ribossomos, dispersos de maneira ordenada ao longo das cisternas do RER nos grupos 

NN, NM e RM, os mesmos estavam dispostos em aglomerados, principalmente nos 

animais DM42. Esses achados corroboram com estudo realizado no plexo mioentérico 

do esôfago de animais submetidos à desnutrição pré e pós natal, onde considerou-se que 

o RER  irregular e agrupamentos de ribossomos constituíam características de atraso no 

processo de desenvolvimento neuronal  (Liberti et al., 2007).  
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O nucléolo, uma estrutura do núcleo onde ocorre a produção e montagem dos 

ribossomos exibe as regiões fibrilar e granular, com funções específicas. Enquanto que a 

primeira contém genes ribossômicos grandes que sofrem transcrição ativa e grandes 

quantidades de RNAr, a segunda é o local da montagem ribossômica inicial e contém 

partículas pré-ribossômicas densamente embaladas (Ross; Pawlina, 2012).  

No presente trabalho, nota-se um adensamento do material fibrilar no grupo NN, 

aos 21 dias, enquanto que nos grupos DM e NM existe uma semelhança de distribuição 

proporcional de material nas regiões granular e fibrilar, com poucos centros fibrilares. O 

mesmo é observado aos 42 dias nos animais NN, com aparente recuperação desse 

aspecto nos grupos NM e RM; todavia, no grupo DM, o conteúdo fibrilar é de baixa 

eletrondensidade. Resultados semelhantes foram descritos no fígado de ratos 

submetidos à desnutrição (Svoboda; Higcinson, 1964), no intestino grosso de animais 

submetidos à desnutrição pré e pós-natal (Castelucci, 2002) e no esôfago (Liberti  et al., 

2007). Segundo Svobda e Higcinson, tal condição pode ser um resultado do aumento 

das substâncias amorfa e do nucleolonema (material fibrilar e granular), que tendem a 

separar-se, um indicativo de que, apesar de aparentemente a síntese de RNA nuclear ter 

sido acelerada, houve redução nos ribossomos citoplasmáticos. Portanto, esses 

desarranjos estruturais tanto no RER como no nucléolo, sugerem um atraso no 

desenvolvimento celular ocasionado pela privação protéica, que são reversíveis com o 

restabelecimento de uma dieta nutricional adequada (Castelucci, 2002).   

Sob Microscopia eletrônica de varredura, observaram-se nos grupos estudados, 

variações no aspecto tridimensional das vilosidades intestinais. Assim, como 

característica da região oral, a superfície das vilosidades é demarcada pela delimitação 

das células, que constituem uma espécie de mosaico, formado pelos enterócitos e pelas 

células caliciformes. Isto é bem evidenciado no grupo NN42, e menos destacado no 

grupo DM42, onde a delimitação pouco nítida entre as células forma grupos que 

assumem na superfície da vilosidade, um aspecto semelhante a giro encefálico. Na 

região aboral, a superfície estava com delimitação celular precária, o que confere um 

aspecto mais liso à estrutura, principalmente no grupo DM42. 

Com relação ao aspecto tridimensional das vilosidades, Cassidy et al. (1981) 

demonstraram em um estudo com dieta rica em fibras, alterações no aspecto das 

vilosidades compatíveis com a perda da borda em escova (microvilosidades), além de 

células epiteliais inchadas e distorcidas, o que leva a deduzir que estas diferenças 
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estruturais induzidas por alimentação rica em fibras, estão limitados ao enterócitos 

senescentes maduros do intestino delgado. 

Vários mecanismos parecem estar relacionados com os efeitos provocados pela 

ingestão de fibras dietéticas. O mecanismo de ação dessas fibras é geralmente 

considerado como sendo limitada a sua interação com algum componente do conteúdo 

intestinal; porém, é possível que a fibra possa interagir diretamente com a mucosa e 

produzir alterações na capacidade de absorção intrínseca do trato intestinal (Cassidy, 

1981). Além disso, outros fatores como a composição das dietas alimentares podem 

influenciar na forma das vilosidades intestinais (Creamer, 1974). Estudos em 

camundongos submetidos à desnutrição, com renutrição com leite e Lactobacillus casei 

em diferentes idades, mostram uma atrofia nas vilosidades, danos na função da barreira, 

e aumento da permeabilidade do intestino dos animais desnutridos. A renutrição desses 

animais com leite levou a uma melhora no comprimento das vilosidades, assim como 

uma melhora da atividade das células caliciformes (Allori  et al., 2000). 

