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RESUMO 

 

CEZAR, L. C. Zinco como terapia no modelo experimental de autismo induzido 
pré-natalmente pelo ácido valpróico. [Zinc as a therapy in an experimental model 
of autism prenatally induced by valproic acid]. 2016. 127 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

O autismo é um transtorno complexo do desenvolvimento caracterizado por 

inúmeros prejuízos comportamentais, tais como perdas na comunicação, 

socialização e indução da inflexibilidade cognitiva. A reprodução de modelos 

experimentais de autismo é bastante importante no estudo desse transtorno. A 

exposição pré-natal ao VPA reproduz sintomas similares àqueles encontrados na 

condição humana de autismo. Apesar de o VPA ser considerado um provável 

teratógeno em humanos, pouco se sabe sobre seus mecanismos de ação, ou até 

mesmo, como ele é capaz de induzir o autismo. O VPA parece influenciar o 

metabolismo do zinco durante o período pré-natal, podendo comprometer o 

desenvolvimento fetal normal. Esse estudo foi dividido em duas partes: (1) 

reproduzir um modelo de autismo induzido por VPA pré-natal (400 mg/kg no GD 

12,5) e (2) avaliar se a administração de zinco pré-natal (2 mg/kg 1h após) previne 

ou ameniza os prejuízos comportamentais e a expressão de TH-estriatal associados 

ao autismo causados pela exposição pré-natal ao VPA em ratos. Foram avaliados 

parâmetros reprodutivos, anormalidades comportamentais na comunicação 

(vocalização ultrassônica), comportamentos repetitivos e na cognição (labirinto em 

T) e interação social (comportamento de brincar), além de verificar o sistema 

dopaminérgico por meio da expressão proteica de TH-estriatal na prole masculina e 

feminina de ratas. O VPA causou danos reprodutivos, prejuízos na vocalização 

ultrassônica, comportamento repetitivo/restrito, inflexibilidade cognitiva, 

comprometimento na socialização com diminuição da brincadeira e redução nos 

níveis de TH- estriatal na prole masculina. A administração de zinco não foi capaz de 

impedir os danos reprodutivos causados pelo VPA, porém amenizou a inflexibilidade 

cognitiva e atenuou a brincadeira social, sem reestabelecer os níveis de TH-estriatal. 

A prole feminina foi menos afetada que a masculina, apresentando apenas a 

vocalização ultrassônica alterada. O zinco reestabeleceu esse dano. A redução da 



TH-estriatal na prole masculina sugere que, possivelmente o fenótipo tipo-autista 

investigado no presente estudo, esteja relacionado a modificações funcionais no 

sistema dopaminérgico. 

 

Palavras-chave: VPA. Deficiência de zinco. Modelo animal. Comportamentos tipo-

autista. Dopamina. 

  



ABSTRACT 

 

CEZAR, L. C. Zinc as a therapy in an experimental model of autism prenatally 
induced by valproic acid. [Zinco como terapia no modelo experimental de autismo 
induzido pré-natalmente pelo ácido valpróico]. 2016. 127 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Autism is a complex developmental disorder characterized by numerous behavioral 

impairments, such as communication, socialization and induction of cognitive 

inflexibility. Reproduction of experimental models of autism is an important tool in the 

study of this disorder. Prenatal exposure to VPA reproduces symptoms similar to 

those found in the human condition of autism. The VPA is known as a potential 

teratogen in humans and its mechanisms of action is not well understood. VPA 

appears to influence the zinc metabolism during the prenatal period, compromising 

normal fetal development. This study was done into two parts: (1st) obtain an autism 

model induced by prenatal VPA (400 mg/kg 12.5 GD) and (2nd) evaluate whether 

prenatal administration of zinc (2 mg/kg after 1h) prevents or reverses the behavioral 

impairments and protein striatal TH-expression associated with autism caused by 

prenatal exposure to VPA in rats. It was evaluated the reproductive parameters, 

abnormal behavior in the communication (ultrasonic vocalization test), repetitive 

