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RESUMO  

 

NHAMPOSSE, C. T. Avaliação morfoquantitativa nos músculos estriados 

esqueléticos de ratos wistar (Rattus norvegicus) dos efeitos da dieta utilizada 

na alimentação de crianças das zonas rurais de Moçambique. [Structural, 

Ultrastructural and Morfoquantitative analysis of the effects caused in striated 

skeletal muscle of  Wistar rats (Rattus norvegicus) subject to diet utilized in young 

children of rural Mozambique]. 2012. 112 f. Tese (Doutor em Ciências) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Moçambique é um País da África Austral onde cerca de 55% da população vive 

abaixo da linha de pobreza absoluta com menos de uma refeição por dia 

sobrevivendo a muito custo com base em donativos. A insegurança alimentar e a 

nutrição extremamente precária, principalmente nas crianças, são fatores que 

induzem a níveis de Desnutrição crônica (DC) infantil em torno de 44%. Esta DC é 

responsável por um terço de mortes em menores de cinco anos. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos que uma ração preparada com alimentos produzidos e 

consumidos pela população das zonas rurais de Moçambique exerceu no músculo 

gastrocnêmio de ratos wistar (Rattus norvegicus) alimentados com esta ração. 

Foram usados 75 ratos Wistar pesando aproximadamente 300 g divididos em três 

grupos: Nutrido ou controle (N), Desnutrido (D) e Moçambique ou grupo 

experimental (M), avaliados ao nascimento e ao desmame. Os animais foram 

mantidos sob as mesmas condições de alojamento, temperatura umidade e luz, 

porém com alimentação diferente consoante o grupo; Grupo N com ração 

normoproteica (20% de caseína), Grupo D com ração desnutrida (5% de caseína) e 

grupo M com ração de Moçambique. Em todos os grupos foi feita avaliação da 

massa corporal ao nascimento e desmame e coletado o músculo gastrocnêmio 

direito dos filhotes machos ao desmame para processamento.  Foram realizadas 

cortes seriados de 10 µm de espessura em criostato e, as secções foram 

submetidas às técnicas da hematoxilina e eosina, picro-sirius, NADH-tr e análise em 

microscopio eletrônico de transmissão. A avaliação estatística das diferenças inter-

grupos foi determinada pelos testes análise de variância, (ANOVA) e Tukey. Foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos N, D e M. Observou-se nos 

animais do grupo M uma grande variação no peso e tamanho que foi similar ao do 



grupo D; os mesmos apresentaram também alterações no formato das fibras 

musculares que exibiram contornos arredondados e, ainda, predominância de fibras 

colágenas tipo III tal como os desnutridos. Ultra estruturalmente os animais de 

Moçambique apresentaram um desalinhamento das linhas Z dos sarcômeros e 

rompimento das miofibrilas, diminuição na área de seção transversa e menor 

proporção de fibras glicolíticas e glicolítico-oxidativas, e maior porcentagem e área 

de seção transversa igual ao grupo D no respeitante ás fibras oxidativas. 

  

Palavras-chave: Músculo esquelético. Morfologia. NADH-tr.  dieta. Moçambique. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

NHAMPOSSE, C.T. Structural, Ultrastructural and Morfoquantitative analysis of 
the effects caused in striated skeletal muscle of  Wistar rats (Rattus 
norvegicus) subject to diet utilized in young children of rural Mozambique 
[Avaliação morfoquantitativa nos músculos estriados esqueléticos de ratos wistar 
(Rattus norvegicus) dos efeitos da dieta utilizada na alimentação de crianças das 
zonas rurais de Moçambique.]. 2010. 112 f. Tese (Doutor em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Mozambique is a country of Southern Africa where about 55% of the population lives 

below the absolute poverty line with less than one meal per day, hardly surviving 

based on donations. Food insecurity and precarious nutrition, especially in children, 

are factors that induce to levels of 44% chronic infant malnutrition (DC). DC is 

responsible for one third of deaths in children under five years. The aim of this study 

was to evaluate morphoquantitative effects in gastrocnemius muscle of Wistar rats 

(Rattus norvegicus) fed with a diet utilized by people of rural areas of Mozambique. 

We used 75 Wistar rats weighing approximately 300 g divided in three groups: 

Nourished or control (N), Malnourished (D) and Mozambique or experimental group 

(M), measured at birth and weaning. The animals were kept under the same housing 

conditions, temperature, humidity and light, but fed with different diet depending on 

the group; Group N with normal protein diet (20% casein), Group D with hypo-proteic 

diet (5% casein) and group M with Mozambique diet. Body mass at birth and 

weaning was evaluated the right gastrocnemius muscle of male pups at weaning was 

colletcted for processing. Serial sections of 10 µm were performed in a cryostat prior 

to histology techniques of hematoxylin and eosin, picro-sirius, NADH-tr and analysis 

in transmission electron microscope. Statistical evaluation was determined by 

analysis of variance tests (ANOVA) and Tukey. Significant differences were found 

between groups N, D and M. Group M exhibit a great variation of body mass that was 

similar to group D; these animals (group M) also showed structural changes in 

muscle fiber which exhibited round-shaped contours, and a predominance of type III 

collagen similarly to malnourished group. Ultra structurally animals from Mozambique 

showed a disorganization of Z lines of sarcomeres and myofibrils disruption, 

decreased cross-sectional area and a smaller proportion of glycolytic and glycolytic-



 
 

oxidative fibers, and higher percentage and cross-sectional area identical to group D 

with respect to oxidative fibers. 

 

 

Key word: Skeletal muscle. Morphology. NADH-tr.  diet. Mozambique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Breve histórico sobre a República de Moçambique  

 

 

Moçambique é um País da África Sub-sahariana composto por cerca de 18 

milhões de habitantes (CENSO 2007, Maputo, Moçambique), que pertence à 

SADC (Southern Africa Development Countries), e à CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Oficial Portuguesa). Situado no Sudoeste Africano, é banhado 

em todo o seu litoral pelo Oceano Índico (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1- Localização da República de Moçambique no Continente 

Africano  

Fonte: Google maps, 2012 
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Dados recentes indicam que, atualmente, 55% da população Moçambicana 

vive abaixo da linha de pobreza absoluta (AZZARRI, 2010), sobrevivendo a muito 

custo com base em donativos. A insegurança alimentar e a nutrição 

extremamente precária, principalmente nas crianças, são um fato, onde muitas 

famílias se mantêm com apenas uma refeição diária. De acordo com publicação 

oficial1 (Anexo A e Ttabela 1) a desnutrição crônica (DC) em Moçambique é 

responsável por um terço das mortes em crianças menores de cinco anos. No 

país, devido à DC, 1 em cada 7 crianças morre no primeiro ano de vida e 1 em 

cada 5 morre antes de atingir os cinco anos. A DC com taxa média de 44% 

(percentagens acima de 40%, são consideradas “extremamente altas” pela World 

Health Organization) é também fator responsável pela fraca capacidade 

produtiva, ausências ao local de trabalho, susceptibilidade às doenças, 

diminuição da compleição física e baixo nível intelectual, o que em última 

instância tem impacto negativo para que o país alcance os objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM’s) (FINKEL, 2004; SETSAN, 2005; MARTINS, 

2008; AZZARRI, 2010).   

Reduzir a mortalidade infantil e a desnutrição em Moçambique tem sido um 

desafio constante, por continuarem a fazer vítimas principalmente nas regiões 

rurais e suburbanas do País, onde os meios de saneamento básico são 

escassos. Associe-se a isso o desconhecimento do valor dos alimentos, tabus 

alimentares e outras tradições alimentares prejudiciais à saúde (MARTINS, 

2008).  

Os investimentos em estudos que permitam a melhoria de estado nutricional e 

de saúde do ser humano como componente crítico para o desenvolvimento 

econômico de um País são bem aceitos, particularmente naqueles em 

desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. Programas que promovam a 

saúde e nutrição de crianças, principalmente a partir das zonas rurais, são vistos 

como impulsionadores de igualdade e crescimento de um País.  

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

Moçambique 2011-2014 (2020). 111 paginas 

 



25 
 

Azzarri (2010), reitera que o melhoramento do estado nutricional infantil é 

extremamente importante para o crescimento potencial de países com estrutura 

demográfica como a de Moçambique, onde a maior parte da população é jovem 

(menor que 15 anos de idade).  

Sendo uma das políticas do Governo de Moçambique, o alívio à pobreza, com 

base na busca de soluções a serem implementadas e desenvolvidas nas zonas 

rurais, qualquer projeto que incentive as populações a promoverem o auto 

sustento como forma de alívio à pobreza, é garantia de aceite pelo Governo, bem 

como pelos principais parceiros internacionais. 

Haj et al. (1986) citam que o estado nutricional de um indivíduo é importante 

na determinação do crescimento tecidual. Rose e Tschirley (2003) descrevem 

que a dieta da população Moçambicana supre as necessidades energéticas 

destes indivíduos (uma vez que é rica em amendoim), porém, acredita-se que à 

priori essa dieta para além de pobre em ferro, tem déficits de gordura e proteína 

em sua composição.  

Atualmente não existem estudos que comprovem a eficiência da dieta 

alimentar usada nas zonas rurais de Moçambique, fato que justifica a realização 

de estudos nesta área, enfatizando o intuito de testar se a introdução de 

micronutrientes na ração preparada com culturas produzidas em Moçambique 

aumenta a eficácia da dieta.  

Frente às dificuldades enfrentadas no continente Africano e em Moçambique 

no que concerne a nutrição infantil, o presente projeto tem o objetivo de obter 

informações sobre o estado nutricional de crianças das áreas suburbanas e 

rurais em Moçambique, através da investigação sobre os efeitos exercidos por 

uma ração baseada em culturas/alimentos produzidos localmente, nos músculos 

esqueléticos de ratos wistar.  

Deste modo, acredita-se que a ser comprovada a eficiência da ração 

formulada a partir destas culturas Moçambicanas, o aspeto cultural do uso das 

culturas localmente produzidas foi valorizado e poder-se-á posteriormente propor 

aos órgãos de Nutrição e Saúde Pública do País, a introdução da referida ração 

na suplementação de crianças das zonas rurais acometidas pela DC.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1  DESNUTRIÇÃO 

 

O termo desnutrição (também chamada de nutrição inadequada) é genérico e 

pode ser definido como uma condição clínica resultante da ausência ou deficiência 

de algum ou todos os elementos nutricionais (MONTEIRO, 2003). De acordo com a 

FAO/OMS (2006) a desnutrição é definida como ingestão de alimentos insuficiente e 

prolongada associada à baixa absorção dos alimentos consumidos e é aplicada às 

deficiências calórica, protéicas ou calórico-protéicas.  

Embora a causa mais frequentemente reportada da desnutrição seja a má 

alimentação, ela pode ser considerada uma doença causada por uma dieta 

inapropriada hipocalórica e hipoprotéica (GILLESPIE et al., 1996); assim, quando os 

nutrientes ingeridos são insuficientes para o organismo realizar as suas funções 

vitais, este passa a buscar essa energia nos ATP´s, posteriormente na glicose dos 

tecidos e do sangue, no glicogénio do fígado e dos músculos e finalmente usa as 

proteínas armazenadas no fígado e músculos quebrando-as e transformando-as em 

aminoácidos. A utilização destes nutrientes com a finalidade de produzir energia, 

quando deveriam ter outra finalidade no organismo, provoca apatia, prostração, 

hipoglicemia, desmaios, aumento de acidez sanguínea, afinamento da pele, perda 

de massa muscular, fragilidade do sistema imunológico, anemia ferropriva, baixa 

absorção de nutrientes e pode levar a morte (VINCENT; RADERMECKER, [19-?]).  

  Entre os diversos fatores que podem desencadear a desnutrição destacam-se 

como causas primárias as dietas desbalanceadas (alimentação quantitativa ou 

qualitativamente insuficiente em calorias e nutrientes), e secundárias as situações 

em que há insuficiente ingestão de alimentos por aumento das necessidades 

energéticas ou por outro fator não diretamente relacionado ao alimento como 

anorexia, má absorção dos nutrientes pelo intestino, perda excessiva de nutrientes 

provocada por alguma doença, insuficiência renal e outros agravantes (MONTEIRO, 

1979; WHO, 1997, 2005).  
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Normalmente, a desnutrição acontece em indivíduos de baixa renda, na 

população pobre e principalmente em crianças de países em desenvolvimento que 

vivam nas zonas rurais e peri-urbanas (WHO, 2002; MONTEIRO, 2003; BOURNE et 

al., 2007; AZZARRI, 2010). 

Está comprovado que pessoas desnutridas estão mais propensas a ter 

doenças, pois esse problema debilita o sistema imunológico facilitando o 

aparecimento de doenças oportunistas como diarreias, doenças respiratórias, e 

outras (FINKEL, 2004; WINICHAGOON et al., 2006). 

Estudos feitos no Brasil reportam que a desnutrição pode também ser 

causada por desmame precoce (crianças de 0 a 2 anos de idade). Estes estudos 

apontam que geralmente essas crianças são desmamadas entre duas semanas e 

três meses de idade, e, a alimentação introduzida nesses casos não é suficiente 

para satisfazer as necessidades nutricionais dos lactentes, particularmente em 

famílias de baixa renda. A este facto associam-se condições sanitárias precárias e 

práticas inadequadas de higiene favorecendo então a ocorrência de parasitoses, 

outras infecções e diarreia. O apetite diminui pelas dores abdominais acompanhadas 

de febre. A criança come menos do que o normal e consequentemente tem um 

crescimento e desenvolvimento baixo (CARVALHAES; BENÍCIO, 2002; MONTEIRO, 

2003).  

A desnutrição pode também manifestar-se em indivíduos com deficiências de 

micronutrientes (essencialmente iodo, ferro e zinco), e da vitamina A (HAMPSHIRE 

et al., 2004; AGUAYO et al., 2004; SETSAN, 2005; HOTZ; GIBSON, 2007; LOW et 

al., 2007; MANGER et al., 2008; MARTINS, 2008). Segundo Martins (2008), a falta 

ou insuficiência de micronutrientes como o selênio, as vitaminas C, E e do complexo 

B, o licopeno, o lítio, os ômegas 3 e 6, o cálcio e o magnésio exercem também 

grande influência na DC.  

De acordo com Martins (2008), são os seguintes os Indicadores de 

desnutrição: 

1. DC: É considerada por diversos autores como a mais importante e interfere no 

crescimento da criança. Reflete a situação alimentar da Família e da Sociedade. É 

medida pela relação Altura/Idade (com desvio padrão menor do que 2).  
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2. Desnutrição aguda: Traduz situações de crise alimentar, determinando o 

emagrecimento da criança. Com pouco significado em Moçambique, é medida pela 

relação Peso/Altura (com desvio padrão menor do que 2).  

3. Peso para a idade: É um indicador misto de DC e aguda. Não é um indicador 

muito específico, mas é o que tem relevância nas Metas dos objetivos do Milênio em 

Moçambique (Relatório Preliminar Moçambique, 2011). É difícil de interpretar, pois 

tem definições diferentes se for obtido de rotina ou por ocasião de inquéritos. 

 

2.2  OS TIPOS DE DESNUTRIÇÃO 

 

A desnutrição energético-proteica (DEP) é uma síndrome que inclui uma série de 

sintomas, cada uma das quais com uma causa específica relacionada a um ou mais 

nutrientes (como proteínas, Iodo ou Cálcio). A DEP caracteriza-se pela existência de 

um desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrientes e energia por um lado, e 

a demanda corporal para assegurar o crescimento e a manutenção de funções 

específicas por outro (JAHOOR et al., 2008). Sua incidência é mais frequentemente 

em crianças em fase de amamentação e com menos de 5 anos de idade que 

também podem desenvolver deficiências de ferro, ácido fólico, vitamina C e Cobre, 

se receberem dietas inadequadas (GIBSON et al., 2003).  

