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RESUMO 

 

RIBEIRO, L. Avaliação morfoquantitativa do miocárdio de ratos Wistar submetidos à 

subnutrição proteica e à dieta padrão de Moçambique nos períodos pré e pós-natal. 
[Morphoquantitative evaluation of Wistar rat myocardium submitted to protein malnutrition 

and the standard diet of Mozambique in the pre- and postnatal]. 2015. 88 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

O impacto da desnutrição não se processa da mesma maneira nos diversos órgãos e tecidos do 

organismo, promovendo alterações na estrutura corpórea geral. O coração não é isento das 

consequências catabólicas da desnutrição. Em Maputo (capital de Moçambique), comprova 

um aumento na incidência de desnutrição grave, o que faz com que proporcione uma das 

maiores taxas de mortalidade, chegando a 20%. O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis 

repercussões morfofuncionais nos cardiomiócitos constituintes dos ventrículos esquerdos de 

ratos Wistar. Para tanto, foram utilizadas as dietas hipoprotéica (contendo 5% de caseína, e 

que caracteriza estado de subnutrição - grupo S); padrão de Moçambique (cujo conteúdo 

proteico vegetal é extraído do amendoim – grupo M) e protéica (com 20% de caseína, 

caracterizando o grupo nutrido ou controle - grupo N). Os animais S, M e N constituíram dois 

grupos de estudo, sendo avaliados aos 21 dias de vida (época do desmame), e aos 42 dias. 

Após o desmame, foram mensurados os parâmetros metabólicos de ingestão de água e 

alimentar, bem como os de excreção de fezes e urina. As amostras dos corações foram 

processadas com técnicas rotineiras de histologia e submetidas a colorações que permitiram 

evidenciar o colágeno. Os aspectos ultraestruturais do ventrículo esquerdo também foram 

analisados. Para as avaliações, os dados foram submetidos a uma Análise de Variância 

(ANOVA) com dois fatores (idade e dieta) e quando necessário aplicou-se pós-teste de 

Bonferroni ou Tukey. Os nossos resultados mostram que a subnutrição é capaz de modificar 

as propriedades biomecânicas do miocárdio, causando atraso no seu desenvolvimento. Quanto 

às dietas aqui empregadas, mostram que a dieta padrão de Moçambique não atende uma 

nutrição adequada em comparação ao grupo nutrido, dentro dos parâmetros analisados. 

Conclui-se que a dieta padrão de Moçambique tem seus efeitos deletérios da subnutrição, nos 

aspectos metabólicos, estruturais e ultraestruturais do ventrículo esquerdo.  

 

Palavras-chave: Subnutrição. Dieta de Moçambique. Coração. Ventrículo esquerdo. 



ABSTRAT 

 

RIBEIRO, L. Morphoquantitative evaluation of Wistar rat myocardium submitted to 

protein malnutrition and the standard diet of Mozambique in the pre- and postnatal. 
[Avaliação morfoquantitativa do miocárdio de ratos Wistar submetidos à subnutrição proteica 

e à dieta padrão de Moçambique nos períodos pré e pós-natal]. 2015. 88 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The impact of malnutrition is not processed in the same way in various organs and tissues of 

the body, promoting changes in the general body structure. The heart is not exempt from the 

catabolic effects of malnutrition. In Maputo (Mozambique's capital), proves an increased 

incidence of severe malnutrition, providing one of the highest mortality rates, reaching 20%. 

The aim of this study was to evaluate possible morphological and functional repercussions of 

the cardiomyocytes of left ventricles from Wistar rats. Therefore, low protein diets were used 

(containing 5% casein, malnutrition group - S group); standard diet from Mozambique (the 

vegetable protein content was extracted from the peanut - group M) and protein diet (with 

20% casein - fed/control group - N group). Animals S, M and N constituted two study groups 

and were evaluated at 21 days of life (time of weaning), and at 42 days. After weaning, the 

metabolic parameters of ingestion of water and food and the excretion of faeces and urine 

were measured. The samples of hearts were processed and subjected to histological 

techniques which emphasize collagen. Ultrastructural aspects of the left ventricle were 

analyzed. Data were subjected to analysis of variance (ANOVA) with two factors (age and 

diet) and when required Bonferroni or Tukey post-test were applied. Our results show that 

malnutrition is capable of modifying the biomechanical properties of the myocardium, 

causing delay in its development. As for diets employed here, show that the standard diet 

from Mozambique does not provide adequate nutrition when compared to control group 

within the parameters analyzed. It concludes that the standard diet from Mozambique has its 

deleterious effects of malnutrition, metabolic, structural and ultrastructural aspects of the left 

ventricle. 

 

 

 

 

Keywords: Malnutrition. Diet Mozambique. Heart. Left ventricle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A desnutrição neonatal é um dos problemas básicos de saúde pública que ainda 

permanece nos países em desenvolvimento, nos quais a privação econômica leva ao atraso do 

crescimento infantil associado a alterações metabólicas severas (FIORETO et al., 2002). 

Estudos de Guedes (2004) relatam que as consequências da desnutrição neonatal à longo 

prazo, estão correlacionadas de forma proporcional à intensidade e à duração das alterações 

nutricionais, e podem afetar tanto a estrutura quanto o metabolismo de órgãos e sistemas, 

fenômeno conhecido como programação metabólica (GODFREY, 2001; SRINIVASAN, 

2008). 

A competência de um órgão ou de um sistema exercer sua função depende da 

distribuição do fluxo sanguíneo, do fornecimento de oxigênio e do aporte de substancias 

nutritivas adequadas. Consequentemente, vários tecidos, órgãos e sistemas ficam 

comprometidos quando é submetido à carência alimentar (MADI; CAMPOS, 1975). 

A desnutrição calórico-proteica está integrada ao déficit funcional da imunidade 

intercedida por células e da imunidade humoral (CHANDRA, 2002), ao aumento do tempo do 

ciclo celular das linhagens da medula óssea (GÓMEZ et al., 1996), às modificações na taxa de 

apoptose (ORTIZ et al., 2009), depleções e disfunções enzimáticas, mitocondriais 

(NORMAN, 2005) e aumento da sensibilidade à insulina no músculo solear (GRACE et al., 

1990). 

Nunez et al. (2008), reconheceram diversos fatores que podem aumentar o risco de 

hipertensão arterial, dentre eles a idade, o histórico familiar de hipertensão, o excesso de peso, 

as dietas ricas em sal, o sedentarismo, e a desnutrição intrauterina. O estresse é um dos fatores 

importantes na desnutrição materna, que durante a gravidez pode ter decorrências deletérias 

para a progênie. Dados históricos apontam para estes efeitos em populações humanas. Por 

exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o povo da Holanda e Rússia sujeitou-se a 

restrições alimentares severas devido à interdição de abastecimento de alimentos pelo exército 

alemão. As crianças nascidas nessas condições não só eram pequenas para a idade 

gestacional, mas também desenvolveram problemas de saúde significativos mais tarde na 

vida. Grandes sequelas têm sido descritas, incluindo os do sistema cardiovascular, a diabetes 

de tipo II, e transtornos de humor e de personalidade (GHEORGHE et al., 2009). 

Para Drott e Lundholm (1992), o coração não é isento das consequências catabólicas 

da desnutrição, mas está sujeito aos mesmos efeitos depressores do músculo esquelético 
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quando submetido a tais condições. A restrição alimentar em ratos tem se mostrado útil como 

modelo para a desnutrição humana, uma vez que estes animais compartilham muitas 

características da desnutrição em humanos (FRANCO et al., 2002; TOMKINS et al., 2007).  

Devido à estreita relação existente entre o coração e a subnutrição, torna-se 

imprescindível o conhecimento das adaptações realizadas por esse órgão, em situação de 

debilitação nutricional proteica, já que a mesma promove alterações de âmbito bioquímico 

influenciando diretamente o seu desempenho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão da literatura sobre os assuntos envolvidos no 

estudo, cujos tópicos serão subdivididos. 

 

 

2.1 SUBNUTRIÇÃO E CONSEQUÊNCIAS EM DIVERSOS ORGÃOS E TECIDOS 

 

 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 1999, 

lançou o primeiro relatório titulado 'The state of food insecurity in the world', onde informava 

a existência de mais de 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo. Em 2009, (FAO), 

estimou que 1,02 bilhões de pessoas estivessem desnutridas no mundo. Isso representa mais 

pessoas famintas que em qualquer momento, desde 1970. O número vem crescendo de forma 

sem precedentes na história, a despeito da redução da taxa de natalidade. 

Desde 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a saúde humana como 

"um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de 

doença ou enfermidade". A reflexão sobre essa definição leva-nos a compreender que a 

responsabilidade pela a saúde humana está bem além do domínio médico, ciência e muitas 

outras disciplinas (BRUULSEMA, 2012). 

A desnutrição é como uma síndrome que abrange uma série de doenças, e se 

caracteriza pela existência de um desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrientes, de 

energia e as necessidades que o corpo requer para garantir o crescimento, manutenção e 

funções especificas incluindo a desnutrição energético-proteica e a deficiência em vitaminas e 

minerais (JAHOOR et al., 2008). 

Em 2006, a FAO determinou a desnutrição como ingestão de alimentos insuficientes e 

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

calóricas. E o termo subnutrição definiu-se como a quantidade insuficiente de nutrientes do 

que aquela mínima necessária para manter o peso corporal. 

Classicamente, duas síndromes são reconhecidas: marasmo que representa o resultado 

extremo de baixa ingestão, com a interrupção completa do crescimento e perda grave de 

músculo e tecido adiposo, e kwashiorkor onde as características são edema generalizado 
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(retenção hídrica) e muitas vezes um baixo consumo de proteína e vitaminas. A OMS 

desenvolveu critérios para classificar a subnutrição em moderada e severa em crianças. Para 

esta divisão são utilizados os indicadores altura por idade (A/I) e peso por altura (P/A) para a 

classificação do estado nutricional com pontos de corte pré-estabelecidos (EMERY, 2005; 

MOUTINHO, 2009; ANUMOD, 2014). 

Com base em relatórios da OMS, desnutrição tem sido reconhecida como a 

responsável pela grande quantidade de doenças no mundo. Falta de comida, no entanto, nem 

sempre é a causa primária para a desnutrição. Em muitos países em desenvolvimento e nações 

subdesenvolvidas, a diarreia é um fator importante na desnutrição. Outros fatores são a 

alimentação com mamadeira com más condições sanitárias, conhecimento inadequado da 

prática de assistência à infância, o analfabetismo do país, fatores econômicos e falta de 

alimentação adequada (ANUMOD, 2014). 

O efeito da ingestão inadequada de uma criança pode retardar ou parar o crescimento, 

a fim de que a proteína e energia possam ser usadas para a manutenção do tecido existente. Se 

o déficit de energia é muito grave, o equilíbrio energético não pode ser mantido; com isso, 

haverá uma perda de tecido do corpo, para proporcionar substratos para a manutenção 

metabólica das células restantes (EMERY, 2005).  

A desnutrição é classificada por dois tipos básicos, sendo, o primeiro tipo o mais 

importante, é a desnutrição energético-proteica, que se distingue pela baixa ingestão de 

alimentos ricos em carboidratos e proteínas. Este é o tipo mais letal, sendo mencionada como 

um problema da fome mundial. O segundo tipo, à deficiência de micronutrientes, como 

vitaminas e minerais (WORLD HUNGER, 2011).  

Perturbações útero intrínsecas ou extrínsecas podem potencializar os efeitos do 

crescimento e desenvolvimento do feto. Em casos graves, pode induzir à restrição de 

crescimento intrauterino e déficit de crescimento pós-natal. As mudanças adaptativas do 

embrião ou feto a um ambiente intrauterino alterado pode melhorar as chances imediatas de 

sobrevivência, mas é possível ocorrer prejuízos na vida pós-natal (RAMADAN, 2013). 

Subnutrição, englobando tanto a desnutrição e sobrepeso, é um problema para 

praticamente todos os países do mundo. As decorrências da desnutrição têm implicações 

fundamentais em todo o ciclo de vida, como: chances reduzidas de sobrevivência, aumento do 

risco de doença aguda e crônica, prejuízo no aprendizado na escola e menor produtividade 

econômica dos indivíduos e das sociedades. As consequências são transmitidas através das 

gerações através de ligações de nutrição materno-infantil. (BLACK et al., 2013; HADDAD L 

et al., 2015). 
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A subnutrição materna contribui para a restrição do crescimento fetal, o que aumenta o 

risco de mortes neonatais e para os sobreviventes desnutridos que vivem por dois anos de 

idade com deficiências de vitaminas essenciais e minerais.  Em ratos, a deficiência nutricional 

materna no período crítico de crescimento e desenvolvimento da prole é capaz de interferir na 

função dos sistemas orgânicos em decorrência de alterações no padrão de eventos celulares, 

que levam a consequências deletérias tanto na aquisição de padrões fisiológicos maduros do 

organismo (BORBA et al., 2000) quanto na ocorrência de reações metabólicas necessárias à 

manutenção da homeostase fisiológica. 