behavior and cognitive capacity (T-maze test) and social interaction (play behavior 

test), and the evaluation of the dopaminergic system by quantification of TH-striatal 

expression in male and female offspring of rats. The VPA was able to cause 

reproductive damage, impairment in ultrasonic vocalization, repetitive/restricted 

behavior and cognitive inflexibility, impairment in socialization with decreased play 

behavior and reduction in striatal TH levels in male offspring. The zinc administration 

has not been able to prevent reproductive damage caused by VPA, but ameliorates 

the cognitive inflexibility and attenuated the social play behavior, without restoring 

TH-striatal levels. The offspring females were less affected as males, with alterations 

into ultrasonic vocalization only and zinc reestablished this damage. The reduction in 

striatal TH-male offspring suggests that the autistic-like phenotype, investigated in 

this study is, may be is related to functional modifications in the dopaminergic 

system. 

 

Keywords: VPA. Deficiency zinc. Animal model. Behavior autistic-like. Dopamine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado como um distúrbio 

invasivo do desenvolvimento. Esse pode comprometer esferas comportamentais 

relacionadas com a interação social, comunicação, comportamento estereotipado e 

restrito (DSM-V, 2013). Os modelos experimentais de autismo em animais têm sido 

utilizados como abordagem estratégica em estudar a fisiopatologia desse transtorno. 

Estudos clínicos envolvendo humanos conseguiu associar o uso de ácido 

valpróico (VPA) pré-natal com a desordem do espectro autista, uma vez que 

crianças receberam VPA pré-natal e apresentaram anormalidades fenotípicas 

semelhantes ao autismo (CHRISTIANSON; CHESLER; KROMBERG, 1994). Na 

literatura torna-se evidente o impacto do VPA pré-natal na prole de ratos e como a 

sua exposição apresenta uma incidência sete vezes maior para a ocorrência dos 

sintomas característicos do autismo (ARNDT; STODGELL; RODIER, 2005; 

DUFOUR-RAINFRAY et al., 2011). O VPA é capaz de gerar alterações 

comportamentais e neuroanatômicas similares àquelas encontradas no autismo, por 

ocasionar danos em momentos críticos do desenvolvimento fetal e sendo capaz de 

reproduzir o fenótipo autista através de administração pré-natal (ROULLET; LAI; 

FOSTER, 2013). 

Estudos demonstram que a hipozinquemia materna pode causar déficits no 

comportamento de aprendizagem e memória (YU et al., 2012). Dadas às 

circunstâncias da importância do zinco na maturação do cérebro das proles, esse 

projeto visou à utilização da suplementação de zinco pré-natal para prevenção do 

autismo. A suplementação de zinco pode reverter atrasos cognitivos e apoptose 

neural do hipocampo (YU et al., 2012). Levando esses achados em consideração, o 

zinco tem o potencial de reverter os danos encontrados no presente modelo de VPA 

pré-natal que são ligados ao autismo. 

Esse trabalho visa uma possível interferência do VPA sobre os níveis 

disponíveis de zinco fetal. Até o momento, não há evidências que demonstrem o 

mecanismo pelo qual o VPA pré-natal atua nas proles e ainda como pode gerar 

tamanho impacto no neurodesenvolvimento.  

Para a análise do VPA e zinco pré-natal no modelo de autismo experimental, 

os principais comportamentos associados a essa desordem foram avaliados, 
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incluindo a comunicação, socialização e indução da inflexibilidade cognitiva. Por fim, 

o estudo da TH estriatal pode compreender o mecanismo ligado ao autismo, já que 

ainda não se conhece sua exata etiologia. Além disso, esta abordagem poderá gerar 

novas possibilidades de intervenções clínicas. 