A desnutrição proteico-calórica (DPC) pode ocorrer de três tipos. Assim, na DPC 

seca, o indivíduo se apresenta magro e desidratado; já a DPC molhada, também 

chamada kwashiorkor, é aquela em que o indivíduo aparenta estar “inchado” por 

causa de retenção de líquidos. O nome da doença deriva de uma palavra africana 

(Gana) que significa "mal da primeira criança por causa da segunda criança" e vem 

da crença de que a primeira criança normalmente desenvolve kwashiorkor quando 

não há grande diferença de tempo entre a primeira e a segunda gestação. A 

segunda criança nasce e substitui a primeira criança no peito da mãe; assim a 

primeira criança, desmamada, passa a ser alimentada com uma papa de cereais 

que tem baixa qualidade nutricional comparada com o leite materno comprometendo 

assim o seu desenvolvimento. Cientificamente, demonstrou-se que a deficiência de 

proteína nos casos de kwashiorkor é normalmente mais significativa que a 
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deficiência calórica, ocasionado pela redução das proteínas plasmáticas, reduzindo, 

assim, a pressão coloidosmótica e, conseqüentemente, o fluxo osmótico através das 

paredes dos capilares resultando em retenção de fluídos que se traduz em edema 

generalizado, acompanhado de doenças da pele e descoloração do cabelo (Figuras 

2 e 3) (NÓBREGA, 1986; VINCENT; RADERMECKER, [19-?]) 
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Figura 2- Esquema da etiologia do Kwashiorkor:  

 

Fonte: Dr Deo de Freitas, 2012. Kwashiorkor: Alteração metabólica provocada por um 

excesso de ingestão de carboidratos em relação a quantidade de proteína . Verificar que 

dieta pobre em proteínas provocou uma redução das proteínas plasmáticas e consequente 

redução da pressão coloidosmótica com redução do fluxo osmótico através das paredes 

dos capilares gerando edema generalizado e aumento grosseiro de gordura no fígado pela 

carência de apolipoproteínas que transportam os lipídios do fígado para os outros tecidos 

corporais.   
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A DPC intermediária, também de tipo seco, é conhecida como marasmo e 

resulta de um quadro típico de “fome”. A criança que tem marasmo ingere muito 

pouco alimento, muitas vezes porque a mãe não pode amamentar. Esta criança 

apresenta-se “extremamente” magra devido à perda de massa muscular e gordura 

corporal. Pelo seu grau de debilidade invariavelmente está exposta a qualquer tipo 

de infecção. Entre o kwashiorkor e o marasmo existe um tipo de DPC denominado 

kwashiorkor - marasmático. Crianças com esse tipo retêm algum fluído e possuem 

mais gordura corporal do que as marasmáticas (RACELA et al., 1966; JAHOOR et 

al., 2008).  

O kwashiorkor é menos comum do que o marasmo e normalmente acontece 

como kwashiorkor - marasmático. Tem maior incidência nas zonas rurais da África, 

Caribe, Ilhas do Pacífico, e Sudoeste da Ásia, onde os alimentos utilizados para 

desmamar os bebês - como inhame, mandioca, arroz, batata-doce e bananas verdes 

- são deficientes em proteína.  

A deficiência de proteína prejudica o crescimento corporal, a imunidade, a 

cicatrização e a produção de enzimas e hormônios. Tanto no marasmo quanto no 

kwashiorkor ela ocorre acompanhada de diarréia.  Entretanto, a recuperação da 

criança é mais rápida no marasmo do que no kwashiorkor (JAHOOR et al., 2008).  
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Figura 3- Fotografia de crianças acometidas por marasmo e kwashiorkor  

Fonte: Dr Mandomando, I. Leading Research at ISGlobal. Barcelna Institute of 

Global Health, 2010. Notar em A:magreza extrema por perda de massa 

muscular e gordura corporal e B:edema generalizado na face e membros, 

descoloração dos cabelos e áreas de despigmentação da pele com lesões 

ulcerativas em todo o corpo. C e D: alimento terapêutico pronto para uso á 

base de amendoim (plumpy-nut).  
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O desenvolvimento comportamental pode ser extremamente atrasado na criança 

severamente subnutrida e pode acontecer retardamento mental. Até 40% das 

crianças que têm desnutrição proteico-calórica morrem. A morte durante os 

primeiros dias de tratamento normalmente é causada por um desequilíbrio 

eletrolítico, infecção generalizada, hipotermia ou parada cardíaca.   

 

2.3  ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE DESNUTRIÇÃO PELO MUNDO  

 

Estima-se que no mundo, cerca de 800 milhões de pessoas ainda não podem 

suprir suas necessidades básicas de energia e proteína, mais de 2 bilhões de 

pessoas carecem de micronutrientes essenciais, e milhões sofrem de doenças 

causadas por falta de higiene, alimentos e ingestão alimentar desequilibrada. 

Estudos em crianças desnutridas nos países em desenvolvimento mostram que, os 

fatores de crescimento indicados por baixo peso para a idade afetam cerca de 174 

milhões de crianças menores de cinco anos e 230 milhões, pela baixa estatura para 

a idade.  

Pelletier et al.  (1995) demonstraram em 53 países em desenvolvimento por eles 

testados, que os efeitos da desnutrição na mortalidade infantil (6 a 59 meses) eram 

de 56%. A taxa individual por País variou de 13 a 66%, mostrando mais uma vez o 

impacto que a desnutrição tem na mortalidade infantil e sugerindo uma nova 

metodologia de estimativa dos efeitos da desnutrição na mortalidade infantil em 

qualquer população onde existam dados de prevalência.  

Segundo o PMA e CEPA, 6,6 milhões dos 12,2 milhões de mortes entre crianças 

menores de cinco anos, ou seja, 55% das mortes infantis em países em 

desenvolvimento ocorrem devido à desnutrição. Este fato além do sofrimento 

humano traduz-se em elevados custos sociais e econômicos para os países 

afetados (MARTINS, 2008). 

A má nutrição durante o desenvolvimento infantil pode também muitas vezes ser 

traduzida pelo analfabetismo. Em diversos estudos, demonstro-se que o nível de 
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escolaridade das mães é uma determinante no crescimento saudável das crianças 

(SAHN; ALDERMAN, 1997; SETSAN, 2005; MARTINS, 2008).  

Crianças cujos pais não têm acesso à orientação de médicos, enfermeiras, 

nutricionistas, auxiliares de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, cuidados 

pré-natais, aleitamento materno, desmame, orientação nutricional, vacinação de 

modo a evitar doenças como difteria, coqueluche, tétano, paralisia infantil, 

tuberculose e sarampo sofrem mais com os efeitos de desnutrição do que aquelas 

cujos pais apresentavam um nível de escolaridade e, portanto melhores condições 

de vida.  Daí pode-se constatar que a desnutrição só pode ser efetivamente 

combatida por meio de um intercâmbio de ações sociais e clínicas integradas entre 

si (SAHN; ALDERMAN, 1997; AZZARRI, 2010). 

Dados sobre os efeitos em longo prazo da desnutrição infantil são ainda 

inconsistentes. Alguns estudos revelam que quando essas crianças são tratadas a 

tempo, o fígado, os músculos e o sistema imunológico se recuperam completamente 

(OLDFORDS; SOURANDER, 1986; JAHOOR et al., 2008). Porém, em alguns casos, 

há um comprometimento da absorção de nutrientes pelo intestino e diferentes graus 

de prejuízo mental, estes, diretamente relacionados ao tempo em que a criança ficou 

subnutrida, o grau de severidade da doença e a idade em que a doença iniciou 

(MARTINS, 2008; AZZARI, 2010).    

 

2.4 ESTUDOS SOBRE DESNUTRIÇÃO NO CONTINENTE AFRICANO E EM 

MOÇAMBIQUE 

 

Na África, diversos estudos relacionados com a disponibilidade de  

micronutrientes  e vitaminas essenciais existentes ou introduzidas na dieta das 

populações, já foram realizados.  

Ferguson et al. (1993) investigaram o nível de zinco existente em crianças das 

zonas rurais do sudoeste do Gana e Sul do Malawi através da determinação da 

concentração do mineral no cabelo das crianças, e, também determinaram os 

índices antropométricos de crescimento e composição corporal infantil. Os autores 

observaram que as crianças malawianas (submetidas a uma dieta baseada em 
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cereais) consumiam pouca gordura e maiores quantidades de energia, proteína, 

zinco, cálcio e fitatos, do que as ganianas (habituadas a uma dieta baseada em 

cereais e amido, mandioca e outros vegetais). Estes autores concluíram que, 

embora as crianças de ambos os países consumissem níveis inadequados de zinco, 

a prevalência de crianças com baixo crescimento foi maior em Malawi do que em 

Gana.  

Em 1997, Sahn e Alderman avaliaram através de medidas antropométricas, os 

efeitos da desnutrição em crianças das áreas rurais e peri-urbanas de Maputo 

(Capital de Moçambique) com idades de 0 a 2 anos (grupo 1) e de 2 anos e um mês 

a 6 anos idade (grupo 2). Estes autores concluíram que o aumento de rendimento 

dos pais melhorava a nutrição, e que a transferência de rendimentos para outras 

despesas domésticas tinha um ligeiro impacto nos indicadores antropométricos de 

nutrição das crianças em relação a outras fontes. Entretanto, o impacto dos 

rendimentos só foi mais notável nas crianças de mais de dois anos. Por outro lado, a 

educação da mãe, o acesso a latrinas melhoradas e estatura das mães foram 

considerados fatores determinantes da altura para a idade. Os autores concordaram 

que programas que melhorem o peso das crianças, acompanhados de educação 

nutricional e cuidados preventivos são considerados “ferramentas-chave” para o 

melhoramento dos indicadores antropométricos de nutrição.  

Numa colaboração entre a Universidade do Porto (Portugal) e o Instituto Superior 

de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), Lunet et al. (2002) fizeram um 

estudo em crianças com menos de dois anos de idade, com vista a determinar os 

seus parâmetros de desnutrição. Este estudo foi realizado no Centro de Saúde de 

Polana-Caniço, arredores da Cidade de Maputo, Moçambique. A prevalência de 

baixo comprimento e peso em relação á idade, e baixo peso em relação ao 

comprimento e sua associação a fatores sócio-demográficos, características 

maternas e alimentação da criança foram considerados. Estes autores concluíram 

que a desnutrição expressou-se através da relação baixa altura/idade. Por outro lado 

baixa altura/idade ou baixo peso/idade foram diretamente relacionados com 

alojamento deficiente, partos domiciliares, baixa escolaridade e baixa estatura 

materna. 
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 Rose e Tschirley (2003) avaliaram o melhoramento da dieta através da 

monitorização da alimentação caseira nas províncias de Nampula e Cabo Delgado 

em Moçambique; ainda em 2003, Gibson et al., contribuíram com estratégias para a 

adequação de micronutrientes em dietas baseadas em milho e pobre em proteína 

animal, para crianças de 30 a 90 meses nas zonas rurais do sul de Malawi. Ambos 

os estudos demonstraram a importância de monitorização da dieta na promoção das 

necessidades diárias de nutrientes, para que estes produzam nas crianças um bom 

crescimento, saúde e desenvolvimento intelectual.  

Os índices antropométricos (peso, altura, perímetro cefálico e torácico, dobras 

cutâneas, etc) como indicadores do estado nutricional de crianças e adolescentes 

com idades entre 6 a 18 anos, foram avaliados por Prista et al. (2004) na cidade de 

Maputo, Moçambique. Todavia, estes investigadores aplicaram seus estudos na 

avaliação das atividades físicas desses indivíduos, nada informando acerca dos 

efeitos da desnutrição no seu desenvolvimento.  

As experiências de Hotz e Gibson (2007) sobre a elaboração de dietas de 

suplementação, baseadas na alimentação alternativa, trouxeram resultados 

satisfatórios no Malawi. Através de técnicas caseiras, os autores usaram diversas 

estratégias de processar tradicionalmente os alimentos, com o objetivo de 

potencializar a disponibilidade dos micronutrientes nos vegetais consumidos na dieta 

de crianças, combinando uma série de técnicas que incluíam desde processamento 

térmico, mecânico, imersão, fermentação e germinação até inclusão na dieta de 

alimentos ricos em micronutrientes e proteína animal. Como resultado observaram 

melhorias nos níveis de hemoglobina, na massa corporal, e nos níveis de retinol no 

plasma, e, consequentemente baixa incidência de infecções.  

Informações recentes mostram que na província da Zambézia, (situada no centro 

de Moçambique), uma região frequentemente assolada pela seca e representada 

por altos níveis de desnutrição infantil, um grupo de pesquisadores Americanos 

(LOW et al., 2007) em colaboração com outros Moçambicanos desenharam o 

primeiro programa de suplementação de Vitamina A nas crianças no País e no 

Continente Africano, através da introdução de batata-doce de polpa alaranjada na 

sua dieta. Tal projeto teve como objetivo combater a carência de Vitamina A, que 

atinge cerca de 71% das crianças  com idades compreendidas entre 6 a 59 meses 
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principalmente das zonas rurais de Moçambique. Embora o governo Moçambicano 

tenha envidado esforços recentes no sentido de tornar acessível a todas as crianças 

com menos de 5 anos, a distribuição de Vitamina A gratuita em todo o País, 

verificou-se que somente um programa de suplementação com vitamina A, não 

resolve o problema da deficiência desta vitamina nas crianças. Assim, a estratégia 

usada pelos investigadores, de introdução e promoção de alimentos enriquecidos 

com vitamina A (como a batata doce de polpa alaranjada referida acima) ao nível 

das comunidades indica que o estudo obteve sucesso, pelo fato de que a batata 

doce de polpa alaranjada ter sido bem aceite pelas crianças, promovendo-lhes uma 

disponibilidade de 90% de vitamina A. Os resultados confirmaram que esta batata 

doce era regularmente consumida pelas crianças durante o tempo de estudo, 

mesmo durante a época seca, com mais de 50% das crianças consumindo-a cerca 

de 3 ou mais vezes por dia. 

Ainda em 2007, na África do Sul foi realizado um estudo enfatizando a 

importância e a motivação de seguir ás recomendações da FAO/WHO (1998) e 

introduzir a estratégia de educação nutricional “Food Based Dietary Guidelines 

(FBDG)” com base no desenvolvimento local diretamente para os adultos e alunos 

em idade escolar (BOURNE et al., 2007). Neste âmbito, o programa nacional de 

nutrição daquele país criou oito áreas com especial enfoque em: aconselhamento, 

apoio e tratamento das doenças causadas por deficiências nutricionais; promoção e 

monitoramento do crescimento (GMP); controle da desnutrição por introdução de 

micronutrientes na dieta; promoção, proteção e apoio de aleitamento materno; 

contribuição da segurança alimentar nas famílias; intervenções nutricionais em 

crianças infectadas com HIV e a promoção da nutrição, educação e apoio. Os 

progressos no alcance desses objetivos incluíram uma iniciativa “Hospital amigo da 

criança”, enriquecimento “obrigatório” da farinha de milho e trigo com micronutrientes 

múltiplos como ácido fólico; cobertura nacional com suplementação de vitamina A e 

iodização de sal obrigatória pela legislação.   