De acordo com Morley e Lucas (1993) relata a consequência da desnutrição em 

diversos sistemas. Segundo eles, a desnutrição é capaz de causar várias deficiências que se 

refletem ao longo da vida, tais como a redução de força muscular e a fadiga precoce, 

deterioração da função muscular respiratória, cardíaca, sexual e imunológica, além de 

predispor ao estado de depressão, irritabilidade, ansiedade, incapacidade de manter a 

concentração e redução do desejo sexual. Em crianças, a desnutrição prejudica ainda o 

crescimento e provoca atraso na maturação sexual. 

Trabalhos experimentais em animais como os de Zeman (1967); Sima (1973); Silva et 

al. (1999) e Nunes et al. (2002), identificaram a dependência direta do desenvolvimento e da 

dieta, salientando transtornos mais severos nas etapas iniciais.  Os efeitos celulares da 

desnutrição dependem da fase de crescimento do animal e do tempo de desnutrição, podendo 

ocorrer alterações na concentração de nutrientes no sangue e nos tecidos, alterações 

enzimáticas e mau funcionamento de órgãos e tecidos do corpo podendo ocasionar a morte 

(WINICK; NOBLE, 1966). 

Evidências clínicas também indicam que certos tipos de transtornos alimentares são 

fatores de risco para ansiedade, pois 83% de indivíduos que possuem anorexia nervosa, já 

tiveram pelo menos uma vez na vida diagnóstico de transtorno de ansiedade. Além disso, 

vários aspectos da gravidez e do parto podem ser afetados pela baixa disponibilidade de 

alimentos, incluindo a incidência de aborto espontâneo, tempo de duração da gestação, óbitos 

fetais, dentre outros (GODART et al., 2000).  

No sistema nervoso, a desnutrição pode ser comprometedora, pois sua organização 

tem início na embriogênese, finalizando seu desenvolvimento no período de 2 a 4 anos de 

vida. Sendo assim, as lesões nutricionais podem afetar a estrutura histológica e bioquímica 

dos órgãos desse sistema, alterando a maturação e funções (GALANOPOULO; MOSHÉ, 

2002). 
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Sendo, os tecidos musculares a principal fonte imediata de proteína, o 

comprometimento do músculo esquelético representa uma forma adaptativa a redução da 

entrada do nutriente (DROTT; LUNDHOLM, 1992). O tecido muscular esquelético se mostra 

sensível à desnutrição por apresentar-se susceptível às alterações na diferenciação das fibras 

musculares (ALVES; DÂMASO; DAL PAI, 2008), cuja formação é regulada pela ativação, 

proliferação e diferenciação de várias linhagens de células miogênicas, além de depender da 

expressão e da atividade de fatores transicionais (MELO et al., 2011). 

Ao longo dos anos, várias pesquisas estudaram a relação dos processos de 

desenvolvimento que incidem durante estágios iniciais da vida, como o estado de saúde do 

indivíduo. Barker (1995) foi pioneiro na realização de pesquisas que evidenciassem a 

associação do baixo peso ao nascer com a ocorrência de doenças relacionadas à síndrome 

metabólica no adulto como a hipertensão, a diabetes tipo II e doenças cardiovasculares. A 

subnutrição fetal ou no primeiro ano de vida, quando acompanhada de plena recuperação 

nutricional ou até excesso de peso/obesidade, representa um fator de risco para o 

desenvolvimento de doença cardiovascular coronariana. 

A desnutrição intrauterina tem sido uma das principais causas de morbidez nas 

primeiras horas após o nascimento. Trabalhos clínicos evidenciam que crianças submetidas à 

desnutrição intrauterina são mais predispostas a desenvolver hipertensão arterial e também 

apresentam maior mortalidade por doenças cardíacas quando atingem a maturidade 

(BARKER et al., 1993; BARKER, 1996). 

 

 

2.2 SUBNUTRIÇÃO E A DIETA PADRÃO DE MOÇAMBIQUE  

 

 

A diminuição da incidência global da desnutrição, o número de pessoas com fome, por 

falta de acesso ao alimento, tem aumentado devido à crise alimentar e econômica mundial que 

se vive presentemente. Na África Oriental mostram um aumento, que continua a ser o 

problema mais importante de saúde pública principalmente nos países mais pobres, devido a 

sua magnitude e consequências desastrosas para o crescimento, o desenvolvimento e a 

sobrevivência das crianças (MONTE, 2000). 

Entre os anos de 2004 e 2006, países como: Angola, Burundi, Chade, Eritreia, Etiópia, 

Haiti, Libéria, Madagáscar, Moçambique, República Centro-africana, República Democrática 

do Congo, República Unida da Tanzânia, Ruanda, Serra Leoa, Togo, Zâmbia e Zimbabué, 
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localizados no continente africano, o predomínio da desnutrição foi superior ou igual a 35% 

da população total, esses países caracterizam a maioria das crianças com desnutrição aguda 

grave. Sendo Moçambique um país da África subsaariana, compõem-se próximo de 25 

milhões e meio de habitantes, e situado no sudoeste africano, localizando-se na figura 1 

(BLACK et al., 2008).  

A estimativa da FAO quanto a fome (o que chama "subnutrição") é baseada em dados 

de abastecimento de alimentos que são convertidos em percentagem da população abaixo de 

um corte de energia mínima. Taxas de desnutrição estão em declínio, apesar os números 

absolutos de pessoas com fome na África subsaariana estão a aumentar (FAO, 2014). 

Os países da África Subsaariana revelam progressos insuficientes para se alcançar o 

primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio de reduzir pela metade a proporção de 

pessoas que sofrem de fome até 2015, sendo apenas nove dos 46 países da África Subsaariana 

que atingem esse objetivo. Taxas de desnutrição crônica diminuem lentamente em 0,1% ao 

ano, ainda permanecendo em 39% para o continente. Os países africanos também revelam 

limitadas evidências de sucesso na redução da prevalência de baixo peso (STEVENS et al., 

2012) com deficiências de micronutrientes. A média de vitamina A é deficiente, em torno de 

30-40%; a anemia por deficiência de ferro é cerca de 40% das mulheres africanas (não 

grávidas). Em crianças menores de cinco anos, as estimativas ainda mais evidentes, chegando 

a 60% em alguns países africanos. Analisando os efeitos da má nutrição para os indivíduos e 

para a sociedade, o estado nutricional pobre impede o desenvolvimento de ambos 

(HOLDSWORTH, 2015). 
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Figura 1 - Continente Africano 

 
Fonte: (INEGI, 2015) 

Legenda: Moçambique se localiza no sudoeste africano. 

 

Li et al. (2003), definem a desnutrição crônica (DC) como baixa estatura para a idade, 

diferente da desnutrição aguda (DA), compreendida como baixo peso para a altura. A DA 

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

pela DA no período da vida entre a concepção e os primeiros dois anos de idade, e não é 

tratada. Por estabelecer uma fase crítica de desenvolvimento do organismo, os danos 

ocasionados pela DA não podem ser recuperados depois dos dois anos de idade. Assim, a DC 

é originada pela desnutrição tanto da mãe antes e durante a gravidez e na lactação, bem como 

da criança durante os primeiros dois anos de vida, com metade da alteração no crescimento, 

ainda no interior do útero, e a outra metade após o nascimento. 

Estudos realizados no Departamento de Pediatria do Hospital Central, de Maputo 

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

doenças como a malária, diarreia e infecção do trato respiratório. Esse estudo comprova ainda 

um aumento na incidência de desnutrição grave, o que faz com que proporcione uma das 

maiores taxas de mortalidade, chegando a 20% (JULIEN et al., 1995). O estado nutricional e 

clínico de crianças internadas na enfermaria do Hospital Central de Maputo devido à 

desnutrição, entre 1983 e 2001, ressaltaram que o número de crianças internadas em 2001 foi 

menor do que em 1983, porém a percentagem de crianças severamente abaixo do peso 
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aumentou, com a elevação do número de infecções secundárias, principalmente 

broncopneumonia e malária (CARTMELL et al., 2005). 

A digestibilidade e sua qualidade proteica na dieta definem a medida da porcentagem 

das proteínas que são hidrolisadas pelas enzimas digestivas e absorvidas na forma de 

aminoácidos, ou de qualquer outro composto nitrogenado pelo organismo (HIANE et al., 

2006). As proteínas, onde suas ligações peptídicas não são hidrolisadas pelo processo 

digestivo, são excretadas nas fezes ou sofrem transformações no intestino grosso (MACEDO; 

DAMICO, 2000). 

Estudos revelam que as proteínas de origem animal proporcionam uma boa absorção 

de aminoácidos pelo organismo: Caseína teor proteico de 81,57% (PIRES et al., 2006), 

digestibilidade da ordem de 96% (SGARBIERI, 1987) e de 93,33% (PIRES et al., 2006), as 

proteínas de origem vegetal são mais resistentes à ação de enzimas (CARIAS et al., 1995) e a 

proteína texturizada de soja: conteúdo proteico em torno de 53,28%, com digestibilidade de 

86,41%. Conforme descrito por Freitas e Naves (2010), sementes oleaginosas contém outros 

compostos químicos como fitoesteróis, selênio e tocoferóis que potencializam sua ação 

antioxidante, inibitória de estresse oxidativo.  

O milho amplamente cultivado nas comunidades de Moçambique, nutricionalmente 

vital, através da cultura e crenças sociais da dieta local. A comunidade consome milho em 

quase todas as refeições, fervida com água, sal e feijão ou amendoins. No entanto, o milho 

descascado acarreta graves problemas de subnutrição desde o valor nutricional e a falta de 

conhecimento sobre a importância de uma dieta equilibrada de alimentos. “Só mudo a 

alimentação quando estou farto de comer algo que tem sempre o mesmo sabor, por exemplo, 

de feijão para folhas de mandioca” (COUVINHA, 2012). 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO MIOCÁRDIO 

 

 

Junqueira e Carneiro (2004) descrevem o coração como uma estrutura constituída por 

três túnicas, sendo a interna ou endocárdio, a média ou miocárdio e a externa ou epicárdica. O 

musculo cardíaco e as válvulas cardíacas são sustentados por um esqueleto de tecido 

conjuntivo denso, denominado esqueleto cardíaco. O endocárdio reveste o coração 

internamente por tecido endotelial liso com células pavimentosas poliédricas compostas por 

grande quantidade de fibras colágenas e poucas elásticas. O miocárdio como camada mais 
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espessa do coração, é formado por feixes de fibras musculares cardíacas dispostas em várias 

direções e separadas por septos de tecido conjuntivo extremamente vascularizado, envolvendo 

as cavidades cardíacas. A sua espessura está relacionada à resistência encontrada no 

bombeamento de sangue pelas diferentes câmaras (SPENCE, 1991). 

O septo interventricular, denominado como uma espessa parede curva que divide a 

cavidade cardíaca transversal em duas metades, direita e esquerda, surgindo os respectivos 

ventrículos, direito e esquerdo (VAZZOLER, 2008). Os ventrículos são compostos por três 

camadas denominadas subepicardial, média e subendocondral, contendo fibras que se 

entrelaçam e se deslocam entre si (NICKEL, 1981). 

As células musculares ou miócitos evidenciam próximas a um terço do número de 

células cardíacas, sendo seu volume dois terços do miocárdio (WEBER, 1989). A musculatura 

da parede ventricular esquerda é mais espessa quando comparada com a parede ventricular 

direita, conforme o maior trabalho realizado para impedir o sangue através de vasos que 

conduzem para o corpo todo, dispondo-se em feixe superficiais e profundos (VAZZOLER, 

2008).  

Nagano et al. (1993) descrevem, que os miócitos proliferam por todo desenvolvimento 

fetal e pós-natal precoce e o desenvolvimento é interrompido aproximadamente nas duas 

semanas de vida pós-natal. O crescimento cardíaco, após essas duas semanas de idade, advém 

por um aumento no tamanho dos miócitos e não por aumento em número. 