 

 

1.1 Autismo 

 

 

O autismo é um transtorno complexo do desenvolvimento caracterizado por 

inúmeros prejuízos comportamentais, incluindo especialmente a ruptura de 

processos fundamentais clássicos na interação social, comunicação (verbal e não 

verbal) e padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e interesses 

(SCHWARTZMAN, 1995; KLIN, 2006; TAMANAHA; PERISSINOTO; CHIARI, 2008). 

Em 1943, Leo Kanner descreveu pela primeira vez o autismo, identificado em 11 

crianças e denominou de distúrbios autísticos do contato afetivo (KANNER, 1943).  

As manifestações comportamentais do autismo englobam uma ampla gama 

de alterações clínicas e variabilidade na sintomatologia. A Figura 1 ilustra alguns 

dos sintomas que afetam indivíduos com autismo. Com a falta de homogeneidade 

das manifestações comportamentais e a consciência dos diferentes graus de 

acometimento e seguramente a interação entre múltiplos fatores etiológicos, tornou-

se viável criar o termo “transtorno do espectro autista” (TEA) (DSM-V, 2013). 

 Algumas das classificações propostas no Manual de Diagnóstico e Estatística 

de Desordens Mentais (Diagnostical and Statistical Manual For Mental Disorder) 

(DSM-V, 2013) seriam de que indivíduos com um diagnóstico bem estabelecido de 

transtorno autista, transtorno de Asperger, síndrome de Rett, transtorno invasivo do 

desenvolvimento e ou transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação 

devem receber o diagnóstico de TEA (DSM-V, 2013). É possível avaliar como 

critério de classificação o nível de gravidade e comprometimento do TEA em 

diferentes estados (leve, moderado e severo) (LEE; THOMAS; LEE, 2015). Para 

validar o diagnóstico, os indivíduos precisam apresentar no mínimo seis 

características comportamentais (FRAZIER et al., 2012; TAHERI; PERRY, 2012), 

sendo pelo menos dois sintomas na área de interação social, um na área de 
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comunicação, e um na área de comportamentos estereotipados (SILVA; MULICK, 

2009). 

 
 
Figura 1 - Sinais e sintomas observados em crianças com autismo 

 
 

Fonte: Kirsten T. B. (2012). 

 

As anormalidades comportamentais podem ser normalmente evidenciadas 

aos três anos de idade (FOMBONNE, 2005; KIM et al., 2014; KLIN, 2006). As 

formas mais graves do distúrbio podem ser detectadas com menos de 12 meses de 

vida e as formas mais sutis com mais de 24 meses (DSM-V, 2013). Os primeiros 



Introdução e Revisão da Literatura   26 

sintomas incluem prejuízos em habilidades linguísticas e sociais (FRAZIER et al., 

2012), porém algumas crianças com TEA evidenciam platôs e ou regressão no 

desenvolvimento (LEE; THOMAS; LEE, 2015).  

 A prevalência de indivíduos com TEA sofreu um aumento substancial desde 

sua descoberta. Por exemplo, nas décadas de 60 e 70 a frequência era de 4/10.000 

indivíduos diagnosticados com autismo em todo o mundo (FOMBONNE, 2005). 

Entretanto, dados atuais confirmam que quase 70-100/10.000 crianças foram 

detectadas com autismo, ou seja, um em cada 100 pessoas são afetadas pelo TEA 

(SCHAAFSMA; PFAFF, 2014). De acordo com o Centro de Prevenção e Controle de 

Doenças (Centers for Disease Control and Prevention), cerca de 1,5% (1/68 

indivíduos) das crianças nos Estados Unidos possuem diagnóstico de TEA 

(CHRISTENSEN et al., 2016), enquanto estudos realizados na Ásia e Europa 

identificaram uma prevalência populacional média entre 1 e 2% de pessoas com o 

distúrbio (CHRISTENSEN et al., 2016). Possivelmente o aumento no número de 

casos de autismo deva-se as melhores condições de diagnóstico precoce, 

mudanças na prática de identificação da doença e incentivos financeiros subsidiados 

pelo governo para realizar diagnósticos (BLUMBERG et al., 2013; LEE; THOMAS; 

LEE, 2015).   