Pelo até aqui exposto, pode-se admitir que os aspectos da mucosa intestinal 

foram mais pronunciados nos grupos DM42, uma vez que não há a presença de proteína 

de origem animal, como a caseína encontrada no leite. Importante fonte de proteínas 

dietéticas para os seres humanos, o leite e os produtos dele derivados são proteínas 

conhecidas como fonte de peptídeos biologicamente ativos. A interação desses 

peptídeos com a mucosa intestinal é importante, pois exerce efeitos potenciais sobre a 

fisiologia e transporte da mucosa, onde atua principalmente nos enterócitos (Coste  et 

al., 1992). Considerando-se que a desnutrição promove grandes alterações das respostas 

imunes da mucosa, e o importante papel na produção de citocina pelos enterócitos (que 

atua na resposta imunológica), a rápida recuperação destas células pode contribuir para 

o aumento da imunidade e a melhoria da permeabilidade intestinal (Allori  et al., 2000). 

 

6.4 Aspectos morfoquantitativos de neurônios reativos a NADH-d  

 

No presente estudo os neurônios do plexo mioentérico foram observados e 

quantificados por meio de preparados de membrana do intestino delgado, uma forma 

eficiente para estudo da população neuronal, pois permite uma amostragem de grande 

número de gânglios em apenas um único preparado (Saffrey, 2004). 
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Com a técnica da NADH, foi observada a disposição paralela dos gânglios, que 

contêm um número variável de neurônios. Essa população de neurônios mioentéricos é 

heterogênea, e em termos de tamanho e de muitas outras propriedades estruturais, essas 

células são diversificadas (Gabella, 1990). Tal aspecto se mantém em todos os grupos, 

diferentemente das alterações observadas no plexo mioentérico do intestino grosso de 

ratos desnutridos, onde trechos extensos estavam desorganizados (Castelucci, 2002).  

Também em todos os grupos, como previamente descrito por Gabella (1971), os 

gânglios exibiram neurônios com coloração mais intensa e neurônios pobremente 

marcados; porém, nos grupos DM de 21 e 42 dias, a proporção de neurônios com 

citoplasma pouco marcado foi maior do que nos demais grupos. No entanto, como nos 

animais dos grupos N, NM e RM também havia citoplasma pouco evidenciado, não é 

possível afirmar que essas células estejam patologicamente alteradas. Embora muitos 

autores tenham observado que neurônios com maior atividade de síntese possuem maior 

quantidade de retículo endoplasmático rugoso e polirribossomos livres, relacionados a 

uma coloração mais intensa (Junqueira; Carneiro, 2012).  

Assim, considerando-se que neurônios NADH intensamente reativos exibem 

maior síntese de proteínas, a coloração mais fraca provavelmente está relacionada a uma 

menor síntese desses elementos (Castelucci, 1999).  Reforçam essa teoria trabalhos 

como o de Liberti et al., (2007), que também observaram maior incidência de neurônios 

fracamente marcados por essa técnica no esôfago de animais submetidos a uma dieta de 

baixo valor proteico (5% de caseína). Também, no intestino delgado de ratos 

desnutridos Gomes et al. (2006) verificaram neurônios com coloração difusa ou menos 

intensa, sem entretanto detectarem núcleos de aspecto alterado, que poderia indicar 

morte celular. 

Contudo, a densidade de neurônios fortemente reativos foi aparentemente maior 

no grupo RM, o que está de acordo com Miranda-Neto et al. (1999) ao estudar animais 

submetidos a uma restrição proteica de 8% de caseína, e renutridos desde o desmame 

até os 60 dias. Esses autores observaram uma incidência de neurônios com basofilia 

moderada e forte superior ao encontrado nos animais alimentados com dieta controle e 

relacionaram a alta basofilia a um mecanismo compensatório de armazenamento de 

material proteico no citoplasma, depois do restabelecimento da dieta normal.  