O tecido conjunto do miocárdio sofre alterações na arquitetura, no arranjo e na 

quantidade de tecido conjuntivo, especialmente das fibras colágenas, através da alteração do 

trabalho e da modificação da função cardíaca. No mecanismo ventricular, o tecido conjuntivo 

permite contrair e relaxar o músculo cardíaco, e também tem a função de nutrição, defesa, 

sustentação e preenchimento (GANONG, 1989). De acordo com Spence (1991), o tecido 

conjuntivo é constituído por três camadas, o epimísio que envolve o musculo cardíaco, o 

perimísio que envolve feixes de fibras musculares cardíacas, e o endomísio situado entre as 

células musculares cardíacas. 

A formação do coração é através de três tipos de músculo estriado cardíaco: o músculo 

atrial, o músculo ventricular e as fibras musculares especializadas excitatórias que constituem 

o sistema estimulante de condução do coração. Duas “bombas” que separam por um septo 

com paredes espessas e quatro câmaras, duas inferiores (ventrículos) duas superiores (átrios) 

separados pelo tecido fibroso. A contração do músculo cardíaco tem ritmicidade intrínseca 

que permite originar os estímulos dos batimentos cardíacos e o conduz através do coração, 

independentemente da estimulação extrínseca (ARAÚJO, 2007). 
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No desenvolvimento do coração, as células deste órgão participam de processos 

primários simultâneos e independentes como, crescimento ou multiplicação celular; 

diferenciação ou aparecimento de novas características celulares; morfogênese, isto é, 

movimento, adesão, separação e organização espacial das células; e a morte celular 

programada (DEHAAN; O’RAHILLY, 1981). 

De acordo com Weber et al. (1987), para que o coração funcione em condições ideais, 

seus compartimentos contrátil, vascular e intersticial devem estar em equilíbrio entre si. 

Enquanto os cardiomiócitos e os vasos coronários representam os fundamentos para a função 

contrátil e viabilidade do miocárdio, igualmente deve-se considerar a matriz extracelular, ou 

interstício cardíaco (WEBER, 1989).  

No final da sexta semana após a fertilização humana, o coração define sua forma geral 

(MALINA; BOUCHARD, 1991), em camundongos corresponde à segunda semana de 

gestação (OTIS; BRENT, 1954). O formato e o aspecto cardíacos se desenvolvem em 

resposta as mudanças no volume de fluxo sanguíneo intrauterino e pressão intraluminal 

(BRASEL; GRUEN, 1978). O tamanho do coração humano aumenta desde o nascimento até a 

maturidade, com uma curva crescente paralela ao peso corpóreo (MALINA; BOUCHARD, 

1991). 

 

 

2.3.1 Alterações do miocárdio devido à subnutrição 

 

 

As fases do crescimento e desenvolvimento são observadas em todo organismo e 

podem ser modificados por fatos exógenos através das alterações nutricionais (MORGANE et 

al., 1978), e efeitos adversos da desnutrição não poupam o coração (FIORETTO et al., 2002). 

A desnutrição impede o crescimento e causa um desgaste generalizado dos tecidos, como 

perda do tecido muscular, inclusive o músculo cardíaco (BERGMAN et al., 1988). 

As alterações morfológicas perinatais que incidem no sistema cardiovascular do rato 

não são exatamente iguais às que acontecem no homem. As mudanças no rato são rápidas no 

sistema cardiovascular e estão relacionadas com o rápido crescimento do animal, cujo peso 

corporal aumenta 40% no primeiro dia pós-natal e no recém-nato este mesmo peso dobra em 

4 ou 5 dias de vida pós-natal (MOMMA et al., 1992). No período pós-natal precoce, o 

crescimento do miocárdio adapta-se ao crescimento rápido, ao desenvolvimento do animal e 
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as alterações nos padrões do fluxo sanguíneo que acontecem logo após o nascimento 

(MANDARIM-de-LACERDA; SOUZA, 1994).  

De acordo com Cicogna (1999), evidências em humanos e, especialmente em animais 

de experimentação, onde a desnutrição proteico-calórica pode causar danos ao sistema 

cardiocirculatório, como na clínica a variação de bradicardia a insuficiência cardíaca; na 

funcional a redução do débito cardíaco, da complacência ventricular e da contratilidade 

miocárdica; bioquimicamente como ativação da proteinase cálcio dependente, diminuição da 

síntese proteica, da relação RNA/DNA e aumento do DNA e morfológica a dilatação das 

câmaras cardíacas, atrofia e/ou degeneração dos miócitos, edema intersticial e mitocondrial e 

aumento do colágeno. 

 Estudos revelam que durante a desnutrição há um aumento na densidade capilar junto 

a uma diminuição do lúmen dos capilares, a proporção no número de capilares por miócitos e 

a fração de volume e densidade de superfície dos capilares não alteraram, mas houve 

diminuição significante da distância máxima da difusão dos metabólitos no ventrículo 

esquerdo através do predomínio direto no metabolismo de corações desnutridos 

(VANDEWOUDE, 1995). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Com o panorama dos efeitos da subnutrição sobre órgãos e tecidos vitais para o 

desenvolvimento humano, torna-se necessário elucidar as reais repercussões causadas sobre o 

miocárdio, investigando em sua morfologia e possíveis alterações. 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

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

higidez dos diferentes órgãos e tecidos, e os efeitos deletérios determinados por diferentes 

estados de subnutrição, a presente pesquisa que, ao reproduzir em laboratório uma dieta 

hipoprotéica e a dieta básica consumida pela população de Moçambique, visa avaliar as suas 

repercussões nos componentes do miocárdio do ventrículo esquerdo de ratos Wistar jovens. 

 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Avaliar, no miocárdio do ventrículo esquerdo (VE) de ratos Wistar com 21 e 42 dias 

de vida (nutridos, subnutridos, e submetidos à dieta de Moçambique), com o uso de técnicas 

rotineiras de histologia, morfometria, estereologia e microscopia eletrônica de transmissão 

(MET): 

a) a área total dos ventrículos; 

b) a área total e interna do VE; 

c) a espessura das paredes do VE; 

d) a espessura de cardiomiócitos; 

e) a densidade de volume de núcleos de cardiomiócitos; 

f) a ultraestrutura de cardiomiócitos. 
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4  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este tópico descreve a metodologia do estudo, onde a presente pesquisa foi 

desenvolvida no Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas III da 

Universidade de São Paulo (ICB III – USP).  

 

 

4.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

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

280 e 320 gramas, obtidos do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB/USP) e acondicionados em gaiolas de polipropileno, 

dispostos em estante vertical no Biotério do ICB III. Os animais foram mantidos em salas 

climatizadas, com temperatura controlada entre 23 e 25°C, e em ciclo de claro/escuro de 12h. 

Tendo como base a dieta AIN-93G (REEVES, 1993) foram preparadas por laboratório 

bioquímico especializado (Rhoster) uma dieta contendo 20% de caseína (N), e uma dieta 

contendo 5% de caseína (S). Além dessas, preparou-se uma dieta contendo proteína vegetal, 

com componentes que simulam aquela fornecida à população de Moçambique (M) constituída 

por farinha de milho, farinha de amendoim torrado, couve liofilizada. Todas as dietas 

continham mix mineral e mix vitamínico AIN-93 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Composição das rações, sendo o conteúdo proteico da ração M é extraído do amendoim 

Dieta AIN-93G 
Dieta  

Normoprotéica (%) 

Dieta  

Hipoprotéica (%) 

Dieta 

Padrão Moçambique (%) 

Umidade 8,4 7,8 4,75 

Proteína Bruta  20 5,2 16,25 

Extrato Etéreo 7,2 7,0 24,16 

Matéria Fibrosa 4,1 5,0 0,96 

Matéria Mineral 2,8 2,8 3,31 

Carboidrato 58,95 72,2 50,57 

Caloria 3,8% kcal/g 3,73% kcal/g 4,85% kcal/g 

Fonte: (RHOSTER, 2012) 

Legenda: Quantidade presente por kg de ração. 
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Depois de ambientados no biotério, os animais foram acasalados, mantendo-se na 

mesma gaiola, durante 10 dias, um macho para 2 fêmeas (sistema poligâmico). Durante esse 

período, as dietas N, M e S foram oferecidas a grupos distintos, sem restrições de água.  

Decorrido o período de acasalamento, durante a gestação, as fêmeas foram separadas 

em gaiolas individuais de acordo com as respectivas dietas, e mantidas durante o período de 

amamentação juntamente com os filhotes.  

Como o número de filhotes por ninhada variou de 06 a 12 filhotes, estabeleceu-se 

como número padrão, 6 filhotes por fêmea, dando-se preferência para os indivíduos machos. 

Para tanto, após o terceiro dia de vida extrauterina (V.E.U.), realizou-se a exclusão através da 

sexagem considerando-se além da distância ano-genital (maior nos machos), a visualização do 

escroto. As ninhadas cujas mães se alimentaram de seus filhotes, foram sumariamente 

descartadas (Figura 2). 

 

Figura  2 - Sexagem de ratos Wistar 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014). 

Legenda: Distância ano-genital em filhotes fêmeas (A) e machos (B), no terceiro dia V.E.U. 

 

Os grupos: nutrido (N21), subnutrido (S21) e Moçambique (M21) foram formados por 

animais de 21 dias V.E.U, época determinada para o desmame. Animais mantidos com as 

respectivas dietas a partir do 22º dias V.E.U até o 42º dias constituíram os grupos N42, M42 e 

S42 (Figura 3). 
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Figura  3 - Fluxograma do período experimental 

Rattus novergicus 

(Linhagem Wistar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (RIBEIRO, L., 2015).  

Legenda: Representação esquemática da obtenção dos grupos experimentais N21, M21, S21, e N42, M42, S42. 

 

 

Acasalamento 
1 macho e 2 fêmeas 

SUBNUTRIDO  
(5% caseína) 

(S) 

NUTRIDO 
(20% caseína) 

(N) 

PADRÃO 
MOÇAMBIQUE 

(M) 

Nascimento 

 

Desmame 
(21º dia após nascimento)  

Grupo 

N21 
(n=5) 

 

 

 

Grupo 

M21 
(n=5) 

Grupo 

S21 
(n=5) 

Eutanásia 
Formação dos Grupos de 42 dias (Fase púbere) 

Grupo 

N42 
(n=5) 

Grupo  

M42 
(n=5) 

Grupo 

S42 
(n=5) 

Eutanásia 
Formação dos Grupos de 21dias 

Sexagem 
(3º dia após nascimento) 



40 
 

4.2 AVALIAÇÃO METABÓLICA 

 

 

No decorrer desse período, durante sete dias após o desmame (período entre o 22º e 

28º dias) denominado S1 (Semana 1), e sete dias antes da eutanásia no 42º dia de vida 

(período entre 36º e 42º dias) denominado S2 (Semana 2), os animais dos grupos N42, M42 e 

S42 foram monitorados individualmente em gaiolas metabólicas para controle diário de 

ingestão de ração e água, coleta de fezes e urina (Figuras 4 e 5). 

 

Figura  4 - Gaiola metabólica 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: (A) Estante vertical composta por 12 gaiolas metabólicas; (B) Gaiola metabólica: bebedouro (      ), 

comedouro com recipiente de desperdício (        ), tubo coletor de desperdício de água ( ), tubo 

coletor de fezes (         ), e tubo coletor de urina (         ). 

 

Figura  5 - Gaiola metabólica com animal 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014). 

Legenda: Animal monitorado individualmente na gaiola metabólica. 
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4.3  HISTOLOGIA 

 

 

Os animais de todos os grupos de 21 e 42 dias foram eutanasiados com dose excessiva 

de anestésico (pentobarbital sódico). Após uma incisão mediana ventral na caixa torácica e 

secção completa dos vasos da base, o coração foi retirado e imediatamente imerso em solução 

fixadora de formol a 10%, por um período de 2 horas. Findo esse período, os átrios foram 

retirados através de incisão transversal no sulco coronário, e o segmento correspondente aos 

ventrículos foi dividido nas partes basal, média e apical, através de duas secções transversais, 

conforme ilustra a Figura 6. 

 

Figura  6 - Coração de rato Wistar 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2013) 

Legenda: (A) Coração de rato onde a linha pontilhada indica a separação entre átrios e ventrículos, estes, 

subdivididos nas partes Basal, Média e Apical; (B e C) Aspectos anterior e superior da parte média. 

 

Em seguida, a parte média de cada coração foi novamente imersa na mesma solução 

fixadora durante um período de quatro dias, e preparada para técnicas rotineiras de histologia. 

Desta forma, cortes semi-seriados transversais (paralelos à superfície da parte média) com 

5µm de espessura foram submetidos às técnicas de coloração da hematoxilina-eosina (HE) 

para evidenciação dos cardiomiócitos e seus núcleos (BEHMER et al., 1975); Resorcina-

fucsina (WEIGERT, 1898) para fibras elásticas, e do Picrosirius analisado sob luz polarizada 

(JUNQUEIRA et al., 1979), para a tipificação das fibras colágenas. 