Muito mais recentemente, em Abril 2010, foi inaugurada em Moçambique a 

primeira fábrica de alimentos terapêuticos á base de amendoim, leite em pó, óleo, 

açúcar, vitaminas, minerais e água (APTU-“plumpy-nut”) (vide Figura 3 acima) para o 

tratamento da desnutrição aguda, que até ao momento é feito através do tratamento 

hospitalar com medicamentos essenciais e leites terapêuticos específicos 
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(designados F-75 e F-100,) implicando internamento da criança por cerca de 3 a 4 

semanas, na companhia da mãe. O “plumpy-nut” tem sido usado com sucesso em 

outros países africanos como Níger, República Democrática do Congo, Etiópia, 

Madagáscar, Malawi, Tanzania, e outros como República Dominicana e Índia 

(www.unicef.org/mozambique).   

 

 2.5 INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A DC EM MOÇAMBIQUE 

 

Shrimpton em 1997 estimou que a DC em Moçambique afetasse 36% da 

população acarretando uma perda de produtividade em torno 2 a 3% do PIB, o que 

representava um custo elevado ao País. Utilizando esta mesma base de cálculo, 

tendo em conta os dados da desnutrição atual e com base no PIB de 2006, o 

mesmo autor salienta que a baixa produtividade custou ao país, em 2006, entre  205    

a    273  milhões de dólares. Em decorrência da desnutrição, de 2004 a 2008, 

ocorreram 208.000 mortes de crianças por desnutrição proteico-calórica, 163.000 

mortes de crianças por deficiência em Vitamina A e 1.327.000 recém-nascidos com 

atraso mental por deficiência em Iodo (MISAU, 2002; MARTINS, 2008).  

Segundo Martins (2008), em 1997 a DC era de 36% (18 vezes mais do que 

seria normal). As Províncias que apresentam maiores taxas eram: Cabo Delgado 

(57%), Niassa (55%) e Tete (46%). Em 2001 aumentou para 44%, e a maior taxa 

apresentava-se na Província de Zambézia (62%). Em 2003 era de 41%. As piores 

Províncias foram Cabo Delgado, Zambézia, Niassa e Tete, todas no Centro e Norte 

do País. As taxas atuais (2011) estão representadas no anexo A, tabela 1.   

Estudos recentes reportam para 44% de desnutrição no País (AZZARI, 2010). 

As piores taxas são em filhos de mães analfabetas, em crianças que não vivem com 

as mães e nas zonas rurais (MARTINS, 2008). Por outro lado, Azzarri (2010) 

reportou que para além destes, as características da mãe (principalmente altura e 

fertilidade) e a renda familiar adicionado á grande dependência da desnutrição em 

relação á natureza sazonal do país e insegurança alimentar são outros fatores que 

podem estar correlacionados á DC em Moçambique.  

http://www.unicef.org/mozambique
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2.5.1 Causas da desnutrição em Moçambique  

 

São apontadas por Martins (2008) e Azzarri (2010) as principais causas da 

desnutrição em Moçambique:  

(i) O fraco acesso à alimentação, por escassez de alimentos (insuficiente 

produção e/ou capacidade de importação). Isto acontece devido á baixo poder da 

rede de comercialização, instabilidade no aprovisionamento alimentar ou por 

incapacidade económica de muitos agregados na aquisição de alimentos;  

(ii) Falta de conhecimento do valor dos alimentos, associado a tabus alimentares 

e outras tradições alimentares prejudiciais à Saúde comuns nas zonas rurais;  

(iii) as crianças desnutridas que sobrevivem, 12 a 15 anos depois apresentarão 

fraca compleição física, fraco nível intelectual, fraca capacidade produtiva, muitos 

dias de trabalho perdidos, fraca imunidade e consequentemente maior 

susceptibilidade e altos níveis de mortalidade. 

O combate à desnutrição em Moçambique é uma prioridade do governo 

(SETSAN, 2005). Embora recentemente tenha sido inaugurada a fábrica de Alimento 

Terapêutico pronto para Uso (APTU/ “plumpy-nut”), na cidade da Beira no Centro do 

País, num esforço que visa intensificar as intervenções do tratamento ambulatorial 

da desnutrição aguda grave (www.unicef.org/mozambique), estudos recentes 

mostram a quase total inexistência de informação sobre os requerimentos 

nutricionais para a elaboração de uma dieta balanceada, usando culturas locais para 

crianças com DC (BANDEIRA et al., 2001; ROSE; TSCHIRLEY, 2003; PRISTA et al., 

2003; HAMPSHIRE et al., 2004; ROSENTHAL et al., 2004; LOW et al., 2007). Isto 

deve-se em parte, ao fato de não se divulgar adequadamente dados importantes 

sobre o conteúdo energético, proteíco, lipídico e de macro e micronutrientes 

presentes nessas culturas.  

Sendo a diversificação dos meios de subsistência necessária para o alívio da 

pobreza em Moçambique, não restam dúvidas de que a adoção de uma ração 

balanceada usando tecnologia sustentável no processamento de culturas locais 
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representará uma valiosa contribuição na melhoria do estado nutricional das 

populações rurais, particularmente da população infantil.  

A alimentação alternativa para suplementação de crianças malnutridas ou 

assoladas pela fome tem sido usada com sucesso em diversos países. No Brasil, a 

idéia começou a ser disseminada pela “Pastoral da Criança” e consiste no 

aproveitamento máximo dos alimentos, evitando desperdícios e buscando novas 

fontes de nutrientes. A dieta mais conhecida é a Farinha Múltipla, feita com farelos 

(de arroz e de trigo), folhas verdes (de mandioca, batata-doce, abóbora) e sementes 

(de girassol, melancia, etc.), sendo comprovadamente uma fonte rica de nutrientes 

(http://www.pastoraldacriança.org.br).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pastoraldacriança.org.br/
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2.6  DESNUTRIÇÃO E MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

 

2.6.1 Tecido muscular 

 

O músculo é o único órgão no organismo que converte energia química em 

energia mecânica e assim realizar as mais variadas funções; assim sendo, o 

inadequado suprimento de calorias e proteínas terá como consequência direta 

alterações morfo-funcionais deste órgão (NASCIMENTO et al., 1990).  

O tecido muscular é constituído por células alongadas e dispostas 

paralelamente, ricas em filamentos citoplasmáticos de proteínas contrácteis 

geradoras de força necessária á contração deste tecido através da energia 

contida nas moléculas de ATP, e, consequentemente torna-se responsável pelo 

movimento do corpo e pelas alterações no tamanho e forma dos órgãos internos 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; ROSS; PAWLINA, 2006).  As células 

musculares originam-se do mesoderma e diferenciam-se pela síntese de 

proteínas filamentosas concomitantemente com o alongamento das células.  

Algumas controvérsias existem em relação à divisão dos tipos de tecido 

muscular. Autores como Ross e Pawlina (2006) descrevem apenas dois tipos de 

tecido muscular no organismo sendo eles, o músculo estriado (esquelético, 

visceral e cardíaco) e o músculo liso, enquanto outros como Junqueira e Carneiro 

(2004) e Standring et al. (2008) descrevem três tipos de tecido muscular de 

acordo com suas características morfológicas e funcionais: 

(i) músculo estriado esquelético: formado por feixes de células cilíndricas 

dispostas paralelamente que á microscopia óptica apresentam estriações 

transversais; os núcleos de suas fibras localizam-se na periferia da célula, abaixo 

da membrana plasmática.  

(ii) músculo estriado cardíaco: as células musculares cardíacas e suas fibras 

apresentam estriações transversais e os núcleos centralmente. Além disso, 
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exibem discos intercalares, que são faixas transversais fortemente coradas que 

cruzam as fibras dando uma aparência de “degraus”.    

(iii) músculo liso: cujas células não apresentam estriações transversais, são 

alongadas e os núcleos das células em seção transversal têm aparência circular, 

enquanto em corte longitudinal seguem o formato alongado de suas fibras e 

aparecem alongados e também com extremidades afiladas.  

 

2.6.1.1 Desenvolvimento do músculo estriado esquelético  

 

As células musculares (também chamadas de fibras musculares ou miócitos) 

originam-se da reserva de células pré-mioblásticas do dermatomiotoma do somito 

maduro em resposta a sinais moleculares de tecidos vizinhos e começam a 

diferenciar-se em mioblastos entre a quarta e quinta semana de gestação. Com seis 

semanas, as células já migraram do compartimento dermatomiotômico para formar o 

miótomo no centro do somito (Figura 4A). Os mioblastos que formam os músculos 

esqueléticos derivam do mesoderma na região dos miótomos dos somitos. Os 

músculos dos membros desenvolvem-se dos brotos dos membros no embrião 

(Figura 4B). As células miogênicas precursoras migram para os brotos dos membros 

passando por uma transformação epitélio-mesenquimal. O alongamento dos núcleos 

e corpos celulares das células mesenquimais ao se diferenciarem em mioblastos é 

primeira indicação da miogênese. De seguida, as células primordiais fusionam-se e 

formam estruturas cilíndricas, alongadas e multinucleadas chamadas miotubos. 

Todas essas transformações são precedidas pela activação e expressão dos genes 

MyoD de fatores de transcrição músculo-específicos como MyoD, miogenina, MYf-5 

e MRF4 nas células miogênicas precursoras (MOORE; PERSAUD, 2008).  
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O crescimento muscular durante o desenvolvimento é garantido pela fusão 

contínua de mioblastos e miotubos. Os miofilamentos desenvolvem-se no citoplasma 

dos miotubos durante e depois da fusão dos mioblastos. De seguida, desenvolvem-

se as miofibras e outras organelas. Devido a sua característica alongada as células 

musculares são chamadas de fibras musculares. Os miotubos diferenciam-se e são 

cobertos pelas laminas externas que os separam do tecido conjuntivo circundante. 

Os fibroblastos dão origem ao perimísio e epimisio. O endomisio é formado pela 

lamina externa e pelas fibras reticulares. Quase todos os músculos esqueléticos 

desenvolvem-se antes do nascimento e os demais se formam até ao final do 

primeiro ano de vida. O aumento de tamanho do músculo após o primeiro ano de 

vida resulta de um aumento no diâmetro das fibras musculares devido à formação 

de mais miofilamentos. Os músculos vão crescendo em comprimento e espessura 

proporcionalmente ao crescimento do esqueleto (MOORE; PERSAUD, 2008).    

 Figura 4- Embriogênese dos músculos esqueléticos.  

Fonte: Moore e Persaud, 2008. A :embrião de 6 semanas mostrando as 

regiões dos miotomos dos somitos que originam os músculos esqueléticos. 

Em B: embrião de 8 semanas onde já se pode visualizar a musculatura do 

tronco e dos membros em desenvolvimento.  

 



45 
 

Nas células musculares, os filamentos de actina, miosina e suas proteínas 

preenchem o interior da célula. Estes filamentos são agrupados em uma só direção 

de tal modo que as interações moleculares são transmitidas numa contração linear. 

A mais importante propriedade dessas células é a sua capacidade de alterarem o 

seu formato. O agrupamento de células musculares contrácteis forma o músculo que 

por sua vez converte a energia química em energia mecânica que permite ao 

organismo realizar as mais diversas funções como locomoção, respiração, 

circulação, etc. No Homem, o tecido muscular constitui 40 a 50% da massa corporal 

(STANDRING et al., 2008).  

 

2.6.1.2 Músculo estriado esquelético 

 

O músculo estriado esquelético é formado por feixes de células muito longas (até 

30cm), cilíndricas, multinucleadas contendo muitos filamentos, as miofibrilas, que 

representam a subunidade estrutural e funcional da fibra muscular.  O conjunto 

destes feixes é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo fibroso: o epimísio, o 

qual cobre o músculo inteiro. O epimísio por sua vez emite septos para o interior do 

músculo separando-o em feixes ou grupos de fibras musculares. Estes septos são 

chamados de perimísio; cada fibra muscular é individualmente envolvida pelo 

endomísio, que é formado pela lâmina basal da fibra muscular em associação a 

fibras reticulares (Figura 5).  
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O diâmetro das fibras musculares estriadas esqueléticas varia entre 10 a 100µm. 

Nas fibras musculares esqueléticas os núcleos se localizam na periferia das fibras 

próximo do sarcolema. Esta localização dos núcleos é típica do músculo esquelético 

e ajuda a diferencia-lo do músculo cardíaco, pois embora ambos tenham estriações 

transversais, no músculo cardíaco os núcleos situam-se centralmente (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004; ROSS; PAWLINA, 2006; STANDRING et al., 2008).  

 

 

 

 

Figura 5- estratigrafia do músculo estriado esquelético 

Fonte: Junqueira e Carneiro, 2004. Observa-se a cobertura de 

tecido conjuntivo fibroso (epimisio) envolvendo toda a fibra 

muscular, e enviando septos (perimísio) que envolvem o 

conjunto de fibras, as quais são isoladamente envolvidas uma 

por uma pelo endomisio.  
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2.6.1.3 Tipos de fibras musculares 

 

Ranvier2 (1873 apud EDGERTON; SIMPSON, 1969) descreveu pela primeira vez 

as fibras vermelhas e brancas, enfatizando que as mesmas eram morfologicamente 

diferentes, sendo que os dois tipos de fibras poderiam estar misturados em um 

mesmo músculo. Ogata (1958) classificou as fibras musculares em vermelhas, 

intermediárias e brancas. Brooke e Kaiser (1970) reconheceram, três tipos principais 

de fibras musculares, sendo denominadas de fibras dos tipos I, IIA e IIB, 

denominando ainda, um terceiro subtipo de fibras do tipo II, que foram denominadas 

como fibras IIC de acordo com o padrão de reação para a atividade da ATPase na 

parte globular da miosina. 

Peter, Barnárd e Edgerton, (1972); Simoneau e Bouchard (1995); Pette e Staron 

(2001) e D’ Antona et al. (2006) definiram os seguintes tipos de fibras musculares: 

1 - Fibras de contração lenta: Tipo I (slow-twitch fibers), dependentes do 

metabolismo oxidativo (SO – slow oxidative). 

2 - Fibras de contração rápida: Tipo IIA (fast-twitch fibers), dependentes do 

metabolismo oxidativo e glicolítico (FOG – fast oxidative and glycolytic). 

3 - Fibras de contração rápida: Tipo IIB (fast-twitch fibers), dependentes do 

metabolismo glicolítico (FG – fast-twitch glycolytic). 

De forma semelhante ao citado por estes autores, muito mais recentemente, 

Ross e Pawlina (2006) descreveram três tipos de fibras musculares esqueléticas, as 

quais diferem quanto ao diâmetro e cor. São elas, as fibras vermelhas, brancas e 

intermediarias. Entretanto, as diferenças de cor destas fibras não são visualizadas 

em cortes histológicos corados por Hematoxilina-Eosina (HE), sendo necessário 

para este fim o processamento das amostras com reações histoquímicas baseadas 

na atividade das enzimas oxidativas, mais especificamente as reações da 

desidrogenase succínica e da nicotinamida adenina dinucleotídeo-tetrazólio (NADH-

                                                           
2 RANVIER, L. Propriétés et structures différentes des muscles rouges et des muscles blancs, chez 

les lapins et chez les rales. Acad. Sci. v. 77, p.1030, 1873. 

 



48 
 

tr), as quais revelam os três tipos de fibras musculares esqueléticas já definidos 

acima: 

- Fibras do tipo I ou oxidativas lentas: aparecem vermelhas em espécimes frescos, 

contêm muitas mitocôndrias e mioglobina, bem como complexos citocrômicos em 

grande quantidade.  O nível alto de enzimas oxidativas das mitocôndrias é 

demonstrado por forte reação de coloração histoquímica. São profundamente 

coradas de tom mais escuro pela reação de NADH-tr. Estas fibras tem contração 

lenta e prolongada e são muito resistentes á fadiga.  