 O TEA é cerca de 4-5 vezes mais comum em indivíduos do sexo masculino 

(1 em 42) do que no sexo feminino (1 em 89) (BEDFORD et al., 2016). O gênero 

masculino indica um fator de risco poderoso e bem estabelecido para distúrbios do 

espectro autista (FRAZIER et al., 2014). Até o momento, definir a causa pela qual o 

autismo acomete mais indivíduos do sexo masculino tem sido uma tarefa 

desafiadora, uma vez que, os critérios diagnósticos e a grande maioria dos estudos 

que caracterizam o fenótipo do autismo são baseados no sexo masculino (FRAZIER 

et al., 2014). Avaliando a literatura é possível observar que poucos estudos 

exploraram alterações comportamentais nas fêmeas, em parte, por apresentarem 

mínimos sintomas e alterações (comportamentais, neuroanatômicas e expressão 

molecular) evidentes do autismo (KIRSTEN et al., 2012; LAI; LOMBARDO; BARON-

COHEN, 2014; SCHWARZ et al., 2011), ou ainda pelo fato de fêmeas possuírem um 

fenótipo “tipo autista” dificilmente detectado (MANDY; CHILVERS; COMORBIDITY, 

2012). O comprometimento em pessoas do sexo feminino com autismo parece 

apresentar-se de uma maneira muito mais severa do que o descrito no sexo 

masculino (MANDY; CHILVERS; COMORBIDITY, 2012). No entanto, evidências 
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revelam prováveis fatores etiológicos protetores em fêmeas, concluindo 

requerimento de um maior comprometimento genético para expressão do fenótipo 

TEA (FRAZIER et al., 2014). 

 É possível identificar numerosos estudos que associam o autismo a fatores 

genéticos, incluindo ainda mutações raras e interações entre múltiplos genes e 

diferentes loci (ABRAHAMS; GESCHWIND, 2008). Com uma heritabilidade em torno 

de 50 a 90% (SANDIN et al., 2014; HOMS et al., 2016), o autismo observado em 

gêmeos monozigóticos e o índice de concordância no diagnostico foi de 82-92% 

contra 1-10% em gêmeos dizigóticos (BAILEY et al., 1995; FOLSTEIN; ROSEN-

SHEIDLEY, 2001). Os estudos de gêmeos sugerem que a hereditariedade pode 

chegar a 70% para o autismo, e até 90% para o TEA (FOLSTEIN; ROSEN-

SHEIDLEY, 2001). Em consequência de o TEA ser um distúrbio altamente 

heterogêneo, tem sido muito difícil elucidar um único gene contribuinte, ou ainda, 

resultados inconsistentes que sugerem uma ampla variedade de loci de 

susceptibilidade e uma complexa interação de genes com o ambiente (HALL; 

KELLEY, 2014). Regiões genômicas susceptíveis de conter loci para o autismo já 

foram identificadas nos cromossomos humanos: 1T , 2T , 5q , 6q , 7q , 13q , 15q , 

17q , 22q , Xp e Xq (PERSICO; BOURGERON, 2006). Distúrbios genéticos bem 

estabelecidos parecem influenciar as causas do TEA, dentre eles, mutações em um 

único gene, síndrome do X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Joubert, esclerose 

tuberosa, duplicações herdadas maternalmente do cromossomo 15q11-13 e a idade 

paterna avançada, que foi associada com o aumento de mutações pontuais nas 

células da linhagem germinativa (BELMONTE; BOURGERON, 2006; GESCHWIND, 

2008; HOMS et al., 2016).  