Os espaços no interior dos gânglios nos segmentos do intestino delgado dos 

grupos DM, NM e RM, onde não se observou neurônios, também foram descritos por 
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Castelucci (2002) entre neurônios com diferentes intensidades de coloração, 

principalmente no grupo desnutrido, e não relacionado a um fenômeno apoptótico. 

Todavia, no intestino delgado de camundongos distróficos, Beber 2011 descreveu esses 

espaços vazios e grande quantidade de neurônios médios e pequenos, somente nos 

grupos com a doença, associando-os a alterações decorrentes da distrofia muscular. 

Apesar dos limites dessa técnica, provavelmente o que ocorreu nos grupos da 

presente pesquisa, é que esses espaços poderiam ser ocupados por neurônios que não 

foram evidenciados pela técnica da NADH, fato também relatado por Youg et al. 

(1993). 

Além disso, também se observou células com tamanho reduzido, principalmente 

nos grupos Moçambique, que apresentam núcleo arredondado e sem marcação de 

citoplasma, típico de células gliais (ou células satélites). Estudos relatam que a técnica 

de NADH, dependendo do tempo de incubação que são expostas durante o 

procedimento, pode marcar outros tipos celulares como as células gliais, que são difíceis 

de serem distinguidas de neurônios pequenos (Young et al., 1993). Já que todos os 

tecidos foram submetidos ao mesmo período de incubação no meio, alterações em sua 

proporção poderiam ser resultado do tipo de dieta à qual o animal foi submetido. Esses 

dados podem fornecer informações importantes do tecido, pois as células gliais 

entéricas têm funções essenciais no suporte mecânico dos gânglios, na neurotransmissão 

e na homeostase neuronal. Devido a suas múltiplas funções, essas células também são 

envolvidas em várias desordens funcionais do trato gastrintestinal. No entanto, embora 

tenha se notado diferenças entre os grupos quanto à presença das células gliais, estudos 

específicos devem ser realizados para melhores resultados com relação à sua densidade 

em relação aos diferentes tipos de dieta, como a marcação com S-100, um anticorpo 

específico para esse tipo celular (Bassoti  et al., 2007). 

A morfometria dos neurônios NADH não mostrou aos 42 dias, alterações entre 

os grupos ou segmentos (oral, médio e aboral). A não detecção de diferenças 

significativas entre os grupos de 42 dias (DM, RM, NN e NM) referentes à área 

neuronal está de acordo com os dados observados por Gomes et al. (2006) e Greggio et 

al. (2010) em ratos com 42 dias submetidos à desnutrição pré e pós-natal e renutrição 

pós-natal, respectivamente no intestino delgado e no esôfago. De acordo com as dietas, 

os grupos também não diferiram entre si quanto a esse parâmetro. 
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Porém, a área do perfil dos neurônios aumenta com a idade, de 21 para 42 dias. 

Segundo Gabella (1971) uma das hipóteses para esse aumento do tamanho do neurônio 

é que quanto maior o volume do órgão inervado, este é acompanhado por um aumento 

no volume de tecido nervoso intramural, relacionando-se assim, o tamanho do neurônio 

e a extensão do seu território de inervação. Essa expansão pode referir-se ao número de 

impulsos ao longo de uma fibra aferente, ao número de sinapses dessas fibras que se 

conectam a um neurônio motor, ou simplesmente à quantidade de axoplasma 

metabolicamente dependente de um corpo celular (pericário). Considerando-se essas 

observações, pode-se inferir que a menor área encontrada para os neurônios do plexo 

mioentérico do intestino grosso de ratos de 42 dias desnutridos (comparada aos animais 

nutridos e renutridos) observada por Castelucci (2002) pode estar relacionada à redução 

do tecido alvo dessas células, produzido por dieta com restrição de proteína animal. 

A densidade dos neurônios positivos para essa técnica diminuiu nos animais de 

42 dias, quando comparados aos grupos de 21 dias, em todos os segmentos. Como 

descrito por Tamayo-Arango (2010) essas diferenças estão relacionadas com o tamanho 

do intestino, uma vez que a quantidade de neurônios exibida ao nascimento tem a sua 

densidade diminuída à medida que o intestino cresce, ou em fatores que determinam 

perda neuronal, como o envelhecimento (Gabella, 1971). 