- Fibras do tipo IIA ou glicolíticas oxidativas rápidas: são as também chamadas fibras 

“intermediárias”. Apresentam uma coloração intermedia, tamanho médio, muitas 

mitocôndrias e um alto conteúdo de mioglobina. Estas fibras, diferentemente das 

fibras do tipo I, contem grande quantidade de glicogênio e realizam glicólise 

anaeróbica. São capazes de contrações rápidas e resistentes á fadiga.  

- Fibras do tipo IIB ou glicolíticas rápidas: estas fibras contem menos mioglobina e 

menos mitocôndrias em relação ás fibras dos tipos I e IIa. Apresentam um nível 

baixo de enzimas oxidativas e elevada atividade das enzimas anaeróbicas 

armazenando uma quantidade significante de glicogénio e proporcionando assim a 

produção de ácido láctico que consequentemente é o responsável pela rápida fadiga 

das fibras. São fibras de contrações rápidas propensas á fadiga e geram uma 

elevada tensão muscular máxima, por isso estão adaptadas para movimentos finos 

e precisos.  

No membro inferior, é possível encontrar os dois tipos de fibras musculares 

em todos os músculos, diferindo apenas a proparte entre esses dois tipos de fibras, 

fato que caracteriza o padrão contrátil do músculo estriado esquelético. Porém, 

músculos em regiões mais superficiais apresentam maior quantidade de fibras de 

contração rápida relativamente aos músculos de regiões mais profundas, como 

aqueles adjacentes às estruturas ósseas (HAJ et al., 1986; HUGHES; BLAU, 1992). 

De acordo com Brooke, Williamson e Kaiser (1971), a diferenciação dos tipos de 

fibras inicia-se gradativamente a partir da 22ª semana de vida fetal, após a inervação 

já estar estabelecida. Estes autores descrevem as fibras IIC como indiferenciadas e 

precursoras das fibras do tipo I, bem como das fibras do tipo IIA e IIB. Após 20 
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semanas de gestação, as fibras do tipo I começam a aparecer. Após 30 semanas de 

gestação, surgem as fibras dos tipos IIA e IIB sendo possível visualizar o seu padrão 

típico em mosaico, quando as fibras já são capazes de expressar isoformas de 

Miosina de cadeia pesada (MHC) com contração rápida. Os autores mencionaram 

ainda que, ao nascimento, o processo de diferenciação não se encontra completo, 

existindo cerca de 15 a 20% de fibras IIC indiferenciadas e que a proparte de fibras 

IIA é ainda maior do que a de fibras IIB(FARKAS-BARGETON et al., 1977; 

COLLING-SALTIN, 1978), enquanto no adulto existem apenas um a dois por cento 

de fibras IIC (SARNAT, 1982; ELDER; KAKULAS, 1993; CARPENTER; KARPATTI, 

2001). Por outro lado, Dubowitz (1985) considera as fibras do tipo IIC como sendo 

raras no músculo humano normal; porém para este autor estas fibras podem estar 

presentes no músculo em desenvolvimento e podem também ocorrer em 

circunstâncias patológicas.  

 

2.6.1.4 O Músculo gastrocnêmio do homem, e do rato 

 

O músculo gastrocnêmio é constituído por duas cabeças; a cabeça medial que é 

a maior e inicia numa depressão na parte superior e posterior do côndilo medial do 

fémur. A cabeça lateral inicia no côndilo lateral. Ambas as cabeças também podem 

emergir de áreas subjacentes da capsula articular do joelho. As junções tendíneas 

se expandem para cobrir a superfície posterior de cada cabeça com uma 

aponeurose desde a superfície anterior de onde o músculo inicia. A parte muscular 

estende-se até quase metade da parte posterior da perna. As fibras da cabeça 

medial estendem-se mais distalmente que as da cabeça lateral. À medida que o 

músculo descende, as fibras musculares começam a inserir-se numa larga 

aponeurose que se desenvolve na sua superfície anterior. Ate este ponto, as 

massas musculares das duas cabeças permaneciam separadas. A aponeurose vai 

se estreitando gradualmente e recebe o tendão do músculo sóleo na sua face 

profunda para formar o tendão do calcâneo (STANDRING et al., 2008).  

Na parte posterior do membro pélvico do rato encontram-se dois grupos 

musculares. O grupo superficial que é composto pelo músculo tríceps sural, formado 
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pelos músculos gastrocnêmio e sóleo, que se originam independentemente e 

terminam em um único tendão, e pelo músculo plantar. O grupo profundo é 

composto pelos músculos poplíteo, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e o 

tibial posterior (GREENE, 1959). 

O músculo gastrocnêmio (MGc) apresenta um predomínio de fibras tipo II. 

Entretanto, na cabeça medial do músculo gastrocnêmio do rato ocorrem três tipos de 

fibras, distribuídas em um padrão de mosaico, semelhante ao encontrado no 

músculo humano (BROOKE; KAISER, 1970; SHER; CARDASIS, 1976; BANKER; 

ENGEL, 1994). Hamalainen e Pette (1993), descreveram fibras do tipo IID no 

músculo gastrocnêmio de ratos visualizadas através da reação histoquímica da 

ATPase. Staron et al. (1999), observaram na parte superficial do músculo 

gastrocnêmio de ratas fibras dos tipos I, IIA, IIAD, IID, IIDB, IIB e na parte profunda, 

fibras do tipo I, IC, IIC, IIA, IIAD, IID, IIDB, IIB, através das reações histoquímicas da 

ATPase com pré-incubação em pHs diferentes.  

Em estudos recentes, Oliveira (2006) determinou através de reações 

histoquímicas de NADH-tr e ATPase, que fatores como nutrição e lesão térmica 

causaram alteração na porcentagem do tipo de fibras musculares em ratos wistar 

desnutridos submetidos á lesão térmica por escaldamento. De fato, esta autora 

descreveu que a área do perfil das fibras do tipo I, II, IIA e IIB foi menor nos animais 

desnutridos, uma vez que nos animais com lesão térmica esta área foi menor 

somente para as fibras do tipo IIA com 4 dias pós lesão térmica e as fibras IIB com 4 

e 14 dias pós lesão térmica.  

Mayer (2008) visualizou uma interconversão de fibras do tipo IIB em IIA através 

das reações histoquímicas de ATPase e NADH-tr nos músculos tibial anterior e 

sóleo de ratos jovens submetidos á imobilização da articulação talocrural.  

Alves (2010) descreveu através de reações histoquímicas de NADH-tr na parte 

medial do músculo gastrocnêmio de ratos wistar submetidos á tenotomia e 

tenorrafia, que no grupo tenotomizado aos 21 pós-cirurgia houve redução na área de 

seção transversal das fibras Glicolíticas (tipo IIB) da região superficial, enquanto que 

as fibras Oxidativas (tipo I) da região profunda permaneceram com os valores 

semelhantes aos do grupo Controle, sugerindo que as mudanças nas fibras 

Oxidativas tenham ocorrido nos primeiros 14 dias após a lesão.  
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O músculo gastrocnêmio foi escolhido para a presente pesquisa pela sua 

localização superficial, o que facilita a sua rápida disseção. Aliado a este facto, 

vários autores (Brooke; Kaiser, 1970; Brooke; Williamson; Kaiser, 1971) confirmam 

que os tipos de fibras do músculo gastrocnêmio do rato são equivalentes aos tipos 

de fibra encontrados no músculo gastrocnêmio humano, o que nos servirá de 

suporte para a extrapolação dos resultados deste experimento para o homem. 

 

2.6.2 Modelos experimentais de desnutrição 

 

Sendo a desnutrição infantil considerada um grave problema de saúde 

pública, pois afeta mais de um terço da população infantil mundial, muitas pesquisas 

têm sido realizadas com a finalidade de se avaliar os efeitos das diversas formas de 

desnutrição nos diferentes tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. Já no longínquo 

ano de 1967, Zeman demonstrou em seu estudo que o peso corporal e a taxa de 

sobrevivência dos filhotes de fêmeas submetidas a uma dieta hipoproteica (6% de 

caseína) eram menores em relação aos dos filhotes de fêmeas alimentadas com 

dieta contendo 24% de caseína (hiperproteica) durante a gestação. Sabendo-se que 

o estado nutricional é importante na determinação do crescimento tecidual (HAJ et 

al., 1986), estudos experimentais já foram desenvolvidos demonstrando que o 

estado de desnutrição pode ser reproduzido em animais de laboratório através de 

diferentes métodos, como restrição da oferta de alimento (HEDLEY-WHITE; 

MEUSER, 1971; HEDLEY-WHITE; MEUSER, 1973; SIMA, 1974; BEDI; WARREN, 

1983; CONBOY et al., 1987; CORNBLATH; BROWN, 1988) utilização de uma dieta 

hipoprotéica (ROY et AL., 1972; OLDFORDS; PERSSON, 1982; CONRADI et al., 

1985,1989; RANA et al., 1991) aprotéica (BRANDÃO, 1998; CASTELUCCI, 1999) ou 

ainda, utilização concomitante da restrição da oferta de alimento e expansão da 

ninhada (WINICK; NOBLE, 1966; GOPINATH et al., 1983).  

Particularmente no músculo estriado esquelético, dentre as alterações 

morfológicas que a desnutrição pode determinar nos filhotes de diversas espécies 

animais, vários autores são unânimes em afirmar como a mais evidente a diminuição 

do diâmetro e do volume das fibras musculares, bem como retardo na maturação e 
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desenvolvimento das fibras musculares (ROY et al., 1972; MAKI; CAMPOS, 1975; 

GOPINATH et al., 1983; HAJ et al., 1986; NASCIMENTO et al., 1990). Williams e 

Hughes (1978) demonstraram em seus estudos no músculo tríceps sural de ratos 

submetidos á desnutrição neonatal que o crescimento da massa muscular ocorre de 

modo insatisfatório, uma vez que a largura do referido músculo foi menor nos 

animais desnutridos em relação aos do grupo control com a mesma idade. Em 

estudos anteriores Timson e Dudenhoeffer (1985) submeteram ratos jovens á uma 

restrição proteica severa e observaram que nos músculos sóleo e tibial anterior 

ocorreu um decréscimo na taxa de crescimento muscular bem como do tamanho e 

do número das fibras musculares.  

Do mesmo modo, Montgomery (1962), Enesco e Puddy (1964) e Oliveira et 

al. (1999) concordam que os efeitos da desnutrição precoce no desenvolvimento 

muscular podem ser permanentes similarmente aos  resultados de estudos 

anteriores onde foi demonstrado que em estados de desnutrição ocorre uma 

diminuição irreversível no número de fibras musculares (GOPINATH et al., 1983; 

MONTGOMERY, 1962; ROY et al., 1972), havendo um decréscimo nas fibras do tipo 

IIA (glicolíticas-oxidativas), em relação àquelas do subtipo IIB (glicolíticas rápidas) 

(OLDFORDS; SOURANDER, 1986; SIECK; LEWIS; BLANCO, 1989; OLIVEIRA et 

al., 1999).   

Racela et al. (1966), avaliaram experimentalmente, sob microscopia eletrônica 

de transmissão, macacos mantidos em condição clínica de kwashiorkor e 

reportaram, atrofia muscular com redução do calibre e perda de miofilamentos, 

mitocôndrias alargadas e irregulares. Perda mitocondrial foi também descrita no 

músculo de ratos submetidos à desnutrição proteica (HANSEN-SMITH; MAKSUD; 

VAN HORN, 1977; OLDFORS; SOURANDER, 1983) bem como diminuição da 

atividade da enzima succinato desidrogenase (SDH) destinada à análise 

mitocondrial das fibras musculares (OLDFORS; SOURANDER, 1986) e redução da 

atividade da enzima muscular NADH (NASCIMENTO, 1990).  

Considerando a informação existente na literatura, no respeitante ás 

alterações morfológicas que o músculo esquelético sofre em situações de um 

quadro clínico de desnutrição, pretende-se com o presente estudo avaliar 

quantitativa e qualitativamente essas alterações no músculo gastrocnêmio de ratos 
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wistar submetidos a uma dieta utilizada nas zonas rurais e suburbanas de 

Moçambique no intuito de correlacionar os efeitos que esta dieta possa ter no 

desenvolvimento muscular de crianças desnutridas dessas áreas nesse País.  

Desta forma, nos desafios para a criação de programas que ajudem no alívio 

à pobreza das populações rurais em Moçambique, a Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM), tem a importante missão de treinar profissionais em áreas 

multidisciplinares de conhecimento que contribuam com ideias que visam melhorar a 

vida das populações rurais e o desenvolvimento sustentável como forma de 

erradicar a pobreza absoluta do País.  

Assim, o presente projeto figura-se como uma oportunidade ímpar para a 

UEM como a maior e mais reconhecida instituição de ensino superior pública no 

País, no seu papel de disseminar resultados de investigação que apoiem as 

comunidades rurais e as populações de baixa renda por meio de intercâmbio 

interinstitucional, e a capacitação de seu pessoal, docente e discente.  

A presente pesquisa tem por objetivos inicialmente permitir que uma docente 

da UEM obtenha o grau de Doutor para que, em seguida, a mesma providencie em 

sua terra de origem, treinamento específico na capacitação de pessoal técnico 

diretamente envolvido com a produção de rações/dietas recorrendo ao uso de 

culturas produzidas localmente nos laboratórios de Anatomia e Fisiologia da 

Faculdade de Veterinária da UEM, e das áreas relacionadas a nutrição e segurança 

alimentar do Ministério da Saúde (MISAU) em Maputo, Moçambique.  

Trata-se de uma proposta inovadora, pois tem como compromisso 

desenvolver uma investigação dos efeitos nos componentes do músculo 

gastrocnêmio de ratos wistar submetidos a uma ração elaborada de acordo com as 

culturas localmente produzidas em Moçambique. Foram avaliados aspectos 

morfológicos comparativos do desenvolvimento muscular desses animais em relação 

á animais com a mesma idade (21 dias) desnutridos (submetidos a uma ração 

hipoproteíca com 5% de caseína) e nutridos (submetidos a uma ração 

normoproteíca com 20% de caseína). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVOS GERAIS 

 

Considerando-se a existência de uma correlação entre o desenvolvimento 

muscular e a dieta, e sabendo-se que a desnutrição afeta negativamente esse 

desenvolvimento, pretende-se avaliar os aspectos morfoquantitativos do 

desenvolvimento do músculo gastrocnêmio (MGc) em ratos da linhagem wistar 

(Rattus norvegicus) submetidos a uma ração baseada em culturas localmente 

produzidas em Moçambique que permitam avaliar o grau de comprometimento dos 

efeitos dessa dieta nos Músculos Esqueléticos de crianças das regiões rurais e peri-

urbanas de Moçambique.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar, com o uso de técnicas de microscopia de luz e eletrônica de 

transmissão, os efeitos da dieta de Moçambique nos componentes do músculo 

gastrocnêmio de ratos wistar, os seguintes parâmetros: 

a- Qualitativos 

- a estrutura e a ultraestrutura das fibras musculares e seus envoltórios; 

- o constituinte colágeno dos envoltórios musculares, através da tipificação das 

fibras colágenas dos tipos I e III; 

- os tipos de fibras musculares através de análise histoquímica (oxidativas, 

glicolíticas-oxidativas e glicolíticas); 

b- Quantitativos; 

- a densidade de fibras (oxidativas, glicolíticas-oxidativas e glicolíticas); 

- a área seccional trasnsversa (ASTf) das fibras musculares.  
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 4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com os princípios de 

cuidados com animais de laboratório de acordo com a lei nº 6638 da República 

Federativa do Brasil que trata de normas para a prática didático-científica da 

vivissecção de animais (BRASIL, 1979), sob o protocolo de bioética número 

2223/2011aprovado pela Comissão de ética no uso de animais da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP).  