B 

C A 
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4.4  MÉTODOS QUANTITATIVOS 

 

 

4.4.1 Determinação da área e da espessura do Ventrículo Esquerdo (VE) 

 

 

As áreas ventricular total (AV), externa do ventrículo esquerdo (AEVE) e interna 

do ventrículo esquerdo (AIVE) foram determinadas (em mm
2
) nos cortes corados pela HE 

analisados sob lupa estereoscópica (Stemi SV6 - Zeiss), em imagens obtidas através de um 

sistema computadorizado (Axiovision 4.8 – Zeiss). Nas mesmas imagens determinou-se, em 

mm, a espessura das paredes do ventrículo esquerdo (EVE), em quatro regiões equidistantes, 

a partir da parede septal, conforme ilustra a Figura 7. 

 

Figura  7 - Áreas e espessuras analisadas nos cortes corados pela HE 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: Corte transversal da parte média do ventrículo de rato Wistar. Contornos das Áreas: Ventricular 

total - AV (linha preta), Externa do Ventrículo Esquerdo – AEVE (linha vermelha), e Interna do 

Ventrículo Esquerdo – AIVE (linha azul). As linhas brancas representam os locais de obtenção da 

espessura das paredes do Ventrículo Esquerdo - EVE. (Barra de calibração 1 mm). 
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4.4.2 Estereologia para a determinação da densidade de volume de núcleos de 

cardiomiócitos 

 

 

Também nas lâminas coradas pela HE, e com o uso do mesmo sistema 

computadorizado (Axiovision, Zeiss 4.8) e de um microscópio binocular com objetiva de 

100x sob imersão, foram adquiridas em um mesmo corte imagens de cinco campos da parede 

ventricular esquerda. Foram fotografados um campo na área septal (S), dois na parede anterior 

(A1, A2) e dois na parede posterior (P1, P2). Este procedimento foi realizado em cinco cortes 

por animal de cada grupo, totalizando 25 imagens por animal.  

Em seguida, foi sobreposto à imagem de cada campo um sistema teste contendo um 

total de 300 pontos (PT). Considerando-se a fórmula Vv = PP/PT x 100 (%) onde, de acordo 

com Madarim-de-Lacerda (1991), PP é o nº de pontos que atinge o núcleo de cardiomiócitos, 

determinou-se para cada animal de todos os grupos, a densidade de volume de núcleos de 

cardiomiócitos (Vv). A localização dos campos e o sistema-teste estão representados na figura 

8. 

 

Figura  8 - Campos obtidos nos cortes corados pela HE 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: Corte transversal da parte média do ventrículo de rato Wistar. Campos do ventrículo esquerdo 

(imagem à esquerda): área septal (S), e paredes: anterior (A1, A2) e posterior (P1, P2), (Barra de 

calibração: 1 mm). Em maior aumento (imagem à direita), o sistema-teste sobreposto na imagem de 

um campo da parede anterior (A1), onde se evidenciam os núcleos de cardiomiócitos (setas pretas) 
(Barra de calibração: 100 µm). 

 

 

 

 



44 
 

4.4.3 Espessura de cardiomiócitos 

 

 

Este parâmetro, também denominado dimensão transversal (NOSZCZYK-NOWAK 

et al., 2009) foi obtido nos cortes corados pela HE em 150 cardiomiócitos por animal de cada 

grupo. Os dados foram obtidos em µm, através de uma reta passando pelo ponto mais central 

do núcleo de cada cardiomiócito, como ilustra a Figura 9. 

 

Figura  9 - Espessura de cardiomiócitos 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: Determinação da espessura (dimensão transversal) de cardiomiócitos. Notar as retas cruzando a parte 

central dos núcleos. (Barra de calibração 100 µm). 

 

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

Para essa metodologia foram utilizados três animais de cada grupo. Após anestesia 

com Ketamina/Xilasina/Acepromasina (0,7/0,2/0,1v/v, 0,8/100 g peso corporal), realizou-se 

uma incisão ventral na linha mediana da região torácica, a fim de se expor o coração. Em 

seguida, procedeu-se inicialmente à perfusão de uma solução salina estéril, através da 

introdução da agulha no ápice cardíaco do ventrículo esquerdo, e incisão do átrio direito para 

extravasamento do sangue. Para a fixação dos tecidos, perfundiu-se posteriormente uma 

solução de Karnovski modificada, contendo 2,5% de glutaraldeído e 2% de paraformoldeído 

(0,1 M) em tampão fosfato de sódio (PBS - pH 7,3). Os corações foram retirados e o 
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segmento médio do VE de cada animal de todos os grupos foi imerso em solução contendo 

2,5% de glutaraldeído por 2 horas. Em seguida, após lavagem em PBS, fragmentos de 

aproximadamente 2 mm de cada espécime foram pós-fixados em tetróxido de Ósmio a 2% 

por duas horas a 4 °C. Depois de corados com acetato uranila por um período de 12 horas, 

desidratados em série crescente de álcoois (60% até 100%) os fragmentos foram incluídos em 

resina pura. Cortes semifinos (400nm) foram corados com azul de toluidina, a fim de 

selecionar as áreas adequadas para a obtenção dos cortes ultrafinos (60 nm) (Leica Ultracut 

UCT). Estes, após contrastados com acetato de uranila a 4% (WATSON, 1958) e citrato de 

chumbo a 0,4% (REYNOLDS, 1963), foram dispostos em tela de cobre de 200 “mesh” para 

análise ao microscópio eletrônico de transmissão, do Laboratório Multiusuário de Histologia e 

Microscópica Eletrônica do Departamento de Anatomia. 

 

 

4.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

 

Os dados foram expressos em média ± DP. Os dados metabólicos foram submetidos a 

uma análise de variância (ANOVA) com dois fatores: grupo (N, M e S) e semanas (S1 e S2), 

sendo medidas repetidas em semanas, seguidas por comparações múltiplas pelo método de 

Bonferroni. Em relação aos demais parâmetros do estudo, a análise estatística foi realizada 

empregando-se análise de variância (ANOVA) com dois fatores: grupos (N, M e S) e idade 

(21 e 42 dias), seguida por comparações múltiplas pelo método de Tukey. O nível de 

significância adotado foi p<0,05 (ZAR, 1984). 
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados foram obtidos através das análises qualitativas e quantitativas 

representados por tabelas (com média ± DP) e gráficos. 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E COMPORTAMENTAIS GERAIS 

 

 

Algumas diferenças físicas e comportamentais foram observadas entre os grupos 

experimentais N, M e S, a partir do protocolo realizado e durante o monitoramento em gaiolas 

metabólicas. Independentemente do grupo avaliado, as ninhadas foram numerosas. Todavia, a 

maior incidência de natimortos, de morte pós-natal e canibalismo ocorreu nos animais do 

grupo S; fenômenos raramente observados nos grupos N e M. 

Relativamente à pelagem, enquanto que o aspecto padrão do grupo N foi também 

observado nos animais do grupo M, o grupo S destacou-se pelo atraso no seu aparecimento, 

presença de pelos curtos, menos vistosos e de distribuição escassa. 

Tomando-se o grupo N como padrão quanto ao comprimento do animal, aparentemente o 

grupo S exibiu o menor tamanho, e o grupo M um comprimento intermediário (Figura 10).  

 

Figura  10 - Comprimento naso-anal dos animais 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: Comprimento dos animais dos grupos experimentais: N21e N42, M21 e M42, S21 e S42. 
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Quando se analisou o padrão de comportamento animal, como a atividade de 

locomoção na caixa, notou-se que em torno dos 15 dias de vida, os filhotes dos grupos N e M 

já se locomoviam livremente, enquanto que o grupo S era hiperativo, com isso, esvaziava o 

recipiente da ração espalhando-a pela caixa, favorecendo a reposição da ração com maior 

frequência.  

Nas semanas de monitoramento nas gaiolas metabólicas (S1 e S2), o comportamento dos 

animas dos grupos N e M foi equilibrado quanto ao consumo de ração e água, bem como de 

excreção de fezes e de urina. Já os animais do grupo S exibira um comportamento hiperativo e 

se refugiavam no compartimento da ração por serem menores que os animais N e M. 

 

 

5.2 ASPECTOS QUALITATIVOS 

 

 

5.2.1 Morfologia dos ventrículos 

 

 

Cortes transversais da parte média dos ventrículos de todos os grupos (N21, M21, S21, 

e N42, M42, S42) corados pelo método hematoxilina-eosina (HE) estão ilustrados na figura 

11. Ao se comparar os animais de 21 dias entre si, verifica-se um ligeiro aumento do contorno 

dos ventrículos no grupo N. Porém, a maior espessura da área septal (S) e da parede do 

ventrículo direito (VD) foram detectadas no grupo M. Dos 21 aos 42 dias, o contorno dos 

ventrículos do grupo N42 praticamente dobrou em relação ao grupo N21, enquanto que esse 

aumento foi discreto entre os grupos M42 e M21. Muito embora a espessura do septo tenha 

apresentado um aumento aparente, não foram notadas diferenças quanto ao contorno dos 

ventrículos entre os animais S42 e S21. 
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Figura  11 - Morfologia do corte transversal ventricular dos grupos experimentais  

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: Morfologia do miocárdio no corte transversal dos animais dos grupos experimentais: N21e N42, M21 

e M42, S21 e S42. Campo do ventrículo esquerdo (VE), ventrículo direito (VD) e área septal (S) 

(Barra de calibração: 1 mm). 

 

 

 

5.2.2 Núcleos de cardiomiócitos 

 

 

Diferenças foram notadas ao se comparar o aspecto dos núcleos nos diferentes grupos. 

Desta forma, verificou-se que nos animais dos grupos N21 e N42, predominaram núcleos com 

contorno arredondado ou ovalado, e nos animais dos grupos S21 e S42, núcleos de aspecto 

preferencialmente alongado. Embora nos grupos M21 e M42 tenham sido detectados núcleos 

arredondados ou ovalados, predominaram nesses animais os núcleos de aspecto alongado 

(Figura 12). 
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Figura  12 - Núcleos de cardiomiócitos   

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2014) 

Legenda: Núcleos de cardiomiócitos dos grupos experimentais: N21 e N42, M21 e M42, S21 e S42 dias. Notar o 

aspecto alongado dos núcleos (setas pretas) e arredondado/ovalado (setas brancas) (Barra de 

calibração: 25 µm). 

 

 

 

5.2.3 Tipificação das fibras colágenas e das fibras elásticas 

 

 

Nas laminas coradas pelo método de Picrosirius analisadas sob luz polarizada 

observou-se que, no período de 21 dias, predominaram as fibras do Tipo I (amarelo, laranja, 

vermelho) nos grupos N21 e M21. Nessa fase, foi nítido o predomínio das fibras do Tipo III 

(verde) nos animais subnutridos (S21). 

Quando se analisou os grupos da fase de 42 dias, nos grupos M42 e S42, muito 

embora tenham sido detectadas fibras do tipo I (amarelas), predominaram as fibras do Tipo III 

(verdes). Comparativamente, ocorreu uma diminuição aparente na densidade das fibras Tipo I 

no grupo N42 (Figura 13).  
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Figura  13 - Técnica de Picrosírius 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: Fibras colágenas dos Tipos I (vermelho, laranja, amarelo) e III (verde) no miocárdio de animais 

nutridos (N21, N42); subnutridos (S21, S42), e Moçambique (M21, M42). (Picrosírius, sob luz 

polarizada - barra de calibração: 25 µm). 

 

Ao se analisar as lâminas coradas pelo método de Weigert, a fim de se evidenciar as 

fibras elásticas, notou-se que, tanto no período de 21 dias como no de 42 dias, não foram 

detectadas fibras elásticas no miocárdio dos animais de todos os grupos (N, S, M). Todavia, a 

principal diferença observada, foi a presença de uma delgada camada dessas fibras 

constituindo o epicárdio dos grupos N e M, em contraste com o grupo S, onde elas não foram 

notadas nessa região (Figura 14). 
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Figura  14 - Técnica de Weigert 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: Disposição das fibras elásticas no miocárdio de indivíduos dos grupos: nutrido (N), subnutrido(S) e 

Moçambique (M). Notar a presença dessas fibras no epicárdio dos grupos N e M (setas), e na parede 

dos vasos (V). (Weigert, barra de calibração: 25 µm). 