Entre os animais de 42 dias, os do grupo DM apresentaram um aumento 

significativo da densidade, bem como na estimativa do número de neurônios em relação 

aos grupos NN, NM e RM. Apesar de não ter sido detectada diferenças estatísticas com 

relação à área do intestino, o grupo DM apresentou os menores valores para esse 

parâmetro, justificando-se assim, a maior densidade nesse grupo, conforme descrito por 

Casteluccci et al. (2002) no intestino grosso de ratos desnutridos. Esses dados 

corroboram com estudos relacionados à desnutrição durante a gestação e lactação, onde 

Natali; Miranda-Neto (1996) verificaram um aumento na densidade de neurônios no 

duodeno de ratos.  

Esses resultados sugerem que a energia de utilização pelos neurônios, tal como 

indicado pela NADH oxidoredutase, um marcador de fosforilação oxidativa, é reduzida 

quando há privação protéica grave, e que com a renutrição, os neurônios são restaurados 

para a função normal (Gomes  et al., 2006).  
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6.5 Aspectos morfoquantitativos de neurônios reativos a NADPH-d  

 

Com essa técnica, a intensidade de marcação foi variável, ou seja, foram 

detectados neurônios forte e fracamente marcados. Os espaços sem marcação 

encontrados no interior dos gânglios correspondiam a locais ocupados por neurônios 

com códigos químicos diferentes, como também foi observado por Beber (2011) e 

Tamayo-Arango (2010).  

A presença característica das malhas do plexo com aspecto predominantemente 

quadrangular e gânglios orientados paralelamente às fibras da camada muscular circular 

(FURNESS, 2006) foi observada em todos os grupos estudados. Assim, desde a malha 

primária, na intersecção da qual se encontram os gânglios, foi possível também detectar 

a presença da malha secundária, paralela à musculatura circular e que conecta as malhas 

primárias; e a malha terciária, composta por fibras bem finas, que permeia os espaços 

entre as malhas primária e secundária. Além disso, notou-se também que aspectos como 

tamanho, formato e número de neurônios ganglionares não diferira entre os grupos, 

corroborando com estudos realizados em ratos submetidos a lesão térmica (Seyfert, 

2009) e camundongos distróficos (Beber, 2011), que não verificaram alterações entre os 

segmentos oral, médio e aboral do intestino delgado.  

Tem sido demonstrado que o controle neuronal entérico da motilidade 

gastrointestinal, é mediado por neurotransmissores excitatórios (principalmente 

colinérgicos). e inibitórios (principalmente adrenérgicos). Neste processo, a acetilcolina 

(AChE) atua como iniciadora da contração muscular, enquanto o NOS promove o 

relaxamento (Mckirdy et al., 1992; Furness et al., 1994). Em condições normais há uma 

interação harmoniosa, proporcional, entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios 

sobre a motilidade gastrintestinal (Liberti et al., 2007), proporções estas que podem se 

alterar em situações adversas, visando a homeostase do intestino. 

Muito embora na presente pesquisa a densidade neuronal de NADPH-d não 

tenha variado entre os segmentos intestinais, foram observadas diferenças estatísticas 

entre os fatores idade e grupos. Os grupos NM21 e DM21 exibiram um aumento na 

densidade comparado ao NN21, diferentemente ao descrito por Liberti et al. (2007), que  

observaram uma diminuição na densidade de neurônios nitrérgicos no esôfago de ratos 

desnutridos, também com 21 dias. 
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Aos 42 dias, no grupo controle (NN42), a densidade manteve-se estabilizada, 

porém, nos grupos NM42 e DM42, a densidade diminuiu consideravelmente. Os valores 

para a densidade verificada nos grupos nutridos corroboram com resultados encontrados 

por Matini e Faussone-Pellegrini (1997), no qual verificaram uma densidade constante 

de neurônios imunorreativos a NOS durante a vida pós-natal. Quanto aos grupos 

tratados, contrariamente ao verificado na presente pesquisa, Mari (2009) não detectou 

diferenças na densidade de neurônios nitrérgicos entre grupos de animais com restrição 

alimentar, Castelucci et al. (2002) e Misawa et al. (2010) em estudos com ratos 

desnutridos, verificaram um aumento na densidade desses neurônios no plexo 

mioentérico do íleo de ratos.  