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Ratos jovens, machos e fêmeas da linhagem wistar (Rattus norvegicus), com 

peso entre 280 e 320 gramas foram acasalados durante um período de dez dias, 

durante o qual foram fornecidas sem restrições as dietas especificas para cada 

grupo;  

- Grupo Nutrido (N): este grupo era composto de animais que foram alimentados 

durante o período de acasalamento e gestação (fêmeas) com uma ração AIN-93G2 

normoproteica (20% de caseína) e água ad libitum. Os animais alimentaram-se 

desta ração até ao desmame e sacrifício dos filhotes (21 dias), os quais foram 

usados no experimento como GRUPO CONTROLE.   

- Grupo Desnutrido (D): composto de animais alimentados durante o período de 

acasalamento e gestação (fêmeas) com ração AIN-93G1 (5% de caseína) 

hipoproteica e água ad libitum. Os animais alimentaram-se desta ração até ao 

desmame e sacrifício dos filhotes (21 dias), os quais foram usados no experimento 

como GRUPO EXPERIMENTAL 1.     

- Grupo de Moçambique (M): os animais deste grupo foram alimentados durante o 

período de acasalamento e gestação (fêmeas) com ração de Moçambique a água ad 

libitum. Os animais alimentaram-se desta ração até ao desmame e sacrifício dos 
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filhotes (21 dias), os quais foram usados no experimento como GRUPO 

EXPERIMENTAL 2; 

 

4.1.1 Acasalamento, gestação e obtenção das ninhadas  

 

Neste estudo foram utilizados 75 Rattus norvegicus da linhagem Wistar. Os 

animais experimentais foram obtidos de acasalamentos entre os 

reprodutores/progenitores submetidos às três dietas descritas no esquema abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Esquema adotado pelo fluxograma de obtenção dos três 

grupos de animais experimentais do presente estudo.  

Fonte: Nhamposse, C. T. 2012 
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Os animais utilizados para o acasalamento foram gentilmente cedidos pelo 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP) e, foram mantidos no biotério do Departamento de Anatomia do mesmo 

Instituto. Todos os animais utilizados no presente estudo (desde o acasalamento até 

o final do período experimental) foram acondicionados em salas climatizadas, com a 

temperatura de 22 ± 2º C e ciclo claro/escuro de 12 horas. Os animais reprodutores 

com peso entre 280 e 320 gramas foram instalados em gaiolas plásticas de 

polipropileno, medindo 41x34x16cm forradas por maravalha autoclavada (raspas de 

madeira), dispostas numa estante vertical durante os períodos de adaptação (sete 

dias), acasalamento e aleitamento (Figura 6 A).  

Durante o período de adaptação, as caixas eram trocadas diariamente. Nesta 

fase as fêmeas que iriam formar os grupos nutrido e desnutrido receberam sem 

restrições, água filtrada e ração normal para roedores do Biotério (pellets), e ração 

de Moçambique aos animais que iam formar o grupo experimental.  

 

Acasalamento e gestação 

 

Para a realização do acasalamento, as fêmeas foram induzidas ao ciclo estral 

através do “Efeito Whitten”, que se caracteriza pela exposição da fêmea ao odor 

causado pela urina do macho, promovendo na fêmea a liberação de gonadotrofinas 

e ativando o ciclo ovariano de forma sincronizada (WHITTEN, 1956). Para tanto, as 

caixas das fêmeas foram colocadas do lado das caixas dos machos durante 2 dias, 

findo os quais as fêmeas foram introduzidas nas caixas dos machos (sem a 

presença destes) por 2 dias (sem higienização das caixas). No mesmo espaço de 

tempo, os machos foram alojados nas caixas das fêmeas.  Em seguida, os machos 

foram introduzidos nas caixas onde permaneceram por dez dias.  

A partir do primeiro dia do acasalamento foi alterada a dieta padrão do 

biotério (pellets) e oferecida “ad libitum”, água e ração para roedores (AIN-93G) aos 

animais dos grupos (nutridos = N, Desnutridos = D) (REEVES; NIELSEN; FAHEY-

JÚNIOR, 1993) e ração de Moçambique (M) todas preparadas em laboratório 

especializado (Rhoster Indústria e Comércio Ltda.) (Figura 6B).  
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Após os 10 dias de acasalamento, as fêmeas foram separadas dos machos e 

colocadas em gaiolas individuais, de acordo com a dieta, durante a gestação e 

lactação.  

 

Obtenção dos animais experimentais 

 

Durante o período experimental, diariamente, ás 10 horas os animais eram 

visitados para reposição de água e ração e limpeza da excreção (urina e fezes). 

Ainda durante o período experimental foram observados aspectos físicos como 

atividade locomotora, aparecimento da lanugem (e posteriormente dos pêlos), 

formação e o aspecto da pelagem, descolamento das orelhas, abertura dos olhos, 

além de aspectos comportamentais e físicos dos filhotes. 

Aos 21 dias de vida ocorreu o desmame e os animais foram eutanasiados 

para o presente experimento. Estabeleceram-se como ninhada dez (10) filhotes, e 

foram desprezadas as ninhadas com menos de 4 filhotes, ninhadas cujas mães 

comeram os filhotes e o excedente de ninhadas com 8 filhotes foram utilizados como 

piloto para as várias técnicas experimentais. A redução da ninhada teve por objetivo 

evitar o desvio padrão de peso corporal e o elevado índice de mortalidade que 

ocorre em grande parte das ninhadas desnutridas devido à privação proteica e, 

também como forma de evitar o canibalismo que, quando ocorre, impõe a exclusão 

total da ninhada e/ou da fêmea. Os filhotes usados no experimento foram então 

identificados, de acordo com as dietas, em grupos N, D e M dos quais escolhemos 

filhotes machos, utilizados neste estudo. Todos os grupos foram compostos por 7 

animais (5 animais para avaliação por microscopia óptica e 2 animais para estudo 

ultraestrutural por microscopia de transmissão). Ao nascimento, foram obtidos os 

pesos corporais dos filhotes e, posteriormente, esta medida também foi aferida no 

desmame. Refira-se que os grupos experimentais já tinham sido formados desde o 

período de adaptação. 

A sexagem foi realizada baseada na distância ano-genital, que no macho é 

bem maior do que na fêmea (Figura 6C), e visualização da bolsa escrotal nos 
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filhotes machos. A seleção desses filhotes machos foi também baseada na robustez 

individual e na mancha branca visível no abdome dos filhotes (Figura 6D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Acondicionamento, alimentação, sexagem e seleção dos animais do       

experimento  

 

Em A nota-se a disposição das caixas em estantes no biotério onde os animais 

eram mantidos para receber a dieta. Em B, aspecto das 3 rações utilizadas no 

experimento. Da esquerda para a direita: Moçambique, Normoproteica e 

hipoproteica. Em C e D verificar, respectivamente, a diferença entre a distância 

anatômica anogenital, maior em machos, e a mancha branca (seta) no abdome 

dos filhotes. 
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Esta mancha branca, um indicativo de leite no estômago, é um importante 

fator de descarte, uma vez que os filhotes mais fracos são os que não mamaram 

(ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). 

 

4.1.2 Composição das rações usadas nos grupos experimentais 

 

A ração AIN-93G3 formulada em laboratório especializado para as fases de 

crescimento, prenhez e lactação de animais de laboratório, foi a de eleição na 

presente pesquisa, com a seguinte composição básica: amido de milho, amido 

dextrinizado (90-94% de tetrasacarídeos), birtartarato de colina, caseína, celulose 

microfinaa, L-cistina, óleo de soja, premix mineral AIN-93G, premix vitamínico AIN-

93G, SACAROSE, TERT-BUTILHIDROQUINONA (REEVES et al., 1993). 

Para os animais do grupo controle (ou nutridos - N) a porcentagem de 

caseína foi de 20%, sendo que para os animais do grupo desnutrido (grupo 

experimental 1- D), essa porcentagem foi de aproximadamente 5%.  

Relativamente à ração de Moçambique, fornecida aos animais do grupo 

experimental 2 (M), entraram em sua composição básica a Farinha De Milho, a 

Farinha De Amendoim Torrada (o componente protéico vegetal), a Couve Liofilizada, 

o Premix Mineral AIN-93G e o PREMIX VITAMINICO AIN-93G. 

Na tabela 2, estão expressos os componentes e suas respectivas proporções, 

nos três tipos de dietas utilizados no presente estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Rhoster Indústria e Comércio Ltda, SP, Brasil 
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Tabela 2 - Demonstrativo da composição das dietas padrão (normoprotéica), hipoprotéica e de 
Moçambique (M) 

Dieta AIN-93G ração normoproteica ração hipoprotéica ração Moçambique 

Umidade 8,4% 7,8% 4,75% 

Proteína bruta 20% 

(caseína) 

5,2% 

(caseína) 

16,25%* 

(vegetal) 

Extrato etéreo 7,2% 7,0% 24,16% 

Matéria fibrosa 4,1% 5,0% 0,96% 

Matéria mineral 2,8% 2,8% 3,31% 

Cálcio 0,56% 0,5% --- 

Fósforo 0,26% 0,3% --- 

    

* A proteína da ração de Moçambique é proteína vegetal.  

4.1.3 Eutanásia e obtenção do músculo gastrocnêmio 

 

Os animais de todos os grupos N, D e M foram submetidos à eutanásia 

através do método químico por inalação em câmara de Dióxido de Carbono (CO2), 

localizada no biotério do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB III/USP). A escolha 

deste método baseia-se no fato de o CO2 não ser inflamável nem explosivo e, por 

isso mais seguro, além de não ser oneroso. Seu mecanismo de ação é rápido e 

provoca depressão no sistema nervoso central, não causando traumas aparentes ao 

animal (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002). Adicionalmente esse gás não se 

acumula nos tecidos não deixando, portanto resíduos.  

O método de eutanásia utilizado para o procedimento para microscopia 

eletrônica de transmissão foi realizado de acordo com o protocolo de Ciena et al. 

(2010). Assim, os animais de todos os grupos experimentais (N, D e M) foram 

previamente anestesiados, por via intraperitoneal, com Cloridrato de Ketamina a 

10% (50mg/kg) e Cloridrato de Xilazina a 2% (10mg/kg) e mantidos em decúbito 

ventral. 
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Dissecção: obtenção do músculo gastrocnêmio (MGc) 

 

Após uma incisão longitudinal lateral na pele do membro pélvico, a mesma foi 

rebatida medialmente a fim de se expor e remover o MGc. Cada espécime foi então 

fixado longitudinalmente pelo tendão calcâneo comum em uma base de madeira de 

balsa, tendo o seu ventre circundado por fita-cola (durex), e cobertos por uma 

pequena quantidade de meio de inclusão especial para congelamento de tecidos 

biológicos4, para sua manutenção na posição desejada (longitudinal).  Após 

adicionar-se talco neutro5 na superfície dos espécimes, a fim de se evitar possíveis 

artefatos decorrentes da baixa temperatura, os mesmos foram totalmente cobertos 

pelo meio de inclusão, e imediatamente colocados em um copo inox contendo 

isopentano, que foi imerso em nitrogênio líquido, até atingir uma temperatura de 

aproximadamente -150ºC (Figura 7). As amostras foram armazenadas em “freezer” 

a -80ºC (Thermo Forma: -86C ULT Freezer) no laboratório multiusuário do 

departamento de Anatomia do ICB/USP. O material assim obtido foi posteriormente 

processado no Laboratório de Anatomia Funcional Aplicada à Clínica e à Cirurgia 

(LAFFAC), do Departamento de Anatomia do ICB III/USP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 KILLIK – EasyPath®, São Paulo, SP, Brasil 

5
 Tragacanth® (Sigma) 



65 
 

 

 

 

4.1.4 Procedimentos rotineiros de Histologia 

 

Após serem retirados do freezer, os espécimes foram inicialmente mantidos 

na câmara fria de um criostato (Leica CM 1850) com temperatura de -25°C, onde 

permaneceram por aproximadamente 30 minutos, período suficiente para a 

adaptação da nova temperatura. Cortes transversais ao longo eixo do MGc foram 

obtidos de forma seriada e com 10µm de espessura, segundo critérios 

estereológicos estabelecidos por Howard e Reed (2005), e acomodados em lâminas 

armazenadas à temperatura ambiente, até que fossem submetidos aos diferentes 

métodos de coloração histológicos e histoquímicos, descritos a seguir.  

 

 

 

 

Figura 7- Vista dorsolateral do MGc e material usado na criopreservação do 

mesmo  

Legenda: Dissecção do músculo gastrocnêmio (A) e material utilizado na 

criopreservação das amostras (B). 
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4.1.4.1 Hematoxilina-Eosina (HE) 

 

Esse método, preconizado por Behmer; Tolosa e Freitas-Neto (1975), foi 

utilizado para evidenciar a citoarquitetura tecidual do MGc. Desta forma, os cortes 

foram primeiramente lavados por 2 minutos em água destilada para a retirada do 

excesso de pó do meio de inclusão, e, em seguida, imersos durante 4 minutos, em 

solução de hematoxilina. Após a retirada do excesso do corante com água destilada 

durante 5minutos, os cortes foram submersos na solução de eosina por um período 

de 2 minutos, findo o qual, passaram por novo banho com água destilada e 

desidratados em etanol 95% e absoluto, por dois minutos cada. Após diafanizados 

em xilol (3 passagens de 2 minutos cada) as secções foram montadas com Entellan6 

entre lâmina e lamínula e analisadas e fotografadas em um sistema analisador de 

imagens7 pertencente ao LAFACC. 

 

4.1.4.2. Picrosirius 

 

As fibras colágenas foram visualizadas em cortes corados pelo método do 

Picro-Sirius, analisados sob luz polarizada, conforme preconizado por Junqueira, 

Bignolas e Brentani (1979). Inicialmente, a fim de se remover o excesso de talco, os 

cortes foram lavados em água destilada por 5minutos e imersos na solução de 

Picro-sirius por 20 minutos. Após lavagem em água destilada por 5minutos, os 

mesmos foram desidratados, diafanizados, montados e analisados como descrito no 

item anterior. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Entellan ®(Merck) 

7
 Carl Zeiss Microimaging, modelo Stemi® SV6 – LAFACC – ICB/USP 
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4.1.4.3  Nicotinamida Adenina Dinucleotideo tetrazolium redutase (nadh-tr) 

 

A caracterização dos diferentes tipos de fibras musculares segundo 

parâmetros metabólicos e funcionais, foi realizada utilizando-se a reação 

histoquímica da NADH-tr (Sigma, N8129), conforme o protocolo estabelecido por 

Barnárd et al. (1971) e Silva (1999). Esse método de coloração utiliza as reações de 

óxido-redução do ciclo de Krebs. Por ação enzimática, o Nitro Blue Tetrazolium 

(NBT), sal de cor amarela, reduz, fica insolúvel e precipita, originando um composto 

de cor azul-violeta, a formazana. A enzima responsável por essa reação está 

presente nas regiões fibrilares internas, nas mitocôndrias e no retículo 

sarcoplasmático das células musculares. A intensidade desta reação reflete a 

capacidade oxidativa no metabolismo da célula, permitindo a distinção das fibras 

musculares nos tipos I, IIA e IIB ou O, GO e G, respectivamente. Portanto, as fibras 

oxidativas (O ou do tipo I), por conterem essas estruturas e organelas em maior 

concentração têm intensa atividade oxidativa, e coram-se mais intensamente em 

azul escuro (SILVA, 1999); entretanto, as fibras do tipo IIB (G), que dependem mais 

da glicólise anaeróbia, aparecem num tom de azul mais claro e as fibras do tipo IIA 

(GO), com metabolismo glicolítico e oxidativo, exibem coloração intermediária. 