 

 

5.2.4 Ultraestrutura dos cardiomiócitos  

 

  

Sob a microscopia eletrônica de transmissão (MET), aos 21 dias, os cardiomiócitos 

dos grupos N e M exibem o sarcômero com a linha Z bem definida e com densidade escura, 

contrastando com os animais S, onde Z apresenta irregular e com densidade clara. Da mesma 

forma, a linha M destaca-se nos grupos N e M, não sendo possível detectá-la no grupo S. 

Quanto à faixa I nota-se que a mesma é mais larga no grupo M, onde também é maior a 

distância entre as linhas Z (limites de um sarcômero). Nessa fase, a região granular dos 

nucléolos é predominante no grupo S, enquanto que nos animais dos grupos N e M, há uma 

proporcionalidade aparente na distribuição das zonas granular e fibrilar (Figura 15).  

Aos 42 dias, não foram notadas diferenças significativas entre os grupos (N42, S42, 

M42) quanto aos aspectos ultraestruturais dos cardiomiócitos, desde o comprimento dos 

sarcômeros, até a constituição das suas partes (linhas e faixas). Todavia, em alguns 

cardiomiócitos do grupo S ainda foram notadas linhas Z com disposição irregular (Figura 16). 
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Figura  15 -  MET dos cardiomiócitos e os nucléolo dos cardiomiócitos dos grupos de 21 dias 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: Microscopia eletrônica de transmissão (MET) dos cardiomiócitos dos grupos N21, S21 e M21, 

evidenciando a constituição dos sarcômeros (seta branca/ linha Z; estrelas laranja/ faixa I; seta azul/ 

linha M e estrelas amarelas/ faixa A) e a estrutura dos nucléolos com as zonas fibrilar (fi) e granular 

(g) (Barra de calibração: 0,5 µm). 

 

Figura  16 - MET dos cardiomiócitos dos grupos de 42 dias 

 
Fonte: (RIBEIRO L.,2015) 

Legenda: Sarcômeros dos cardiomiócitos dos grupos de 42 dias, onde se observa os aspectos semelhantes entre 

os grupos, como a definição das linhas e faixas, bem como a distância entre as linhas Z, delimitando e 

extensão de um sarcômero, A seta destaca uma linha Z irregular em cardiomiócito do grupo S (Barras 

de calibração: 1,0 e 0,5 µm). 
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5.3 ASPECTOS QUANTITATIVOS 

 

 

Neste item os grupos experimentais (N, M e S) estão representados por média (± DP) e 

serão descritos os resultados das análises estatísticas referentes às comparações entre os 

grupos. 

 

 

5.3.1 Peso (corporal e do coração) e comprimento dos animais. 

 

 

Os dados relativos a esses parâmetros são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Peso corporal, comprimento naso-anal, peso do coração e razão peso coração por peso corporal dos 

animais dos grupos N, M e S com 21 e 42 dias 

  N M S 

Peso ao Nascer
1
 (g)  8,8 ± 0,3 7,9 ± 0,6

*
 5,8 ± 0,5

*#
 

Peso Corporal
2
 (g)

 
 

21d 53,5 ± 1,1 37,6 ± 2,8
*
 22,4 ± 1,2

*#
 

42d 184,4 ± 5,1
$
 79,9 ± 4,4

*$
 25,0 ± 4,3

*#
 

Comprimento Naso-Anal
3
 (cm)

 
 

21d 11,6 ± 0,5 10,6 ± 0,4
*
 8,5 ±  0,0

*#
 

42d 16,9 ± 0,4
$
 14,9 ± 0,4

*$
 9,7 ± 0,6

*#$
 

Peso do Coração
4
 (g) 

21d 0,38 ± 0,02 0,21 ± 0,01
*
 0,17 ± 0,02

*
 

42d 0,77 ± 0,12
$
 0,26 ± 0,02

*
 0,15 ± 0,02

*#
 

Peso do Coração/Peso Corporal
5
 (%) 

21d 0,71 ± 0,02 0,55 ± 0,04
*
 0,78 ± 0,05

#
 

42d 0,42 ± 0,07
$
 0,33 ± 0,04

*$
 0,63 ± 0,10

*#$
 

Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Dados expressos em média ± desvio padrão; n=5 a 7 animais 
1
ANOVA um fator: Grupo, p<0,001 (Tukey, S ≠N, S≠M, M≠N, p<0,05) 

2-5
ANOVA dois fatores.

2-4
Grupo x Idade, p<0,001. 

5
Grupo x Idade, p=0,013 

*
≠N, 

#
≠M, 

$
≠21d, (Tukey, p<0,05) 

 

Ao se analisar o peso corporal ao nascer, em relação ao grupo N, o grupo M foi 10% 

menor, e o grupo S, 34% (Gráfico 1A). 

Tendo como parâmetro o grupo N, aos 21 dias, o grupo M apresentou um peso 

corporal 30% menor, enquanto que o grupo S foi 58% menor. Com 42 dias, o grupo M 

apresentou peso 57% menor e o grupo S, 86%. Comparando-se os grupos de 21 dias com os 

de 42 dias, verificou-se que apenas os grupos N e M apresentaram aumento de peso corporal 

significante relativamente à idade (Gráfico 1B).  
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Diferenças significantes também foram notadas no comprimento naso-anal dos 

animais, ao se avaliar os fatores idade e grupo. Tanto aos 21 quanto aos 42 dias, os grupos 

exibiram diferenças de comprimento significantes entre si (p<0,05). Com 21 dias, os grupos 

M e S foram, respectivamente, 9% e 27% menores que o grupo N. Aos 42 dias, o 

comprimento naso-anal do grupo M foi 12% menor e o do grupo S 43%, quando comparados 

ao grupo N. Todos os grupos apresentaram crescimento do comprimento naso-anal 

significante de 21 para 42 dias (p<0,05). Desta forma, no grupo N esse aumento foi de 31%; 

no grupo M, de 29%, e no grupo S, de 14% (Gráfico 1C). 

A análise da variável peso do coração permitiu verificar que, aos 21 dias, os grupos 

M e S apresentaram diminuição significante em relação ao grupo N (p<0,05), correspondentes 

a 45% e 55%, respectivamente. Também se detectou diferenças significantes entre os grupos 

aos 42 dias (p<0,05), com a diminuição de 66% no grupo M, e de 80% no grupo S, quando 

comparados ao grupo N. Com a idade, apenas o grupo N apresentou diferença significante de 

21 para 42 dias (p<0,05), quando o coração dobrou de peso (Gráfico 1D). 

Essa relação muda ao se estabelecer a razão peso do coração/peso corporal, quando 

tanto na idade de 21 como de 42 dias, o grupo M exibiu valor menor do que os grupos N e S 

(p<0,05). Quando comparado ao grupo N, o grupo S não apresentou diferença significante 

com 21 dias; porém, em 42 dias, o grupo S apresentou-se maior do que o grupo N (p<0,05). 

Da idade de 21 para 42 dias, esse parâmetro diminuiu em todos os grupos (p<0,05) (Gráfico 

1E). 
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Gráfico 1 - Representação gráfica da média e desvio padrão do Peso Corporal ao Nascer (g) dos animais dos 

grupos N, M e S, Peso Corporal (g), Comprimento naso-anal (cm), Peso do Coração (g) e Razão 

Peso do Coração/Peso Corporal (%) dos animais N, M e S em 21 e 42 dias 

 

 

 
Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: (A) Peso ao Nascer (g). Foi detectada diferença significante de peso ao nascer entre os grupos N, M e 

S, p<0,05. (B) Peso Corporal (g). Foi detectada diferença significante de peso entre os grupos N, M e 

S, em 21 e 42 dias, p<0,05. Apenas os grupos N e M apresentaram diferença significante de peso de 

21 para 42 dias, p<0,05. (C) Comprimento naso-anal (cm). Foi detectada diferença significante de 

comprimento naso-anal entre os grupos N, M e S, em 21 e 42 dias, p<0,05. Os grupos N, M e S 

apresentaram diferença significante de comprimento naso-anal de 21 para 42 dias, p<0,05. (D) Peso 

do Coração (g). Em 21 dias os grupos M e S apresentaram diferença significante de peso do coração 

comparados ao grupo N, p<0,05. Em 42 dias foi detectada diferença significante de peso do coração 

entre os grupos N, M e S, p<0,05. Somente o grupo N apresentou diferença significante de peso do 

coração de 21 para 42 dias, p<0,05. (E) Razão Peso do Coração/Peso Corporal (%). Em 21 dias o 

grupo M apresentou diferença significante na razão peso do coração/peso corporal comparado aos 

grupos N e S, p<0,05. Em 42 dias foi detectada diferença significante na razão entre os grupos N, M e S, 

p<0,05. Os grupos N, M e S apresentaram diferença significante na razão de 21 para 42 dias, p<0,05. 

 

 

 

 

A 

B C 

D E 
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5.3.2 Análise metabólica 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas empregando-se Análise de Variância com 

dois fatores, grupo e semana, considerando a semana como um fator de medida repetida. Os 

valores semanais representam a média dos valores obtidos diariamente no período de sete 

dias, S1 e S2 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Avaliações Metabólicas nas semanas S1 e S2 dos animais dos grupos N, M e S 

  N M S 

Massa Corporal (g)
1
 

S1 77,1 ± 3,3 36,9 ± 1,9
*
 17,0 ± 0,8

*#
 

S2 154,0 ± 4,0
$
 62,0 ± 7,2

*$
 21,8 ± 3,1

*#$
 

Ingestão Alimentar (g)
 2

 
S1 9,9 ± 0,6 6,0 ± 1,2

*
 2,4 ± 0,7

*#
 

S2 14,5 ± 1,3
$
 9,5 ± 1,6

*$
 3,1 ± 0,7

*#
 

Ingestão Alimentar / S1 12,8 ± 0,6 16,1 ± 2,9 14,2 ± 3,3 

Massa Corporal (%)
3
 S2 9,4 ± 0,7 15,2 ± 1,4 14,2 ± 1,6 

Ingestão de Água (g)
4
 

S1 12,4 ± 2,2 8,6 ± 1,8 4,0 ± 0,2
*
 

S2 21,8 ± 2,6
$
 21,6 ± 9,2

$
 6,1 ± 1,9

*#
 

Ingestão de Água / S1 16,1± 2,7 23,5 ± 5,0 23,5 ± 2,5 

Massa Corporal (%)
5
 S2 14,2 ± 1,8 34,8 ± 14,6 27,6 ± 5,6 

Excreção de Urina (g)
 6
 

S1 4,4 ± 1,8 2,8 ± 0,9 0,8 ± 0,3 

S2 9,7 ± 1,7 8,8 ± 6,8 1,7 ± 1,0 

Excreção de Urina / S1 34,7 ± 8,5 31,8 ± 4,2 19,4 ± 7,1 

Ingestão de Água (%)
7
 S2 44,1 ± 3,4 36,5± 15,6 25,4 ± 10,1 

Excreção de Fezes (g)
8
 

S1 1,05 ± 0,12 0,71 ± 0,16
*
 0,13 ± 0,06

*#
 

S2 1,81 ± 0,27
$
 1,29 ± 0,28

*$
 0,35 ± 0,11

*#
 

Excreção de Fezes / S1 10,6 ± 1,1 12,5 ± 4,8 5,3 ± 1,5
*#

 

Ingestão Alimentar (%)
9
 S2 12,6 ± 1,9 13,7 ± 3,0 11,1 ± 2,6

$
 

Fonte: (RIBEIRO L, 2015) 

Dados expressos em média ± desvio padrão. N (n=5), M (n=8), S (n=6) 
1-9

ANOVA dois fatores com medidas repetidas na semana. 
1,2

Grupo x Semana, p<0,001;
 3

Grupo x Semana, 

p=0,060; Grupo, p<0,001 (Bonferroni: S≠N, p=0,009; M≠N, p<0,001, independente da Semana); Semana, 

p=0,025 (S2≠S1, independente do Grupo); 
4
Grupo x Semana, p=0,045; 

5
Grupo x Semana, p=0,062; Grupo, 

p=0,002 (Bonferroni: S≠N, p=0,018; M≠N, p=0,002, independente da Semana); Semana, p=0,066; 
6
Grupo x 

Semana, p=0,244; Grupo, p<0,001 (Bonferroni: S≠N, p<0,001; S≠M, p<0,001, independente da Semana); 

Semana, p<0,001 (S2≠S1, independente do Grupo); 
7
Grupo x Semana, p=0,713; Grupo, p=0,006 (Bonferroni: 

S≠N, p=0,007; S≠M, p=0,035, independente da Semana); Semana, p=0,017 (S2≠S1, independente do Grupo); 
8
Grupo x Semana, p=0,002; 

9
Grupo x Semana, p=0,001. 

*
≠N, 

#
≠M, 

$
≠S1, (Bonferroni, p<0,05). 