No desenvolvimento pós-natal do intestino delgado Tamayo-Arango (2010) 

descreveu uma diminuição na densidade de neurônios nitrérgicos, enquanto que com o 

envelhecimento, ocorreu um aumento considerável (Mari, 2009). 

Apesar da diminuição na densidade neuronal com a idade, como descrito por 

Tamayo-Arango, os maiores valores ainda foram mantidos para o grupo DM42, 

enquanto que os menores foram encontrados no grupo RM42. Tal situação pode sugerir 

que a diminuição na densidade dos neurônios promovida pela renutrição tende a 

promover uma recuperação dos valores normais para esse parâmetro. Além disso, a 

diminuição da densidade de neurônios inibitórios no grupo DM42 pode ser um 

indicativo da ocorrência de um aumento na densidade de neurônios colinérgicos, já que 

a densidade de neurônios totais permaneceu elevada.  

De acordo com Borba et al. (2000), tal situação pode ser um indicativo da 

ocorrência de um processo de plasticidade neuronal, ou mais especificamente, de um 

mecanismo referido como ''Plasticidade de neurotransmissor'', que implica na liberação 

de um transmissor e seus cotransmissores, dependendo do estímulo (Giaroni  et al., 

1999). Considerando que existem neurônios que possuem os dois tipos de código 

químico (como o ChAT e o NOS) em uma população específica do sistema nervoso 

entérico (Furness  et al., 2006; Beck et al., 2009), esse seria um mecanismo possível.  

 No presente trabalho, a estimativa do número de neurônios nitrérgicos foi 

realizada a partir da média da densidade dos três segmentos analisados, multiplicado 

pela área do intestino. Tal metodologia pode ser considerada adequada para esse 

propósito, uma vez que dados obtidos em estudos que consideraram apenas o número de 
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neurônios por unidade de área de superfície serosa do intestino (Gabella, 1987) 

dificultam uma comparação efetiva quando se estabelecem vários grupos de estudo. 

Deste modo, foi possível observar diferenças absolutas entre idade e 

tratamentos. Nos grupos de 21 dias os maiores valores foram detectados para os animais 

do grupo NM21, seguidos pelos do grupo DM21. Com 42 dias, o número total estimado 

de neurônios aumentou nos grupos NN42 e DM42, mantendo-se estabilizado de NM21 

para NM42. Apesar da renutrição, esse parâmetro em RM42 apresentou valores abaixo 

do observado para o controle. Para Van Ginnecken et al. (1998), o aumento no número 

estimado de neurônios  pode ser resultado de uma maior necessidade de inervação 

inibitória, uma vez que esse tipo de estimativa é influenciado por alterações tanto no 

tamanho, como na área do intestino. 

 Corroboram essas afirmativas, estudos que demonstram em intestino de ratos, 

em diferentes fases da vida, que o número total estimado de neurônios nitrérgicos 

aumenta com o início do desenvolvimento. Como Tamayo-Arango, (2010), no jejuno e 

no colo antes do desmame; Matini et al., (1997) até a terceira semana de vida, e Belai et 

al. (1995) , do quarto dia ao sexto mês de vida. 

Através da análise morfométrica dos neurônios nitrérgicos, reativos ao NADPH, 

foi possível observar, inicialmente, que o corpo celular dessas células exibiu uma área 

média maior nos animais de 42 dias, comparativamente aos de 21 dias. Também, foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas com relação aos segmentos do intestino 

(oral, médio e aboral), e os diferentes grupos de estudo.  

Aos 21 dias, na região oral é que foi detectada a maior área neuronal. Quanto aos 

grupos, a área aumentou nas partes oral e aboral dos animais DM quando comparado ao 

grupo NM, e nos três segmentos intestinais, em relação ao grupo NN. Na maioria dos 

grupos de 42 dias, a área média foi maior na região aboral. Entre os grupos, 

independente da região, a maior área foi observada no grupo DM; a do grupo RM foi 

maior do que a do grupo NM, e neste, o menor valor quando comparado ao grupo NN.  