Adicionalmente à coloração, as fibras O exibem diâmetro pequeno; as GO diâmetro 

intermediário e as G, diâmetro grande. 

Desta forma, as lâminas foram incubadas durante 40 minutos a 37°C, em uma 

solução contendo Tampão Tris (0,2M; pH 7,4), 5mg de NBT (Sigma, N6876) e 

12,5mg de NADH-tr. Após a incubação, as lâminas foram imersas em uma 

sequência de acetona (60%, 90% e 60%), álcool (do 80% ao absoluto) e 

diafanizadas em xilol (3X2 minutos), sendo em seguida montadas com Entellan 

(Merck) entre lâmina e lamínula e analisadas com o sistema de aquisição de 

imagens com equipamento computarizado8.  

 

 

                                                           
8
 Power shot A640, Canon, China-LAFACC/USP  
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4.1.4.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Para a preparação das amostras para a MET, após a eutanásia dos animais 

de todos os grupos experimentais (N, D e M), os mesmos foram submetidos a uma 

toracotomia seguida de perfusão ventricular cardíaca (ventrículo esquerdo), por 

solução fixadora de Karnovsky modificada (2% paraformaldeído e 2,5% 

glutaraldeído em solução tampão cacodilato, 0,1M; pH 7,4). 

Após a perfusão, procedeu-se à dissecação dos MGc, que tiveram 

fragmentos de aproximadamente 2mm retirados, e imersos em solução fixadora de 

glutaraldeído a 2,5% em tampão cacodilato, onde permaneceram por um período de 

2 horas, à temperatura de 4ºC. 

  Em seguida, os fragmentos foram lavados três vezes em solução tampão 

cacodilato e pós-fixados em tetróxido de ósmio (OSO4) a 2% em solução tampão 

cacodilato durante 2 horas, à temperatura de 4ºC. Após lavagem em tampão 

cacodilato, os espécimes foram tratados com solução de acetato de uranila (0,5%) 

onde permaneceram protegidos da luz, por um período de 12 horas à temperatura 

ambiente. Findo esse período, a água dos fragmentos foi substituída pela imersão 

dos mesmos em uma solução de óxido de propileno (miscível tanto em água como 

em resina), sendo então desidratados em uma série crescente de etanol (70% ao 

absoluto) e óxido de propileno puro.  

Finda a desidratação, os espécimes permaneceram por 4 horas em uma mistura de 

resina (Low Viscosity Embebbing Média Spurr`s Kit, Electron Microscopy Sciences, 

USA) e óxido de propileno na proporção de 1:1 e mantidos sob agitação9 em 

temperatura ambiente, para gradativa infiltração de resina no material. Em seguida, 

a mistura foi trocada por resina pura, onde os espécimes permaneceram por 12 a 18 

horas sob agitação à temperatura ambiente. Após esse período, a resina foi 

novamente substituída por resina pura, mantendo-se os espécimes por 1 hora em 

estufa a 37⁰C, com o frasco aberto para total evaporação de líquidos do material. 

                                                           
9
 Analítica6 - Nova Analítica, SP, Brasil 
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A inclusão foi realizada colocando-se o material em moldes retangulares 

preenchidos por resina pura e mantidos por cinco dias em estufa a 60⁰C, a fim de 

concretizar-se a polimerização do bloco. Os blocos assim obtidos foram trimados 

para a realização de cortes semifinos (400nm de espessura) em ultramicrótomo 

(Leica Ultracut UCT, Germany) e foram posteriormente corados com azul de 

toluidina a 1% para verificação da integridade do material sob microscopia de luz. 

Posteriormente, selecionada a área de interesse, foram realizado cortes ultrafinos 

(40nm de espessura) em ultramicrótomo, que foram colhidos em telas de cobre de 

200 mesh apropriadas (Sigma-Aldrich, USA) e contra-corados com solução de 

acetato de uranila (4%) durante 3 minutos, lavados em água destilada, contrastados 

com solução aquosa de citrato de chumbo (0,4%) por 3 minutos e novamente 

lavados em água destilada (REYNOLDS, 1963).  

As telas foram analisadas e fotografadas em um microscópio eletrônico de 

transmissão (FEI Morgagni 268 (D) Netherlands) do Departamento de Anatomia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (VCI 

– Anatomia/FMVZ-USP). 

 

4.1.4.5 Avaliação morfométrica do músculo gastrocnêmio 

 

Área das secções transversas das fibras musculares  

 

Para a determinação da área do perfil das fibras musculares (ASTf) dos tipos I 

(O), IIA (GO) e IIB (G) foram utilizadas as secções coradas pelo método 

histoquímico da NADH-tr (ítem 4.1.1.3). Para cada animal de cada grupo (N, D e M) 

foram obtidas as áreas de 10 fibras dos tipos O, GO e G, perfazendo um total, para 

cada grupo, de 50 fibras de cada tipo. A aquisição das imagens foi realizada através 

de uma lupa estereoscópica10, com uma câmera fotográfica digital acoplada11. O 

                                                           
10

 Carl Zeiss Microimaging, modelo Stemi® SV6 – LAFACC – ICB/USP 
11

 Power shot A640, Canon, China – LAFACC – ICB/USP 



70 
 

processamento das imagens foi realizado em equipamento de imagem 

computadorizado12(Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.6 Densidade das Fibras Musculares 

 

Para a determinação da densidade (em porcentagem) dos tipos de fibras 

musculares foi utilizado um sistema teste de 120 pontos, que era colocado sobre 3 

imagens de cada animal de cada grupo, obtidas das secções coradas pelo método 

histoquímico da NADH-tr, através do sistema de imagem computadorizada descrito 

no item anterior (Figura 9). 

   

                                                           
12

 Axiovision Rel. 4.6, Göttingen, Alemanha – LAFACC – ICB/USP 

Figura 8- Imagem de corte do músculo gastrocnêmio de rato obtida em sistema de 

análise computadorizada.  

 

Análise de fibras coradas  pelo método NADH-tr onde se evidenciam as medidas da 

área de seção transversa das fibras dos tipos I (O) em verde, IIA (GO) em vermelho e 

IIB(G) em amarelo.   
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Os resultados da avaliação quantitativa foram expressos em tabelas mostrando a 

média ± desvio padrão posteriormente representadas em gráficos. Todos os 

resultados foram analisados estatisticamente por meio dos testes estatísticos Anova 

e Tukey. 

 

 

 

 

  

Adaptado de Alves, 2010. As imagens expressam um corte corado pelo método de NADH-tr, 

do qual destacou-se uma imagem com o Sistema Teste de cruzes a ela sobreposto.  

 

Figura 9- esquema do músculo gastrocnêmio de rato e das cabeças lateral (L) e medial (M)  



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 
  



73 
 

5 RESULTADOS  

 

5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

5.1.1 Peso dos animais 

 

5.1.1.1 Peso ao nascimento 

 

A tabela 3 mostra os dados referentes ás médias dos pesos dos animais ao 

nascimento; houve diferença significante entre os grupos, p<0,001. Os animais do 

grupo de Moçambique tiveram um peso maior ao nascimento em relação aos 

nutridos e aos desnutridos; os nutridos tiveram um peso maior que os desnutridos 

(Figura 10).  

Tabela 3- Peso (g)  dos três grupos ao Nascimento  

 
Nutrido Desnutrido Moçambique 

Média 6,61 5,50 7,38 

DP 0,59 0,23 0,38 
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5.1.1.2 Peso ao desmame (21 dias) 

 

A tabela 4 mostra que houve diferença significante entre as médias dos pesos dos 

três grupos (p<0,001) aos 21 dias. Os animais nutridos tiveram um ganho maior de 

peso e tiveram o maior peso, seguindo-se os de Moçambique e por fim os 

desnutridos (Figura 11).  

 

Tabela 4- Peso (g)  dos três grupos aos 21dias  

 
Nutrido Desnutrido Moçambique 

Média 59,08 23,15 35,49 

DP 4,25 4,04 3,01 

 

 

 

Figura 10- Gráfico das médias dos pesos aos nascimento dos animais 

dos três grupos de estudo    

Nota-se peso maior dos animais do grupo M em relação á N e D: 

vs.Nutrido; b: vs Desnutrido, p<0,05. 
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5.1.1.3 Comprimento ao nascimento 

 

Na tabela 5 verificou-se que houve diferença significante (p<0,001) no comprimento 

médio ao nascimento; de fato, o comprimento dos animais de Moçambique 

aproximou-se ao comprimento dos animais desnutridos (houve homogeneidade nos 

comprimentos destes dois grupos), porém ambos eram menores que o comprimento 

dos nutridos (Figura 12). 

 

 

  

Figura 11- gráfico das médias dos pesos ao desmame (21 dias) dos animais 

dos três grupos  

Nota-se que os animais do grupo N tiveram um ganho maior de peso em 

relação a M e D; a: vs.Nutrido; b: vs Desnutrido, p<0,05. 
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Tabela 5- Comprimento médio (cm) dos três grupos ao 
Nascimento  

 
Nutrido Desnutrido Moçambique 

Média 5,96 5,24 5,37 

DP 0,11 0,04 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4 Comprimento ao desmame 

 

A tabela 6 mostra os comprimentos médios dos animais aos 21 dias; houve 

diferença significante entre os grupos (p<0,001); os animais nutridos tiveram o maior 

comprimento, seguindo-se os animais de Moçambique e finalmente os desnutridos 

(Figura 13).  

Figura 12- gráfico de médias dos comprimentos ao nascimento dos animais dos 

três grupos.   

Note que não há diferença significante entre o comprimento dos animais 

do grupo D e M; a: vs.Nutrido; b: vs Desnutrido, p<0,05 
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Tabela 6: Comprimento (cm) dos três grupos aos 21dias  

 
Nutrido Desnutrido Moçambique 

Média 12,80 9,30 10,28 

DP 0,56 0,53 0,42 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: gráfico das médias do comprimento ao desmame. O grupo N foi o 

que apresentou o maior comprimento ao desmame, seguido pelo grupo M e 

finalmente o D; a: vs.Nutrido; b: vs Desnutrido, p<0,05    
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5.1.2 Densidade das Fibras Musculares (dfm) 

 

A densidade dos tipos de fibras musculares está expressa em porcentagem na 

figura 14. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Desta forma, inicialmente verificou-se diferença estatística em relação ao estado 

nutricional (p<0,05). Relativamente às fibras glicolíticas/oxidativas, a porcentagem 

Figura 14- gráfico da densidade das fibras musculares (em porcentagem) 

A porcentagem de fibras oxidativas foi maior para o grupo M, em 

comparação aos grupos N e D, que não diferiram entre si (p<0,05). Não 

houve diferença entre os grupos para a porcentagem de fibras GO 

(p<0,116). Os animais do grupo D apresentaram maior porcentagem de 

fibras G do que os grupos N e M, que foram iguais (p<0,05). 
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delas em comparação com as demais (oxidativas e glicolíticas) foi maior em todos os 

grupos, não ocorrendo predominância entre eles (p<0,116).  

Quanto à porcentagem das fibras glicolíticas, observou-se que foi maior nos animais 

D, em comparação com os grupos N e M. Já a porcentagem das fibras oxidativas, 

predominou animais do grupo M, quando comparado aos animais dos grupos N e D. 

 

5.1.3 Área de Seção Transversa das fibras musculares (ASTf) 

 

Os resultados obtidos para as ASTf, respectivamente das fibras glicolíticas, 

glicolítico-oxidativas e oxidativas dos diferentes grupos,  estão expressos nas figuras 

15, 16 e 17. 

 

 

 

Ao se avaliar a figura 15, nota-se há uma tendência dos animais dos grupos N e M 

apresentarem a ASTf menor das fibras glicolíticas, quando comparados aos animais 

do grupo D.  
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Figura 15- Histograma de distribuição das AST das fibras 

Glicolíticas do MGc de rato 
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Na figura 16, verifica-se que a maior concentração da ASTf das fibras 

glicolítico/oxidativas dos animais dos grupos N e M está entre 5 e 11 µm2, enquanto 

que a ASTf dessas fibras nos animais do grupo D está distribuída entre 8 e 16 µm2. 
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Figura 16- Histograma de distribuição das AST das fibras 

Glicolíticas-Oxidativas do MGc de rato  

 

Figura 17- Histograma de distribuição das AST das fibras 

Oxidativas do MGc de rato 
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Na figura 17, é nítida a concentração da ASTf das fibras oxidativas do grupo N em 

patamares menores do que o verificado para os grupos D e M, que não diferiram 

entre si. 

 

A tabela 7 exibe as ASTf médias (± DP)  para os diferentes tipos de fibras, nos três 

grupos de estudo. 

 

Tabela 7: Área de Seção Transversa das fibras musculares (µm2) do MGc de rato 

Tipo de fibras Grupo Nutrido 

(N) 

Grupo 

Desnutrido (D) 

Grupo de 

Moçambique 

(M) 

Glicolíticas (G)  
16,3±6,0 

 
19,4±2,1 

 
10,3±0,8 

Glicolíticas/Oxidativas 

(GO)  

8,9±0,9 13,8±2,1 9,2±0,7 

Oxidativas (O) 4,4±0,5 7,0±0,9 7,5±0,7 

 

A análise desses dados permite afirmar que, no que se refere às fibras glicolíticas, o 

grupo M foi o que apresentou menor ASTf, quando comparado aos grupos N e D. 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos M e D, quando se 

avaliou as fibras Oxidativas e Glicolíticas-Oxidativas (embora estas estivessem 

ligeiramente aumentadas no M do que no D). Ao se comparar os dados para as 

fibras Glicolíticas com o grupo controle (N), notou-se que a ASTf dos animais do 

grupo D foi maior, não existindo diferença da ASTf do controle com o grupo M. Para 

as fibras oxidativas, A menor ASTf foi detectada nos animais do grupo N, sendo que 

para aqueles dos grupos D e M, não foram detectadas diferenças significantes entre 
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ambos. Entretanto na análise das AST das fibras dos animais de Moçambique 

isoladamente, pudemos constatar que elas não apresentavam diferenças 

significantes entre si comparativamente aos animais dos grupos N e D que 

apresentavam grande diferenças nas suas ASTf.  

 

5.2 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

5.2.1 Histologia 

 

Com a coloração de HE, verificaram-se diferenças estruturais entre os 

músculos dos animais dos três grupos (N, D e M) (Figura 18A, B e C). Desta forma, 

os animais do grupo N apresentaram a maioria das suas fibras musculares com 

formato poligonal, e elevada densidade de núcleos intensamente corados situados 

na periferia da célula. Um endomísio bem definido e relativamente espesso foi 

observado envolvendo cada fibra isoladamente, conferindo um aspecto compactado 

ao corte.  

 

Nos animais do grupo M, as células musculares estavam compactadas  em 

seus fascículos, similarmente ao observado no grupo N. Porém, relativamente ao 

seu contorno, muitas delas exibiram-se arredondados. Os núcleos, situados 

perifericamente, estavam bem definidos, mas com evidente alteração de seu 

contorno, ou seja, exibindo um aspecto dilatado em comparação aos do grupo N. 