 

Com relação à massa corporal, foi observado aumento significante de S1 para a S2 

em todos os grupos, p<0,05. O grupo M apresentou aumento de 68%, S 28% e N 100%. Em 

S1, o grupo M apresentou 48% da massa corporal do grupo N e o grupo S 22%. Em S2, o 

grupo M apresentou 40% da massa corporal do grupo N e o grupo S 14% (Gráfico 2A). 
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Nos grupos N e M, os dados relativos à ingestão alimentar indicaram um aumento 

significativo no consumo de ração de S1 para S2 (p<0,05). Assim, esse aumento foi de 46% 

para o grupo N, e de 58% para o grupo M. Para esse parâmetro, o grupo S não apresentou 

aumento de S1 para S2. Tendo o grupo N como controle, tanto em S1 como em S2 a ingestão 

foi menor nos grupos M e S, p<0,05. Em S1, o grupo M ingeriu 39% a menos, e o grupo S 

76% a menos; em S2, a ingestão foi, respectivamente, 34% e 79% menor (Gráfico 2B). 

Essas relações mudam quando se estabelece, em porcentagem, a razão ingestão 

alimentar/massa corporal. Independente da semana, os grupos M e S apresentaram maior 

razão do que o grupo N (p<0,001 e p=0,009, respectivamente); já entre os grupos M e S, não 

foram detectadas diferenças significantes. Também, independente do grupo, houve 

diminuição na porcentagem dessa razão de S1 para S2, p=0,025 (Gráfico 2C). 

A ingestão de água aumentou de S1 para S2 nos grupos N (76%) e M (151%), 

p<0,05; no grupo S, esse aumento não foi significante. Em S1 somente, o grupo S ingeriu 

68% a menos de água do que o grupo N (p<0,05). Já em S2, o grupo S ingeriu 72% a menos 

de água do que os grupos N e M, p<0,05 (Gráfico 2D). 

Quanto a razão ingestão de água/massa corporal, não foram observadas diferenças 

significantes entre S1 e S2, p=0,066. Porém, independente da semana, os grupos M e S 

apresentaram maior porcentagem do que o grupo N (p=0,002 e p=0,018 respectivamente), ou 

seja, em torno de 14% para o grupo M, e de 10% para o grupo S (Gráfico 2E). 

Quando analisado o parâmetro do volume de excreção de urina, independente do 

grupo houve aumento significante (em média, 162%) de S1 para S2, p<0,001. Independente 

da semana, o grupo S excretou em média 80% a menos que os demais grupos, p<0,001 

(Gráfico 2F). 

Esses resultados se mantiveram quando analisada a razão excreção de urina/ingestão 

de água, quando se detectou um aumento em torno de 6,7% entre S1 e S2 (p=0,017). 

Independente da semana, a menor porcentagem foi observada no grupo S, quando comparado 

aos grupos N (p=0,007) e M (p=0,035). Desta forma, verificou-se que o grupo S é 17% e 12% 

menor do que os grupos N e M, respectivamente (Gráfico 2G). 

Foi possível observar um aumento significante na quantidade de excreção de fezes de 

S1 para S2, nos grupos N (72%) e M (82%), p<0,05. Considerando-se os períodos 

separadamente, em S1, a excreção dos grupos M e S foram, respectivamente, 32% e 88% 

menores do que o grupo N; em S2, 29% e S 80%, p<0,05 (Gráfico 2H). 
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Quanto a razão excreção de fezes/ingestão alimentar somente o grupo S exibiu um 

aumento significante (5,8%) de S1 para S2, p<0,05. Em S1, o grupo S apresentou menor 

razão do que os grupos N (5,3%) e M (7,2%), p<0,05; em S2, não foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos N, M e S (Gráfico 2I). 

 

Gráfico 2 - Representação gráfica da média e desvio padrão da Massa Corporal (g), Ingestão Alimentar (g), 

Razão Ingestão Alimentar/Massa Corporal (%), Ingestão de Água (g), Razão Ingestão de 

Água/Massa Corporal (%), Excreção de Urina (g), Razão Excreção de Urina/Ingestão de Água (%), 

Excreção de Fezes (g), Razão Excreção de Fezes/Ingestão Alimentar (%) dos animais dos grupos N, 

M e S, submetidos às gaiolas metabólicas nas semanas S1 e S2 

 

 

 

 

B 

A 

C 

D E 

F G 
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Fonte: (RIBEIRO, L., 2015) 

Legenda: (A) Massa Corporal (g). Em S1 e S2 os grupos apresentaram diferenças significantes entre si, p<0,05. 

Os grupos N, M e S apresentaram aumento significante na massa corporal de S1 para S2 dias, p<0,05. 

(B) Ingestão Alimentar (g). Em S1 e S2 os grupos apresentaram diferenças significantes entre si, 

p<0,05. Apenas os grupos N e M apresentaram aumento significante na Ingestão Alimentar de S1 para 

S2, p<0,05. (C) Razão Ingestão Alimentar/Massa Corporal (%). Independente da semana, os grupos 

M e S apresentaram maior razão ingestão alimentar por massa corporal quando comparados ao grupo 

N, p<0,001 e p=0,009 respectivamente. Independente do grupo, houve diminuição significante na 

razão de S1 para S2, p=0,025. (D) Ingestão de Água (g). Houve aumento significante na ingestão de 

água em S1 para S2 nos grupos N e M, p<0,05. Em S1 apena o grupo S apresentou menor ingestão de 

água quando comparado ao grupo N. Em S2, o grupo S apresentou menor ingestão de água do que os 

grupos N e M, p<0,05. Os grupos M e N não apresentaram diferença significante em S1 e S2. (E) 

Razão Ingestão de Água/Massa Corporal (%). Independente do grupo, não houve aumento significante 

na razão ingestão de água por massa corporal em S1 para S2, p=0,066. Independente da semana, os 

grupos M e S apresentaram maior porcentagem de ingestão de água por massa corporal do que o 

grupo N, p=0,002 e p=0,018 respectivamente. (F) Excreção de Urina (g). Independente do grupo, 

houve aumento significante na excreção de urina em S1 para S2, p<0,001. Independente da semana, o 

grupo S apresentou menor excreção de urina do que os grupos N e M, p<0,001. (G) Razão Excreção 

de Urina/Ingestão de Água (%). Independente do grupo houve aumento significante na razão excreção 

de urina por ingestão de água (%) em S1 para S2, p=0,017. Independente da semana, o grupo S 

apresentou menor razão do que os grupos N e M, p=0,007 e p=0,035, respectivamente. (H) Excreção 

de Fezes (g). Nos grupos N e M houve aumento significante na excreção de fezes em S1 para S2, 

p<0,05. Tanto em S1 como em S2, o grupo N apresentou maior excreção de fezes, seguido pelos 

grupos M e o grupo S apresentou a menor excreção de fezes, p<0,05. (I) Razão excreção de 

Fezes/Ingestão Alimentar (%). No grupo S houve aumento significante na razão excreção de fezes por 

ingestão alimentar em S1 para S2, p<0,05. Em S1, o grupo S apresentou menor razão excreção de 

fezes por ingestão alimentar do que os grupos N e M, p<0,05. 

H I 
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5.3.3 Análise Morfométrica 

 

 

Na tabela 4 estão expressas em mm
2
 as médias (± DP) das áreas ventricular total 

(AV), externa do ventrículo esquerdo (AEVE), e interna do ventrículo esquerdo (AIVE) 

e, em mm, a espessura das paredes do ventrículo esquerdo (EVE).  

 

Tabela 4 - Morfometria do Ventrículo Esquerdo (VE) dos animais dos grupos N, M e S, com 21 e 42 dias 

  N M S 

AV
1
 (mm

2
) 21d 58,6 ± 2,2 35,1 ± 5,7 22,1 ± 0,8 

 42d 78,1 ± 10,3 43,0 ± 5,5 26,9 ± 1,6 

AEVE
2
 (mm

2
) 21d 41,1 ± 3,5 24,4 ± 3,5 15,6 ± 0,6 

 42d 54,2 ± 6,5 29,1 ± 4,1 20,3 ± 1,9 

AIVE
3
 (mm

2
) 21d 9,3 ± 2,6 3,3 ± 1,6 3,1± 0,9 

 42d 6,3 ± 2,8 2,5 ± 0,7 2,9 ± 1,1 

AEVE/AV
4
 (%) 21d 70,1 ± 4,1 69,6 ± 1,6 70,7 ± 1,8 

 42d 69,5 ± 1,9 67,5 ± 4,3 75,5 ± 4,1 

AIVE/AV
5
 (%) 21d 15,7 ± 4,1 8,9 ± 3,1 13,9 ± 4,1 

 42d 7,8 ± 2,5 5,9 ± 1,3 11,0 ± 3,9 

AIVE/AEVE
6
 (%) 21d 22,5 ± 5,7 12,9 ± 4,7 19,6 ± 5,5 

 42d 11,3 ± 3,7 8,7 ± 2,0 14,4 ± 4,6 

EVE
7
 (mm) 21d 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

 42d 2,6 ± 0,1 2,1 ± 0,3 1,7 ± 0,2 

Fonte: (RIBEIRO L, 2015) 

Dados expressos em média ± desvio padrão. N, M e S (n=5). 
1-7

ANOVA dois fatores. 
1
Grupo x Idade, p=0,623; Grupo, p<0,001 (Tukey, M≠N, S≠N, S≠M, p<0,05, independente da Idade); Idade, 

p<0,001 (42d≠21d, independente do Grupo). 
2
Grupo x Idade, p=0,583; Grupo, p<0,001 (Tukey, M≠N, S≠N, 

S≠M, p<0,05, independente da Idade); Idade, p<0,001 (42d≠21d, independente do Grupo). 
3
Grupo x Idade, 

p=0,197; Grupo, p<0,001 (Tukey, M≠N, S≠N, p<0,05, independente da Idade); Idade, p=0,062. 
4
Grupo x Idade, 

p=0,056; Grupo, p=0,011 (Tukey, S≠M, p<0,05, independente da Idade); Idade, p=0,509. 
5
Grupo x Idade, 

p=0,210; Grupo, p=0,003 (Tukey, M≠N, S≠M, p<0,05, independente da Idade); Idade, p=0,001 (42d≠21d, 

independente do Grupo). 
6
Grupo x Idade, p=0,237; Grupo, p=0,001 (Tukey, M≠N, S≠M, p<0,05, independente 

da Idade); Idade, p<0,001 (42d≠21d, independente do Grupo.
 7

Grupo x Idade, p=0,074; Grupo, p<0,001 (Tukey, 

M≠N, S≠N, S≠M, p<0,05, independente da Idade); Idade, p<0,001 (42d≠21d, independente do Grupo). 

 

Quanto à AV, independentemente do fator idade, o maior valor foi observado no 

grupo N, e o menor, no grupo S, p<0,05. De 21 para 42 dias, os três grupos apresentaram 

aumento significante, p<0,001. Com 21 dias, em relação ao grupo N, o grupo M foi 40% 

menor, e o grupo S, 62%. No período de 42 dias, ainda em relação ao grupo N, o grupo M foi 

45% menor e o grupo S 66%. Entre os períodos, isto é, de 21 para 42 dias, o aumento foi de 

33% para o grupo N, e de 22% para os grupos M e S (Gráfico 3A). 

Independentemente da idade, a maior e a menor AEVE também foram observadas, 

respectivamente, nos grupos N e S, p<0,05. Os três grupos apresentaram aumento significante 
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desse parâmetro de 21 para 42 dias (p<0,001), ou seja, 32%, para o grupo N, 19% para o 

grupo M, e 30% para o grupo S. Ao se considerar o período de 21 dias, e o grupo N como 

controle, a área foi 41% menor no grupo M, e 62% no grupo S; com 42 dias, foi 46% e 63%, 

respectivamente, menor em relação a N (Gráfico 3B). 

Para o parâmetro AIVE, independentemente da idade, o grupo N apresentou o maior 

valor e os grupos S e M não apresentaram diferença significante entre si (p<0,05). Em relação 

a N, a área dos grupos M e S foi aproximadamente 62% menor. Não foi detectada diferença 

significante entre 21 e 42 dias, p=0,062. (Gráfico 3C).  

Para a razão da AEVE/AV, apenas o grupo S apresentou maior razão do que M, 

p<0,05, independentemente da idade. Não foi detectada diferença significante entre 21 e 42 

dias, p=0,509 (Gráfico 3D). 