Uma das justificativas para a maior área neuronal no grupo DM, é aquela 

descrita por Natali et al. (2005), onde os neurônios podem sofrer um mecanismo 

adaptativo através de hipertrofia, que é um mecanismo de resposta básica para situações 

em que as funções neuronais estão alteradas, como na restrição proteica. De fato, a 

autora relata que no duodeno de ratos submetidos à desnutrição, não foram detectadas 

diferenças na área do perfil neuronal comparativamente aos animais controle. Porém, 
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ocorreu uma diminuição na densidade dos neurônios, possivelmente de neurônios 

pequenos, o que fez aumentar a proporção de neurônios grandes. Essas observações 

foram interpretadas por Gomes et al. (1997) como um crescimento compensatório dos 

neurônios remanescentes, em uma tentativa de manter um inervação eficiente e garantir 

uma motilidade intestinal adequada.  
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7 CONCLUSÕES 
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De acordo com a metodologia empregada e os resultados encontrados na 

presente pesquisa, pode-se concluir que: 

 

1 O peso corporal e o comprimento dos animais submetidos à dieta de Moçambique 

estavam abaixo dos valores encontrados para os animais controle, equivalendo-se aos 

dos animais desnutridos. Os animais renutridos não recuperaram esses parâmetros. 

 

2 Apesar de uma tendência à menor área intestinal, os animais DM não apresentaram 

diferenças com relação aos respectivos controles, talvez uma tentativa de preservar o 

tecido frente a carência proteica. O índice de Lee diminuiu no grupo DM de 21 para 42 

dias, devido ao baixo comprimento naso-anal; 

 

3 A massa corporal aumentou de 21 para 42 dias, porém foi menor nos animais dos 

grupos NM, RM e principalmente no grupo DM, provavelmente à baixa ingestão de 

proteínas que são componentes estruturais celulares; 

 

4  A relação consumo de água/massa corporal foi maior em NM42 e DM42, porém, a 

razão da urina/ingestão de água foi menor no DM42, indicativo de retenção de água 

nos tecidos; 

 

5  Em todos os grupos de 42 dias, as fibras do sistema elástico e fibras colágenas 

(predominantemente as do tipo I nos grupos NN e DM, e do tipo III nos grupos NM e 

RM) foram observadas ao redor dos gânglios, preservando-se a integridade dessas 

estruturas; 

 

6  Entre os grupos de 21 e entre os de 42 dias, a densidade dos neurônios reativos à 

NADH foi maior em DM. Comparando-se os períodos, essa densidade diminuiu de 21 

para 42 dias, um indicativo de crescimento visceral e dispersão dessas células ao longo 

de sua área; 
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7 A área do perfil neuronal apresentou um aumento com a idade, provavelmente pelo 

recrutamento maior de conexões nervosas, devido ao crescimento do tecido; 

 

8 A densidade de neurônios reativos à NADPH também diminuiu de 21 para 42 dias. 

Entre os grupos de 42 dias, a menor densidade e os neurônios com maior área foram 

observados nos animais DM, o que pode ser interpretado como uma compensação 

dos neurônios remanescentes para garantir um inervação eficiente e manter 

motilidade intestinal adequada.  

 

9  Sob MET observou-se nos neurônios dos animais DM 21 e DM42 alterações na 

organização do retículo endoplasmático rugoso e disposição dos materiais fibrilares 

e granulares do nucléolo, provavelmente relacionados ao tipo de dieta consumida. 

 

10 As vilosidades da mucosa do grupo DM42 observadas sob MEV, exibiram uma 

superfície mais lisa, com poucas delimitações entre elas, sugerindo uma perda da 

borda em escova dos enterócitos. 

 

11 A área da mucosa diminuiu em DM21, e exibiu uma recuperação em DM42, porém, 

a altura das vilosidades foi menor nos dois grupos, talvez devido à adaptação dessas 

estruturas frente ai tipo de dieta. 

 

Pelo exposto, pode-se inferir que os efeitos da dieta de Moçambique determinam 

adaptações e não alterações nas estruturas aqui avaliadas. 
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