Ainda, quando comparados aos do grupo controle, esses núcleos apresentaram uma 

densidade aparentemente menor. O endomísio, embora organizado, era mais 

delgado do que aquele presente nos animais nutridos.  

Nos animais do grupo D foi nítida a perda do aspecto compactado do corte, 

verificado no grupo N. As células, mais espaçadas entre si, além de exibirem 

diversos formatos, apresentavam também uma total discrepância no tamanho, tendo 

sido observadas desde pequenas células arredondadas, até células ovais ou 
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irregulares de grande tamanho. Seus núcleos, embora continuassem situados 

perifericamente, eram ligeiramente mais alongados e menos corados em relação 

aos dos animais do grupo N. Em relação ao tecido conjuntivo, verificou-se um 

endomísio bem mais delgado, sendo difícil de ser detectado em algumas células que 

exibiam perda dos contornos celulares.  

 
 
 
 
 
  

Figura 18- Fotomicrografia do músculo gastrocnêmio de rato  

Observar em A- animais do grupo nutrido(N), verificam-se as fibras musculares de aspecto poligonal e 

densamente arranjadas, com endomísio regular e relativamente espesso. Notar os núcleos achatados e 

em grande densidade. B- Animais do grupo desnutrido (D), exibindo células de diferentes tamanhos e 

formatos, espaçadas e com núcleos dilatados irregularmente distribuídos, além da desorganização do 

endomísio. C-  Os animais do grupo Moçambique (M) caracterizam-se por exibir as fibras musculares 

compactadas, porém, com contornos arredondados. Os núcleos periféricos encontram-se dilatados e em 

menor densidade numérica, sendo o endomísio extremamente delgado, quando comparado ao grupo 

controle (N). (Coloração HE. Barra de calibração: 200 µm).  
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Quando foram comparados os cortes dos diferentes grupos (N, D, M) submetidos à 

coloração do Picro-sirius analisados sob luz polarizada (Figura 19 A, B e C), 

verificou-se que, tomando-se o perimísio como parâmetro, esse envoltório estava 

formado quase que exclusivamente por fibras colágenas do tipo I (evidenciadas nas 

cores vermelha, laranja e amarela). Nos grupos de animais desnutridos (D) e 

submetidos à dieta de Moçambique (M) foi nítida a diferença ao serem comparados 

com o grupo controle (N), uma vez que no perimísio do músculo desses animais era 

nítido o predomínio das fibras colágenas do tipo III (da cor verde). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Fotomicrografia do músculo gastrocnêmio de rato. A- Nos animais do grupo 

nutrido(N), verifica-se as fibras musculares de aspecto poligonal e densamente arranjadas, com 

endomísio regular e relativamente espesso. Notar os núcleos achatados e em grande 

densidade. B- Animais do grupo desnutrido (D), exibindo células de diferentes tamanhos e 

formatos, espaçadas e com núcleos dilatados irregularmente distribuídos. Verifica-se, ainda, a 

desorganização do endomísio.  Os animais do grupo Moçãmbique caracterizam-se por exibir as 

fibras musculares compactadas, porém, com contornos arredondados. Os núcleos periféricos 

encontram-se dilatados e em menor densidade numérica, sendo o endomísio extremamente 

delgado, quando comparado ao grupo controle (N). (HE. Barra de calibração: 20Coloração HE.  

Nutrido (A), Desnutrido (B) e Moçambique (C).  

Figura 19: cortes do músculo gastrocnêmio dos animais dos grupos Nutrido (A), Desnutrido (B) e 

Moçambique (C) evidenciando a constituição do perimísio.  

Notar em A, o predomínio das fibras colágenas do tipo I (vermelhas, laranja e amarela), e em B e C, o 

predomínio das fibras colágenas do tipo III (verde). Barra: 20µm 
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5.2.2  Análise ultra-estrutural (MET)  

 

Nesta avaliação, os músculos dos animais  do grupo N apresentaram-se com 

morfologia bem definida; assim, as miofibrilas e as linhas Z encontravam-se 

alinhadas; os espaços intermiofibrilares estavam preservados e continham organelas 

sarcoplasmáticas, as mitocôndrias. A proporção entre as bandas A e I foi de 

aproximadamente 3:1 (Figura 20 A, B).  

Nos animais do grupo D foram observadas miofibrilas rompidas ou com 

desalinhamento das linhas Z dos sarcômeros. Houve aumento da banda I (Figura C, 

D, E). Nos animais do grupo M, também se detectou miofibrilas rompidas e 

desalinhamento das linhas Z, e espaço intermiofibrilar aumentado com presença de 

mitocôndrias de maior tamanho (Figura 20 F, G). Ainda no grupo M, relativamente à 

proporção banda A/banda I, houve aumento da banda I atingindo proporção de 2:1, 

similarmente aos animais desnutridos.  

.  
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Figura 20 - Eletronmicrografia do músculo gastrocnêmio de rato  

A e B- Animais nutridos, onde se verifica miofibrilas e as linhas Z bem alinhadas; os espaços 

intermiofibrilares estavam preservados e continham algumas organelas sarcoplasmáticas como as 

mitocôndrias (setas). A proporção entre as bandas A e I foi de aproximadamente 3:1. C, D, E- animais 

desnutridos, exibindo desalinhamento das linhas Z (setas verdes) dos sarcômeros com ruptura das 

miofibrilas (*). Notar aumento da banda I, tal que a proporção entre Banda A e I aproxima-se a 2:1. F, 

G_ Animais de Moçambique, evidenciando desalinhamento das linhas Z (seta curta), e ruptura das 

miofibrilas. espaço intermiofibrilar com presença de algumas mitocôndrias de diferentes tamanhos; 

proporção banda A/banda I similar á do grupo D em 2:1 (seta comprida). Banda A (vermelho), Banda 

I (amarelo). Barra: 1µm.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As crianças formam uma faixa da população particularmente susceptível à 

desnutrição, pois elas precisam de uma maior quantidade de calorias e nutrientes 

para o seu crescimento e desenvolvimento. Quando os nutrientes ingeridos são 

insuficientes para o funcionamento do organismo, este utiliza de maneira 

sequenciada a energia armazenada na glicose dos tecidos e do sangue, o glicogênio 

do fígado e dos músculos e, por último, as proteínas hepáticas e musculares. Para 

reverter o quadro de desnutrição, além da necessidade de se ingerir alguns 

complexos vitamínicos, é imprescindível adotar uma dieta equilibrada, a fim de 

manter a quantidade essencial de água no organismo e ainda combater a perda de 

peso. Apesar de em Moçambique, a DC ser a maior causa de mortalidade infantil, 

estudos recentes mostram a quase total inexistência de informação sobre os 

requerimentos nutricionais para a elaboração de uma dieta balanceada usando 

culturas locais para crianças com DC (BANDEIRA et al., 2001; ROSE; TSCHIRLEY, 

2003; PRISTA et al.,2003; HAMPSHIRE et al., 2004; ROSENTHAL et al., 2004; LOW 

et al., 2007), fato que justifica a realização deste estudo, enfatizando o intuito de 

testar se a introdução de micronutrientes na ração preparada com culturas 

produzidas em Moçambique aumentará a eficácia daquela dieta por adoção de um 

método barato e nutricionalmente eficaz de uma dieta equilibrada. 

  Vários estudos comprovam que a desnutrição afeta sistemas como o SNC 

(WINICK, 1969; HEDLEY-WHITE; MEUSER, 1971; BEDI; WARREN, 1983; 

CORDERO et al., 1986), o tecido ósseo (SHRADER; ZEMAN, 1973), e as 

articulações (SPANHEIMER et al., 1991).  

Na presente pesquisa elegeu-se o tecido muscular, pois seu desenvolvimento 

é determinado pelo estado nutricional do individuo (HAJ et al, 1986), estando por 

essa razão diretamente afetado na DC conforme relata  Waterlow (1955; 1956) que 

mediu o DNA no músculo e fígado de pacientes com kwashiorkor e verificou que a 

taxa de alterações morfológicas foi maior no músculo do que no fígado. Os autores 

concluíram que no kwashiorkor o maior lugar de depleção proteica tecidual é o 
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músculo, acrescido ao fato deste órgão constituir metade da massa corporal 

(STANDRING et al., 2008).  

Segundo Rose e Rothstein (1982), o tecido muscular tem a capacidade de se 

adaptar facilmente as alterações que modificam a sua funcionalidade, por isso o 

entendimento das alterações morfológicas causadas pela desnutrição neste tecido 

podem auxiliar na reabilitação do mesmo.  

Poucos estudos morfológicos sobre os músculos na privação alimentar foram 

realizados até ao momento (DASTUR et al., 1982; OLFORDS et al., 1983).  Dentre 

as várias alterações reportadas nos músculos esqueléticos em casos de 

desnutrição, destacam-se os trabalhos de Hedley-White e Meuser (1971), Hedley-

White e Meuser (1973), Sima (1974), Bedi e Warren (1983), Conboy et al. (1987) e 

Cornblath e Brown (1988) os quais abordam a restrição da oferta de alimento, Roy et 

al. (1972), Oldfords e Persson (1982), Conradi et al. (1985,1989) e Rana et al. 

(1991) que utilizaram uma dieta hipoprotéica, Brandão (1998) e Castelucci (1999) 

que utilizaram uma dieta aprotéica, ou ainda, Winick e Noble (1966) e Gopinath et al. 

(1983) que utilizaram concomitantemente restrição da oferta de alimento e expansão 

da ninhada. Estes autores foram unânimes em reportar como alteração “típica” 

nestes casos a atrofia muscular e redução no diâmetro das fibras musculares 

preferencialmente as do tipo II (VAN BOGAERT et al., 1962 ; MONTGOMERY, 1962; 

HARRIMAN, 1965; SACHDEV et al., 1971; DASTUR et al., 1975; HANSEN-SMITH 

et al., 1979; ESSEN et al., 1981; LINDBOE et al., 1982; OLDFORDS; SOURANDER, 

1986). Adicionalmente Simão (2004), Mathiensen (2004) e Pacheco (2006) 

reportaram em casos de privação proteica aumento na densidade de seção das 

fibras concomitantemente á diminuição da área do perfil das mesmas.  

Embora Montgomery (1962), Enesco e Puddy (1964) e Oliveira et al. (1999) 

tenham determinado que os efeitos da desnutrição precoce no desenvolvimento 

muscular possam ser permanentes, dando suporte ao previamente reportado em 

estudos anteriores (MONTGOMERY, 1962; ROY et al., 1972; GOPINATH et al., 

1983), nos quais adicionalmente foi demonstrado que em estados de desnutrição 

ocorre uma diminuição irreversível no número de fibras musculares, Oldfords e 

Sourander (1986) e Jahoor et al. (2008) concluíram não haver danos irreversíveis 

nos músculos dos ratos com privação proteica, dando suporte aos achados 
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anteriores de autores como de Sima (1974)  que observou que a redução do 

diâmetro das fibras foi parcialmente revertida nos animais renutridos, 

permanecendo, no entanto a redução do crescimento das mesmas. 

Informações sobre os efeitos em longo prazo da desnutrição infantil são ainda 

inconsistentes, pois se deve ter em consideração o tempo que o indivíduo ficou 

exposto á desnutrição. Oldfords e Sourander (1986) e Jahoor et al. (2008) revelam 

em seus estudos que quando crianças desnutridas são tratadas a tempo, há 

recuperação completa de órgãos como o fígado, os músculos bem como o sistema 

imunológico. Mais ainda, Nascimento (1990) refere que em alguns casos a privação 

alimentar ocorre de forma tão “drástica” não havendo tempo de se refletir 

morfofuncionalmente. Porém, Martins (2008) e Azzari (2010) referem que em alguns 

casos, a recuperação é quase impossível, pois há um comprometimento da 

absorção de nutrientes pelo intestino e diferentes graus de prejuízo mental, sintomas 

estes associados ao tempo em que a criança ficou desnutrida, o grau de severidade 

da doença e a idade em que a doença iniciou.  

Na presente pesquisa objetivando uma aproximação o máximo possível da 

situação alimentar “real” das populações das zonas rurais e peri-urbanas de 

Moçambique, foram utilizados ratos wistar como modelo experimental, que foram 

alimentados com uma ração á base de amendoim, milho e couve, com o intuito de 

verificar as alterações morfológicas ocorridas no MGc desses animais ao desmame 

(21dias) e comparar estes parâmetros em ratos com a mesma idade, mas que 

entretanto foram alimentados com uma ração normoproteica (nutridos) e 

hipoproteica (desnutridos) formulada a partir da ração AIN-93G preparada em 

laboratório especializado (Rhoster Comércio e Indústria Ltda, SP, Brasil). Dois 

parâmetros são utilizados para medir a desnutrição em Moçambique: altura para a 

idade e peso para a idade (MARTINS, 2008; RELATÓRIO, 2011).  

A partir da informação presente na literatura, o trabalho de Nascimento 

(1990), foi o que mais se aproximou do presente estudo. De fato, este autor 

submeteu ratas albinas a um estado de carência protéica (6,7% de proteína) no 

período gestacional e também aos filhotes que foram sacrificados aos 15 e 30 dias 

respectivamente. 
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Os achados de Brooke e Kaiser (1970), Brooke, Williamson e Kaiser (1971), 

serviram-nos de base para extrapolar os achados da presente pesquisa para o 

homem, uma vez que estes autores comprovaram que o tipo de fibras encontradas 

no músculo gastrocnêmio do rato é similar aos tipos de fibras do mesmo músculo 

nos humanos. 

 

6.2  ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

De forma a avaliar o quanto a dieta de Moçambique seria capaz de alterar ou 

não a massa corporal dos animais, e se a mesma estaria ou não associada á 

desnutrição, considerou-se importante na presente pesquisa a aferição do peso e do 

comprimento corporal no período estudado. De acordo com Martins (2008) e o 

Relatório (2011), o peso para a idade e a altura para a idade (que em crianças 

menores de 2 anos e com comprimento < 85 cm considera-se o comprimento para a 

idade), são considerados os indicadores de DC em Moçambique.  

No presente trabalho, o comprimento dos animais do grupo M foi igual ao 

dos desnutridos e a sua massa corporal, mesmo tendo sido maior no nascimento, foi 

diminuindo ao longo do tempo ficando menor que a dos nutridos no desmame. Estas 

observações são semelhantes ás de Zeman (1967) quando relata que o peso 

corporal e a taxa de sobrevivência dos filhotes de fêmeas submetidas a uma dieta 

hipoproteica (6% de caseína) foram menores em relação aos dos filhotes de fêmeas 

alimentadas com dieta contendo 24% de caseína (hiperproteica) durante a gestação. 

Olfords e Sourander (1986) que alimentaram ratos com baixa percentagem de 

proteína (desnutridos), e reportaram uma redução do peso atingindo 53% menos 

peso do que os controles da mesma idade, confirmando os nossos achados, 

contudo observamos ainda que os achados do presente estudo suportam evidências 

mais recentes (NASCIMENTO, 1990) onde ratas albinas foram alimentadas com 

ração desnutrida desde o acasalamento, gestação e filhotes. Este autor verificou 

redução ponderal do peso chegando a 50% menos do que os controles com a 

mesma idade. 
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Com base nos achados dos estudos acima citados, comparados aos 

resultados aqui apresentados, pode-se explorar a possibilidade de que a diminuição 

de peso ao longo do crescimento observada nos animais de Moçambique, pode ter 

sido devido a ausência de proteína na ração, que os levou a um estado similar ao 

dos animais do grupo D (desnutridos), pois, os dois grupos de animais apresentaram 

o mesmo comportamento relativo à massa corporal e ao comprimento (embora o 

peso dos animais de Moçambique fosse relativamente maior do que o dos 

desnutridos). De forma semelhante Oliveira (2006) propôs a possibilidade de que os 

animais uma vez desnutridos, já não possuam mais tecidos a serem degradados tais 

que possam refletir numa grande diferença em sua massa corporal.  