Independentemente da idade, o grupo M apresentou a menor razão da AIVE/AV do 

que os grupos N e S, que não exibiram diferença significante entre si, p<0,05. De 21 para 42 

dias a diminuição verificada foi significante, independente do grupo. No grupo N foi de 8%, e 

a dos grupos M e S, de 3% (Gráfico 3E). 

Também para a razão AIVE/AEVE, independentemente da idade, os menores valores 

foram verificados para o grupo M comparativamente aos grupos N e S, que não exibiram 

diferenças significantes entre si, p<0,05. Uma diminuição significante foi detectada nessa 

razão, independente do grupo, do período de 21 para o de 42 dias, p<0,05 (N 11,2%; M 4,2%; 

S 5,2%) (Gráfico 3F). 

Ao analisar o parâmetro de EVE, houve diferença significante entre os grupos, 

independente da idade, com o grupo N apresentando a maior espessura, e o grupo S, a menor 

(p<0,05). De 21 para 42 dias, ocorreu um aumento desse parâmetro nos três grupos, 

destacando-se, N 37%, M 17% e S 31%, p<0,001 (Gráfico 3G). 
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Gráfico 3 - Representação gráfica da média e desvio padrão, da AV (mm
2
), AEVE (mm

2
), AIVE (mm

2
), Razão 

AEVE/AV (%), Razão AIVE/AV (%), Razão AIVE/AEVE (%) e EVE (mm) 

 

 

 

 
Fonte: (RIBEIRO L.,2015) 

Legenda: (A) AV (mm2). Os grupos apresentaram diferenças significantes entre si, p<0,05. Foi significante o aumento de AV de 21 para 

42 dias, p<0,001. (B) AEVE (mm2). Os grupos apresentaram diferenças significantes entre si, p<0,05. Foi significante o 
aumento de AEVE de 21 para 42 dias, p<0,001. (C) AIVE (mm2). O grupo N apresentou maior área, p<0,05, enquanto que S e 

M não apresentaram diferença significante entre si, independentemente da idade. Não foi detectada diferença significante entre 

21 e 42 dias, p=0,062. (D) Razão AEVE/AV (%). O grupo S apresentou maior razão do que M, p<0,05, independentemente da 
idade. Não foi detectada diferença significante entre 21 e 42 dias, p=0,509. (E) Razão AIVE/AV (%). O grupo M apresentou 

menor razão da AIVE por AV do que os grupos N e S, independentemente da idade, p<0,05. Houve diminuição da razão AIVE 

por AV de 21 para 42 dias, independentemente do Grupo, p=0,001. (F) Razão AIVE/AEVE (%). O mesmo observa-se para a 

razão AIVE por AEVE, onde o grupo M, independentemente da idade, obteve valores menores comparados aos grupos, N e S, 

p<0,05. Houve diminuição da razão AIVE por AEVE de 21 para 42 dias, independentemente do Grupo, p<0,001. (G) EVE 

(mm). Houve diferença significante entre os grupos, independentemente da idade, o grupo N apresentou maior espessura 
enquanto que S apresentou a menor espessura, p<0,05. Houve aumento significante de EVE de 21 para 421 dias, p<0,001. 

 

A B 

C D 

E F 
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5.3.4  Análise Estereológica 

 

 

Na Tabela 5 estão expressas, em porcentagem, densidade de volume de núcleos de 

cardiomiócitos (Vv) (%), bem como a espessura dos cardiomiócitos (µm).  

 

Tabela 5 - Densidade de volume de núcleos de cardiomiócitos Vv (%) e espessura dos cardiomiócitos (m) dos 

animais dos grupos N, M e S, com 21 e 42 dias de vida 

  N M S 

Vv
1
 (%) 21d 29,4 ± 3,9 24,6 ± 3,6 41,2 ± 5,7

*#
 

 42d 12,7 ± 1,6
$
 15,5 ± 1,4

$
 22,2 ± 2,1

*#$
 

Espessura
2
 (m) 21d 10,02 ± 0,5 8,82 ± 0,8 8,24 ± 0,4 

 42d 10,95 ± 0,3 10,86 ± 0,7 10,47 ± 1,1 

Fonte: (RIBEIRO L, 2015)  

Dados expressos em média ± desvio padrão. n=5 
1-2

ANOVA dois fatores. 
1
Grupo x Idade, p=0,013. 

2
Grupo x Idade, p=0,104; Grupo, p=0,005 (Tukey, S≠N, p<0,05, independentemente 

da Idade); Idade, p<0,001 (42d≠21d, independente do Grupo). 
*
≠N, 

#
≠M, 

$
≠S1, (Tukey, p<0,05) 

 

Relativamente à idade, todos os grupos apresentaram diminuição de Vv de 21 para 42 

dias, (N - 17%; M - 9%, e S - 19%). Independente da idade, o Vv foi maior no grupo S, em 

comparação aos grupos N (12% e 10%) e M (17% e 7%), em 21 e 42 dias respectivamente, 

p<0,05 (Gráfico 4A). 

Independentemente do grupo, houve aumento significante na espessura dos 

cardiomiócito de 21 para 42 dias, p<0,001 (N- 9%, M- 23% e S- 27%). Apenas o grupo S 

apresentou menor espessura do que o grupo N, independentemente da idade, p<0,05. Em 21 

dias o grupo S apresentou-se 18% menor e em 42 dias 4,4% (Gráfico 4B). 
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Gráfico 4 - Representação gráfica da média e desvio padrão da Vv (%) e Espessura dos cardiomiócitos (m) dos 

animais dos grupos N, M e S, com 21 e 42 dias 

 
Fonte: (RIBEIRO L, 2015) 

Legenda: (A) Vv (%). O grupo S apresentou diferença significante de N e M, em 21 e 42 dias, p<0,05. Os 

grupos apresentaram diminuição de Vv de 21 parta 42 dias, p<0,05. (B) Espessura dos cardiomiócitos 

(m). O grupo S apresentou menor espessura dos cardiomiócitos do que N, independentemente da 

idade, p<0,05. Houve aumento significante da espessura dos cardiomiócitos de 21 dias para 42 dias, 

independentemente do grupo, p<0,001. 

 

 

A distribuição de frequência da espessura do cardiomiócito (%) está expressa no 

gráfico 5. Desta forma, verifica-se que aos 21 dias, a maior concentração para os grupos N, S 

e M foi encontrada nos intervalos de 8-11m (66%), 7-9m (68%), e 7-10m (65%), 

respectivamente. Enquanto que na idade de 42 dias a maior concentração tenha ocorrido no 

intervalo de 9-12m (57%) para N, 8-11m (55%) para S e 9-12m (58%) para M. 

 

Gráfico 5 - Representação gráfica da distribuição de frequência (%) da espesura dos cardiomiócitos (m) dos 

animais dos grupos N, M e S, com 21 e 42 dias 

 
Fonte: (RIBEIRO L, 2015) 

Legenda: (A) Distribuição de frequência (%) da espessura dos cardiomiócitos em intervalos de 1m dos animais 

N, M e S de 21 dias. (B) Distribuição de frequência (%) da espessura dos cardiomiócitos em 

intervalos de 1m dos animais N, M e S de 42 dias. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos relacionados aos aspectos 

metabólicos, morfológicos, macroscópicos e microscópicos. 

 

 

6.1 PARÂMETROS FÍSICOS E COMPORTAMENTAIS GERAIS  

 

 

Considerando-se que a quantidade e a qualidade do leite materno influencia a oferta 

proteica para a prole (MARIN et al., 1995), observou-se na presente pesquisa, um atraso no 

desenvolvimento no processo de locomoção dos animais subnutridos durante a fase de 

amamentação, corroborando com a teoria de que quando reduz-se a quantidade de proteína 

necessária ao o processo de catabolismo, haverá uma consequente deficiência de aminoácidos 

disponíveis, impossibilitando que sejam formadas proteínas importantes para o 

desenvolvimento e maturidade adequados dos ossos e dos músculos (BOLINA-MATOS, 

2012). 

As diferenças comportamentais da progenitora e da prole favoreceu o canibalismo da 

mãe em relação aos filhotes. Esta conduta foi descrita por Castilho (1975) como estando 

associada ao estresse causado pela escassez proteica aliada a situações que podem ocasionar 

respostas fisiológicas adversas no animal. Desta forma, muito embora tenha se tentado 

minimizar cuidadosamente os efeitos determinados por alterações relativas à mudança de 

trocador, manejo, isolamento, métodos experimentais e barulho excessivo (ANDRADE et al., 

2002), não foi possível no presente estudo eliminar o estresse que a escassez protéica 

promoveu, fato que pode explicar a maior frequência de canibalismo no grupo S. 

Além das diferenças físicas gerais como o comprimento dos animais perceptíveis nos 

grupos S e M em comparação ao grupo N, a menor densidade numérica de pelos com 

tamanhos menores principalmente no grupo S estão de acordo com as descrições histológicas 

de Shrader e Zeman, (1969), que atribuem essas características à reatividade enzimática 

reduzida nas camadas da epiderme, nas células epiteliais dos brotos rudimentares do pelo, na 

composição do tecido conjuntivo e nas papilas em formação de animais desnutridos.  
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6.2 PARÂMETROS METABÓLICOS 

 

 

No tecido cardíaco, advém uma diminuição significativa da distância máxima de 

difusão dos metabólicos, aprimorando o abastecimento energético celular e apresentando uma 

relativa proteção no metabolismo em miócitos desnutridos (VANDEWOUDE, 1995).  

Na presente pesquisa, os parâmetros metabólicos analisados (ingestão alimentar e de 

agua, e excreção de fezes e urina) foram maiores no grupo N, e menores no grupo S; os 

grupos M exibiram resultados intermediários. Segundo Sawaya, (2003), em animais 

subnutridos, como é o caso do grupo S, a ingestão de alimentos é reduzida em decorrência da 

má absorção dos mesmos. Estudos que avaliam a subnutrição desde a gestação e a lactação, 

podem induzir graves alterações metabólicas (HOWIE et al., 2012), além de causar efeitos 

nocivos, ou até mesmo, irreversíveis (OLIVEIRA et al., 2010). 

Ao se avaliar a razão ingestão alimentar/massa corporal verificou-se que os grupos S e 

M ingeriram uma maior quantidade de ração, proporcionalmente à massa corporal. Para 

Savino et al (2007), os mecanismos do apetite são controlados por alterações de eixos 

hormonais que relacionam-se com o hipotálamo e a hipófise. O hormônio da saciedade, a 

leptina, é secretado pelos adipócitos no organismo, onde sinalizam ao hipotálamo, e envia 

sinais aos receptores de neurônios em resposta à restrição ou ingestão de alimentos. Sendo 

assim, a leptina favorece a regulação da quantidade de energia armazenada e/ou da ingestão 

alimentar. Por outro lado, o hormônio da fome, a grelina, age estimulando o apetite 

(SHARMA et al., 2013). A perda da massa corporal, acompanhada à subnutrição, aumentam 

os níveis de grelina, que, aumenta a ingestão alimentar (RIEDL et al., 2012). 

Quando analisada a razão excreção de urina/ingestão de água, a menor porcentagem 

foi observada no grupo S, quando comparado aos grupos N e M, mostrando que os animais 

subnutridos apresentaram retenção hídrica nos tecidos, provavelmente pelo baixo nível 

protéico. Esse fato pode ser comprovado com os efeitos provenientes de uma subnutrição 

severa (Kwashiorkor), onde um dos principais sinais clínicos é a presença de edema 

(TIERNEY; SAGE; SHWAYDER, 2010). 

Quanto à razão excreção de fezes/ingestão alimentar, apesar de não apresentar 

diferença entre os grupos, pode observar que houve tendência ao aumento das médias no 

grupo S. Esses dados indicam que os animais, subnutridos desde a gestação e lactação, 

demostraram uma necessidade de se alimentar, com o intuito de suprir a carência protéica, 

devido à má adaptação e absorção do alimento pelo trato gastrointestinal (BOLINA, 2014).  
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6.3 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 

Quanto à análise morfológica dos ventrículos, observou-se que, quando comparados os 

grupos de 21 com os de 42 dias, o contorno ventricular do grupo N praticamente dobrou, e o 

desenvolvimento no grupo S foi pouco aparente. Nos animais do grupo M, esse parâmetro 

exibiu um discreto aumento. Essas observações demonstram que a deficiência no crescimento, 

determinada pela depleção na dieta torna-se dependente da idade e da capacidade de 

recuperação do organismo, como descrito por Winick e Noble, (1966). Para ele, como a 

desnutrição inicial incide na divisão celular e o animal não pode retomar essa etapa, isto 

repercute num estágio mais avançado do crescimento, onde se evidencia uma redução no 

tamanho das células. Desta forma, pelo menos com o protocolo aqui empregado relativamente 

aos períodos de vida do animal, tanto a dieta hipoprotéica como a padrão de Moçambique 

incidiram também sobre o desenvolvimento do órgão. 