Adicionado a este fato, existem evidências de que o amendoim (que foi o 

componente básico da dieta do grupo M), pelo seu alto teor energético aumente a 

sensação de saciedade levando assim ao término rápido da refeição e consequente 

redução da ingestão (KIRKMEYER; MATTES, 2000; ALPER; MATTES, 2002), e, 

assim comprova-se que as calorias provenientes do amendoim não são totalmente 

absorvidas levando a um aumento de lipídeos e ácidos graxos polinsaturados, 

promovendo um aumento de peso menor que o esperado (SALLES et al., 2005; 

COELHO et al., 2006).   

Quanto à densidade das fibras musculares, observou-se que fibras 

correspondentes diferem no tamanho e reação á proteína entre os grupos. Em 

relação ás fibras glicolíticas, os animais do grupo M apresentaram proporção igual 

ao N mas menor em relação aos animais do grupo D; quanto às fibras 

glicolítico/oxidativas, observou-se que os animais do grupo M tinham a menor 

porcentagem em relação aos grupos N e D. Entretanto, no respeitante ás fibras 

oxidativas, os animais do grupo M tinham a maior porcentagem em relação aos dos 

grupos N e D. Estes resultados corroboram com os achados de Oldfords e 

Sourander (1986), onde descrevem as fibras tipo II (GO) e IIB (G) como mais 

susceptíveis á privação proteica do que as do tipo I (O), ocorrendo nestes casos, um 

decréscimo nos fibras de tipo II (GO), em relação àquelas do subtipo IIB (G). Mais 

ainda, os autores relatam que as fibras tipo II (GO) são mais influenciadas pelo 

suplemento nutricional dando suporte aos nossos resultados onde se verificou que a 

nutrição de Moçambique afetou principalmente as fibras intermediárias (GO), ou 

seja, as que têm a menor capacidade de se converter em G ou O. Estas 
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observações tinham já sido reportadas em estudos anteriores feitos por Montgomery 

(1962), Roy et al. (1972) e Gopinath et al. (1983), onde foi determinado que a 

desnutrição provocou uma diminuição irreversível no número de fibras musculares 

principalmente as do tipo II (GO). Num estudo mais recente, Nascimento et al. 

(1990) verificaram em filhotes desnutridos de 15 dias, nascidos de ratas albinas que 

tinham sido submetidas á privação proteica durante a gestação e lactação, que as 

fibras do tipo II (GO) encontravam-se fortemente comprometidas e observaram fibras 

tipo I (O) dominante e tipo II (GO) menores e menos de metade do total de fibras.  

Venema e Overweg (1974) estudaram 10 parâmetros de medidas do tamanho e da 

forma das seções transversas de fibras musculares humanas processadas por 

métodos histoquímicos à fresco e, concluíram que todos eles apresentam 

imperfeições, principalmente, pela obliqüidade da secção de corte na fibra muscular. 

Entretanto, eles admitiram que a medida da área (AST) é um parâmetro isolado, 

porém, adequado para o dimensionamento da fibra muscular, método que foi aqui 

empregado. 

Assim, ao se comparar a ASTf das fibras Glicolíticas, glicolítico/oxidativas e 

oxidativas verificou-se que os animais do grupo M apresentaram menor diâmetro 

das fibras G comparativamente aos grupos N e D. Estudos anteriores  feitos por 

Timson e Dudenhoeffer (1985) mostraram resultados similares aos nossos onde 

ratos jovens que foram submetidos á restrição proteica severa mostraram um 

decréscimo na taxa de crescimento muscular bem como no tamanho e do número 

das fibras musculares. Nascimento (1990), que fez um estudo parecido ao presente 

descreveu predomínio de menor calibre das fibras tipo II (GO) do que nos controles, 

porém a redução das fibras GO foi mais notável, estando estas fortemente 

comprometidas, tal como ocorreu na presente pesquisa, e Oliveira (2006) que 

verificou que a ASTf das fibras do tipo I, II, IIA e IIB foi menor nos animais 

desnutridos. Adicionalmente, Oliveira et al. (1999) verificaram em pacientes adultos 

com desnutrição atrofia das fibras tipo II (GO) e agrupamento de fibras tipo I (O).  

Estes autores explicam que a atrofia seletiva das fibras tipo II ocorre na miogênese 

do músculo, pois as fibras tipo I (lentas) são compostas de grande proporção de 

fibras musculares provenientes dos miotubos primários, que são resistentes aos 

factores ambientais, enquanto que as fibras tipo II (rápidas) têm grande proporção 

de fibras musculares provenientes dos miotubos secundários, portanto muito 
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susceptíveis á agravos nutricionais e fatores neutróficos. Achados similares já foram 

descritos em humanos e em ratos. Estes relatos levam-nos a aventar a possibilidade 

de na presente pesquisa ter ocorrido um comprometimento da proporção das fibras 

G no grupo M durante a miogenese, pois estas foram menores ao do grupo D e N, 

tendo ocorrido também diminuição na proporção da fibra GO que foram as principais 

afetadas conforme se pode verificar na tabela 5. Desta forma, verificou-se que a 

nutrição é um fator que tem influência na área de secção transversa do músculo 

estudado.   

  

6.3 AVALIAÇÃO QUALITATIVA  

.   

O aspecto compactado normal de células com núcleos periféricos 

intensamente corados observado nos animais do grupo N, foi bem diferente dos 

animais do grupo M e D. Nos animais do grupo M as fibras musculares mostraram 

um contorno arredondado, diferentes tonalidades de marcação tipo granulada ou 

acidófila, núcleos mais alongados e fracamente corados, algumas delas perderam 

os contornos celulares. Autores como Bablet e Normet (1937) e Lindboe e Presthus 

(1985), associaram o aspecto arredondado das fibras e o espaço intercelular 

aumentado observado nos animais do grupo M, com atrofia muscular. Acentuada 

redução de espessura das fibras e ligeiro aumento do espaço interfascicular com 

diminuição do calibre das fibras foi observada por Wainio et al. (1959) e Walsh et al. 

(1971) e Burke e Tsaris (1974) nos MGc nos ratos desnutridos. Montgomery (1962) 

relata que no músculo sartório de crianças jamaicanas que morreram de DPC aos 8 

meses e 16 meses de vida, redução do calibre das musculares e aumento do tecido 

conjuntivo interfascicular; estas fibras chegaram a tamanho comparável com de 

fetos entre 31ª a 36ª semana.  Por outro lado, Nascimento (1990) também verificou 

redução de espessura das fibras e ligeiro aumento do espaço interfascicular nos 

ratos albinos aos 15 e 30 dias pós desmame.  

Os resultados encontrados pelos referidos autores confirmam os aqui 

descritos, onde foi observada variação no calibre das fibras musculares com 

redução das mesmas e atrofia muscular nos animais do grupo M e D. A redução da 

espessura das fibras e atrofia muscular foram previamente reportadas por Vincent e 
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Radermecker ([19-?]), Montgomery (1962), Enesco e Puddy (1964), Roy et al. 

(1972), Maki e Campos (1975), Gopinath et al. 1983, Haj et al. (1986), Oldfords e 

Sourander (1986), Nascimento et al. (1990) e Oliveira et al. (1999) reafirmando os 

resultados por nós encontrados; as  fibras com calibre muito reduzido parecendo 

fibras fetais como as observadas no grupo D do presente estudo, foram descritas 

por Haltia et al. (1978) que também verificaram retardo no crescimento e 

diferenciação das mesmas. Timson e Dudenhoeffer (1985) também referem como 

alteração mais evidente na desnutrição, diminuição do diâmetro e do volume das 

fibras musculares, bem como retardo na maturação e desenvolvimento das fibras 

musculares.  

No presente trabalho, ocorreu nos animais do grupo M, aumento do número 

de núcleos escuros que pareciam estar arranjados em filas, juntamente com 

alterações das fibras musculares em áreas isoladas e dispersas. Estas observações 

bem como o aumento no número dos núcleos no sarcolema (mesmo sabendo que 

nos indivíduos jovens existe sempre um maior número de núcleos), e aumento de 

tamanho dos núcleos endoteliais que estavam muito mais distintos, largos e pálidos 

que o normal também foram reportadas por Vincent e Radermecker ([19-?]) em 

estudos nos músculos de crianças com kwashiorkor.   

O endomísio das células do grupo M era bem mais delgado que do grupo N 

sugerindo alteração; porém o sinal mais marcante foi a espessura do perimísio que 

estava bastante aumentado o que de acordo com Oliveira (2006) é sugestivo de 

edema. Infiltração edematosa nos septos interfasciculares e atrofia muscular foram 

também reportadas por Vincent e Radermecker ([19-?]) que investigaram 

histologicamente os músculos deltoide e trapézio de crianças com kwashiorkor. 

Trowell, Davies e Dean (1954), além das pequenas massas intersticiais de linfócitos 

e macrófagos, observaram no músculo cardíaco edema intersticial com degeneração 

ou vacuolização de gordura e afinamento e atrofia das fibras musculares.  

Tomando como base as informações acima, observou-se que as maiores 

alterações foram visualizadas nos animais do grupo D, onde além de espaços de 

perimísio aumentados em alguns locais estes estavam preenchidos por tecido 

conjuntivo que em determinadas regiões infiltrou-se entre células isoladas formando 

“ilhas” acompanhadas de células parecidas com macrófagos e ou microblastos 
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sugestivos de processo inflamatório associado a atraso no desenvolvimento. 

Observações semelhantes foram feitas por Durante (1902), o qual considerou que 

processos patológicos envolvendo músculos resultavam numa involução em direção 

a um estado embrional do tecido protoplasmático, e que a proliferação de tecido 

intersticial ocorria provavelmente devido a um fenómeno irritativo causado por 

produtos degenerativos.  

A diminuição do calibre das fibras com perda de contornos celulares e 

consequentemente fibras com contornos irregulares observada nos grupos M e D do 

presente estudo, corresponde ao reportado por Nascimento (1990), que assegura 

ainda que ocorre intra-útero na privação protéica um retardo na diferenciação e 

desenvolvimento das fibras musculares e do segundo neurônio motor 

concomitantemente no tecido intersticial, o que origina massas difusas de monócitos 

nos espaços interfasciculares e ocasionalmente também nos próprios fascículos. 

Estas observações suportam os relatos prévios de Durante (1902) que assume que 

na desnutrição ocorre hipoplasia do músculo e não atrofia, pois o tecido desenvolve-

se de modo insuficiente desde intra-utero. Este autor reforça que a atrofia só ocorre 

quando há diminuição de calibre no caso em que o animal experimental foi 

desnutrido após maturação do seu sistema muscular.  

De acordo com Mendes e Waterlow (1957), o grau de atrofia muscular é mais 

bem representado pelo conteúdo de colágeno no tecido. Este autor relata que o 

conteúdo de colágeno aumente consideravelmente durante a dieta, ou seja, mesmo 

em casos de privação proteica, o colágeno continua a crescer no mesmo ritmo, o 

que faz com que nesses casos haja maior quantidade de colágeno visível em 

colorações de picrosirius de forma similar ao encontrado nos animais do grupo M e 

D, os quais apresentaram maior quantidade de colágeno do que os animais do 

grupo N em nosso estudo. Estas observações são reforçadas por Oliveira (1999), 

que afirmou que a desnutrição precoce provocaria retardo no crescimento das 

células em relação ao desenvolvimento do tecido conjuntivo. É bem provável que 

nos casos de desnutrição também ocorra perda rápida e intensa do volume dos 

elementos contrácteis, como reportado por Mayer (2008) nos animais imobilizados 

que apresentaram atrofia muscular.  
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A avaliação sob luz polarizada dos tipos de fibras colágenas constituintes dos 

envoltórios musculares evidenciou o predomínio de fibras do tipo I nos animais do 

grupo nutrido (N), e do tipo III nos animais do grupo M e D, onde este colágeno foi 

bem visível até no endomísio levando-nos a concordar com Oliveira (2006) e 

concluir que a predominância deste tipo de fibras (tipo III) nos animais dos grupos D 

e M provavelmente seja indicativo de um atraso na maturação do colágeno da 

musculatura  destes animais.  

Quando se avalia os resultados ultraestruturais, Racela et al. (1966) 

observaram, macacos mantidos em condição clínica de kwashiorkor, e observaram 

atrofia muscular com redução do calibre e perda de miofilamentos, mitocôndrias 

alargadas e irregulares. Hansen-Smith, Maksud e Van Horn (1977), Oldfors e 

Sourander (1983, 1986), descrevem em seus estudos perda mitocondrial no 

músculo de ratos submetidos à desnutrição proteica. 

Estes achados suportam os resultados do presente estudo onde no grupo D e M 

observamos desalinhamento das linhas Z (fibras com baixa capacidade oxidativa), 

perda de miofilamentos e poucas mitocôndrias. Entretanto no grupo M observamos 

perda de mitocôndrias algumas alargadas e outras formando fileiras entre as 

miofibrilas (fibras de alta atividade oxidativa), tal como nos controles. Estas 

observações foram também verificadas por Nascimento (1990), que não tendo 

observado também alterações de mitocôndrias nos animais desnutridos, admite que 

possa tal fato ter sido ocasionado por artefatos na técnica e asseguram que tal 

preservação das mitôcondrias possa ter ocorrido devido à intensidade e ao curto 

período em que se procedeu a privação proteica (filhotes de 15 e 30 dias), 

similarmente aos nossos grupos experimentais os quais eram compostos filhotes 

desnutridos de 21 dias. Os resultados encontrados na literatura a respeito da 

ultraestrutura das fibras musculares corroboram com os achados do presente trabalho, onde 

é possível identificar um maior comprimento da banda I nos animais dos grupos D e M, 

indicando que houve aumento no comprimento do sarcômero e consequentemente 

diminuição no número de sarcômeros.   
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7 CONCLUSÕES  

Da presente pesquisa conclui-se que:  

 

1. Quanto ao Peso corporal, os animais do Grupo de Moçambique (M), 

tiveram um peso maior ao nascimento, mas o mesmo reduziu e ficou igual 

ao dos animais Desnutridos (D) ao desmame (21 dias); 

2. Relativamente ao tamanho, os animais do grupo M tiveram um 

comprimento igual ao dos Desnutridos (D) ao nascimento e ao desmame; 

3. Qualitativamente, as fibras dos animais do grupo M exibiram fibras de 

contorno arredondado e núcleos dilatados sugerindo atrofia muscular; 

4. Estruturalmente, nos animais do grupo M predominaram as fibras 

colágenas do tipo III associadas á atrofia muscular;  

5. Na ultra-estrutura dos animais do grupo M observou-se desalinhamento 

das linhas Z e em alguns locais rompimento das miofibrilas;  

6. Nos animais do grupo M, as fibras glicolíticas tiveram menor proporção em 

porcentagem e ASTf menor; 

7. Nos animais do grupo M as fibras GO tiveram menor proporção e menor 

AST semelhante ao verificado no grupo N; 

8. As fibras O dos animais de Moçambique tiveram uma porcentagem maior 

e AST igual ao grupo D ou seja de tamanho menor.  
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ANEXO A: TABELA 1: ESTADO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS EM 

MOÇAMBIQUE POR PROVÍNCIA (extraído de: Relatório Preliminar Moçambique: 

Inquérito Demográfico e de Saúde, 2011).  

 

 