A principal função mecânica do tecido conjuntivo é a de fornecer suporte para a 

manutenção do alinhamento dos cardiomiócitos. Devido a sua tensão a distensão e 

elasticidade, ele resiste à deformação, preservando a forma e a espessura, prevenindo rupturas 

e contribuindo para o enrijecimento passivo e ativo do miocárdio. (MARTOS et al., 2007). De 

acordo com Cicogna et al. (1999) no interstício do miocárdio encontram-se, além das fibras 

colágenas dos tipos I (80%) e III (12%), as dos tipos IV, V e VI, com a função de suportar 

também os vasos intramiocárdicos, além de participar na defesa contra invasões por corpos 

estranhos, e auxiliar na nutrição dos miócitos.  

A densidade e distribuição das fibras colágenas dos tipos I e III nos animais de 42 dias 

(N42, S42 e M42), diferentes da observada nos animais mais jovens (N21, S21 e M21), são 

compatíveis com o aumento do colágeno intersticial descrito por Cicogna et al. (1999) no 

coração de ratos desnutridos adultos. A menor densidade aparente dessas fibras observada nos 

animais do grupo N pode indicar uma fase de remodelação já estabelecida, enquanto que o 

predomínio das fibras do tipo III nos grupos S e M, esse processo encontra-se em franco 

andamento. 

As fibras elásticas, em grande quantidade nas paredes das artérias, promovendo a 

resistência necessária à sua distensão (WEBER, 1989; LOPES et al., 2002) não foram 

detectadas no miocárdio de todos os grupos estudados, pelo menos com a metodologia 

empregada. Uma vez que a densidade desse tipo de fibra é elevadíssima em casos de 

patologias do miocárdio, como tumores cardíacos (PERNICK, 2013), a não evidenciação das 
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mesmas principalmente nos grupos S e M permitem inferir que, pelo menos na fase em que se 

encontram os animais, o estado de subnutrição não alterou a estrutura normal do arcabouço do 

miocárdio. 

Ultraestruturalmente, porém, os cardiomiócitos do grupo S21 com linha Z irregular e 

densidade clara e mantida no grupo S42, contrastando com a linha Z bem definida e com 

densidade escura dos grupos N21 e M21, e N42 e M42, evidenciam um efeito da subnutrição 

que ainda não se pode associar com uma disfunção miofibrilar permanente, muito embora 

observações semelhantes tenham sido feitas por Sugizaki et al. (2005). Esses autores, usando 

um modelo de restrição alimentar da ordem de 50%, verificaram alterações ultraestruturais em 

cardiomiócitos de ratos, tais como a ausência ou desorganização dos miofilamentos e da linha 

Z, mitocôndrias polimórficas com cristas desorganizadas e uma grande quantidade de fibras 

colágenas intersticiais nos ratos desnutridos. Muito embora não se tenha avaliado o aspecto 

das mitocôndrias, sabe-se que uma das características das mesmas na desnutrição é a 

desorganização das suas cristas. Assim, é plausível admitir que as alterações ultraestruturais 

aqui descritas, estão relacionadas a um processo de atraso no desenvolvimento dessas células, 

e não com um processo de degeneração. Estudos com animais submetidos a uma dieta 

hipoprotéica com tempo superior ao aqui empregado podem elucidar definitivamente essa 

questão, ainda em aberto. 

Também, se torna necessário uma avaliação na densidade das mitocôndrias nos 

cardiomiócitos, uma vez que uma elevação nesse parâmetro em cardiomiócitos ventriculares 

de animais submetidos à restrição protéica observada por Johnson et al. (2009), poderia estar 

associada com um aumento na produção de energia para compensar ou minimizar a 

deficiência na mecânica de células induzidas por disfunção miofibrilar. 
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6.4 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 

A alimentação utilizando-se dietas com baixo teor proteico na gestação geram animais 

com perturbações no crescimento fetal e no peso ao nascer. As características do baixo peso e 

das desproporções corporais resultantes da subnutrição são fortes identificadores de risco 

elevado para o desenvolvimento de doenças na vida adulta (LANGLEY-EVANS, 2001).  

Baseando-se nessas considerações, particularmente o reduzido peso corporal ao nascer 

dos animais do grupo S (34% menor do que o do grupo N), a manutenção de um patamar 

baixo relativo aos animais nutridos, tanto dos animas S como M nos períodos estudados (21 e 

42 dias), e a não recuperação do comprimento naso-anal desses animais, são indicativos de 

um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares nesses animais 

(BARKER, 1995). Assim, fica evidente que não somente os animais subnutridos devem ser 

submetidos a um processo de renutrição, mas também aqueles mantidos com a dieta padrão de 

Moçambique que, por ser fornecida à população de um País, merece especial atenção quanto a 

esse processo.  

Quanto ao coração, vários estudos analisaram a existência de atrofia cardíaca com 

redução do peso do órgão, tanto na desnutrição experimental (NUTTER et al., 1979; 

SAMAREL et al., 1987; DESAI et al., 1996; ASADIFAR et al., 2005; TOSCANO et al., 

2008), quanto em seres humanos (SUTTON et al., 1985; BERGMAN et al., 1988, KOTHARI 

et al., 1992; SARAIVA; BRINDEIRO FILHO; NORA, 1992; EL-SAYED et al., 2006). 

O menor peso do coração dos grupos S e M em relação ao grupo N, corroboram com 

as pesquisas sobre o prejuízo no crescimento de órgãos frente à carência de substratos 

adequados para manter a síntese proteica, que conduz à uma atrofia tecidual generalizada 

(BERGMAN et al., 1988; TOSCANO et al., 2008).  Essas alterações que para Samarel et al. 

(1987) seriam provavelmente responsáveis pela diminuição ou atrofia permanente do coração 

no estado de desnutrição, talvez não sejam permanentes, caso se estabeleçam processos de 

recuperação protéica, em fases onde ainda se pode intervir na dinâmica de crescimento dos 

órgãos em geral, particularmente o coração.  

Em ratos, desnutridos, Desaí et al. (1996) encontraram menor relação peso cardíaco/ 

peso corporal; ratos submetidos à restrição de 50% na dieta, exibiram perda de peso 

desproporcional e aumento da relação peso corpóreo/ventrículo, sem contudo exibirem 

alterações na mecânica cardíaca (CICOGNA et al., 2000). Nos estudos de Saraiva (1990) e 

Toscano el al. (2008), foi caracterizada maior redução do peso corporal em comparação ao 
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peso do coração, sugerindo que a adaptação do órgão às necessidades do corpo ocorre com 

certa restrição. Previamente, autores como Zeman (1967) já havia sinalizado que a restrição 

proteica materna em ratos jovens promove o aumento de peso cardíaco, cerebral e tímico em 

relação ao peso corpóreo total. 

Assim, pode-se considerar que, além dos animais do grupo S, onde os resultados sobre 

peso do coração/peso corporal confirmam os autores acima descritos, chama à atenção os 

dados para o grupo M, que, embora de valor intermediário entre N e S, também foi diferente 

quando comparado ao grupo N.  

Em diferentes níveis no miocárdio estudos morfométricos realizados mostram 

modificações como a microvascularização e mecanismo de adaptação dos cardiomiócitos 

desnutridos, proporcionando mudanças nos tecidos que resultam em alterações quantitativas e 

qualitativas na composição celular e subcelular (VANDEWOUDE, 1995). Segundo Fioretto 

el al (2002), na avaliação morfométrica, função e características bioquímicas do coração, a 

desnutrição favorece a atrofia e retardo do crescimento cardíaco, relacionando seus resultados 

à diminuição de síntese de componentes miofibrilares e aumento do catabolismo das 

proteínas. 

Dentre os parâmetros observados na presente pesquisa, as medidas que esboçam a área 

ocupada pela musculatura da câmara cardíaca demonstram que as mesmas foram menores nos 

grupos S e M, em relação aos grupos N. Desta forma, Sutton (1995) cita que a desnutrição 

levaria à redução no diâmetro da cavidade do VE em decorrência da redução da massa do 

miocárdio. A redução da área ocupada pelo VE nos grupos S e M da ordem de 62%, e 

também a diminuição da EVE em S e M, principalmente na idade de 42 dias, são compatíveis 

com o descrito em crianças com desnutrição calórico-proteica grave tipo kwashiorkor, onde 

há uma diminuição do volume cardíaco, e da espessura da parede do ventrículo esquerdo 

(SARAIVA, 1990). 

Quanto a esses parâmetros, verifica-se na literatura consultada divergências entre os 

autores. Bergman (1988) e Fioretto et al. (2002) descreveram um aumento da geometria da 

cavidade do VE pelo remodelamento do miocárdio, enquanto que Cheema et al. (2005) 

verificaram um aumento na espessura da parede do VE de ratos submetidos à desnutrição 

proteica (caseína 9%), sugerindo hipertrofia ventricular patológica decorrente de disfunção 

cardíaca, e De Castro Magalhães et al. (2008) descrevem que uma hipertrofia ventricular 

esquerda do tipo concêntrica caracterizada pelo aumento da espessura da parede do VE, e 

redução de seu diâmetro cavitários.  
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Tem sido comprovado experimentalmente que a desnutrição é um fator inibidor do 

metabolismo celular cardíaco, o que pode ser notado com maior intensidade quando ela atua 

durante os períodos críticos de proliferação e maturação celular na vida fetal e pós-natal 

precoce (DESAI et al., 1996; TAPPIA et al., 2005; BUBB et al., 2007). O aumento da 

densidade média de cardiomiócitos ocorre apartir de conceitos de adaptação bioquímica e de 

composição cardíaca que propoem à preservação da função cardíaca. Corstius et al. (2005) 

também ressaltam que no início da vida fetal, o crescimento fisiológico dos cardiomiócitos é 

principalmente hiperplástico, porém, quando essas células amadurecem no período pré-natal 

tardio e no pós-natal precoce, ocorre predomínio da hipertrofia celular.  Enfatizando tais 

considerações, Kothari et al. (1992) concluem que a preservação cardíaca incide em pacientes 

com desnutrição proteica energética severa, permanecendo manutenção das funções sistólicas 

nos corações atróficos desnutridos. 

Esses danos, além de expressos na redução do número de cardiomiócitos, também 

diminuem a área de secção transversa das células cardíacas, determinam apoptose, necrose, 

infiltração de células inflamatórias, processo cicatricial, diminuição dos núcleos das células e 

picnose (FIORETTO et al., 2002; TOSCANO et al., 2008). Fundamentando-se nesses 

conceitos, a diminuição na espessura dos cardiomiócitos nos grupos S quando comparados 

com o grupo N, sugerem uma hipotrofia dessas células devido à desnutrição imposta. Dados 

semelhantes demonstrados novamente por Fioretto el al. (2002) confirmam essas afirmações. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com a metodologia aplicada no presente estudo e os resultados obtidos 

acerca das repercussões morfológicas causadas pela subnutrição proteica no miocárdio, pode-

se concluir que: 

 

1. Os animais dos grupos subnutridos (S21 e S42) e os grupos que receberam a dieta 

padrão de Moçambique (M21 e M42) exibiram caraterísticas físicas, massa corporal e 

parâmetros metabólicos reduzidos em relação aos respectivos grupos nutridos (N21 e N42); 

2. As fibras colágenas dos grupos N podem indicar fase de remodelação, enquanto que 

nos grupos S e M, o predomínio do tipo III demonstram fase em andamento desses animais; 

3 Os componentes celulares ultraestruturais do miocárdio revelam alterações em 

decorrência dos efeitos da subnutrição, essa relação está no processo de atraso no 

desenvolvimento celular, 

4 A desnutrição favoreceu a atrofia cardíaca nos animais submetidos à dieta 

hipoprotéica e a dieta padrão de Moçambique, sendo responsável pela redução no diâmetro da 

cavidade do VE, redução da massa miocárdica e também redução do número de 

cardiomiócitos em relação aos animais nutrido. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o modelo de restrição proteica pré e pós-natal 

imposta aos animais durante os períodos de 21 e 42 dias, foi suficiente para verificar 

alterações morfológicas, e que a subnutrição afeta o desenvolvimento do miocárdio e ainda 

desenvolve mecanismos compensatórios para minimizar estes prejuízos. Sendo assim, diante 

de todos os resultados e das proposições realizadas, não se descarta a hipótese de que a 

subnutrição proteica, em determinados períodos, seja responsável por alterações 

irrecuperáveis no miocárdio de ratos Wistar. 
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