 Alguns genes em potencial estão sendo ligados a estudos por contribuírem 

no desenvolvimento do TEA. Mutações genéticas nos genes NLGN3 e NLGN4 que 

afetam proteínas sinápticas são causa, ainda que rara, de autismo, retardo mental e 

outras síndromes neuropsiquiátricas (HAGMEYER; HADERSPECK; 

GRABRUCKER, 2014; PERSICO; BOURGERON, 2006; WALSH; MORROW; 

RUBENSTEIN, 2008). Locado na região cromossomal 15q11-q13, o gene GABRB3, 

responsável por codificar a porção beta 3 do receptor GABA (ácido gama-

aminobutírico) (SCHAAFSMA; PFAFF, 2014), tem sido apontado como forte 

candidato para o autismo (DELOREY et al., 2008), por contribuir para o fenótipo 

mais grave em casos de deleção (VEENSTRA-VANDERWEELE; COOK, 2004). 
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Durante o desenvolvimento, receptores GABA exercem um papel importante na 

proliferação, diferenciação e migração de células neurais no encéfalo embriogênico 

(BARKER et al., 1998). Alterações em genes codificantes de GABA implicariam em 

efeitos na neurogênese e sinaptogênese, afetando o desenvolvimento tardio de 

circuitos cerebrais envolvidos em comportamentos complexos, como os observados 

no TEA (DELOREY et al., 2008). Genes ligados aos cromossomos sexuais parecem 

ter papéis fundamentais para o desenvolvimento do TEA. Os genes MeCP2 

associado a síndrome de Rett (WALSH; MORROW; RUBENSTEIN, 2008) e FMR1 

ao transtorno invasivo do desenvolvimento (LEE; THOMAS; LEE, 2015), são dois 

genes no cromossomo X envolvidos na etiologia do autismo “secundário”, aquele 

que ocorre em decorrência de uma síndrome (PERSICO; BOURGERON, 2006). As 

identificações das variações genéticas comuns tem sido outro avanço na pesquisa 

do autismo. Em vários estudos recentes de biomarcadores para o autismo, foi 

possível associar polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) ao TEA, 

aproximadamente 57 SNPs foram ligados ao distúrbio (ROBINSON; NEALE; 

HYMAN, 2015). Tal como o sugerido, interferências genéticas parecem colaborar 

para o desenvolvimento do TEA, porém, a escassez de achados replicáveis 

significativos de marcadores genéticos individuais tem sido uma tarefa desafiadora 

no momento de identificar alelos de risco para o autismo. Todos esses resultados 

conflitantes da literatura corroboram para a hipótese de exposições ambientais 

passíveis de induzir danos ao código genético. 

 Os fatores ambientais podem exercer um papel fundamental na etiologia do 

autismo, desviando assim o foco dos fatores puramente genéticos. A exposição a 

toxinas ambientais pode interferir no desenvolvimento encefálico em diferentes fases 

da embriogênese e ocasionar distúrbios neuropsiquiátricos (LYALL; SCHMIDT; 

HERTZ-PICCIOTTO, 2014). Alguns estudos sugerem que interferências no período 

pré-natal seriam suficientes para gerar o TEA (ARNDT; STODGELL; RODIER, 

2005). Estudos epidemiológicos apontam alguns fatores ambientais de risco como: 

infecções bacterianas e virais (OHKAWARA et al., 2015), uso de etanol (NANSON, 

1992) exposição ao tabaco (TRAN et al., 2013), poluição do ar (WEISSKOPF; 

KIOUMOURTZOGLOU; ROBERTS, 2015), fatores na dieta incluindo obesidade 

materna (LI et al., 2016), agentes teratogênicos como talidomida (STRÖMLAND; 

PINAZO-DURÁN, 1994) e ácido valpróico (MOORE et al., 2000); capazes de 

prejudicar o cérebro fetal em desenvolvimento. Em especial, o uso de alguns 
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medicamentos durante o período gestacional foi intimamente ligado a defeitos no 

neurodesenvolvimento.  

 Medicamentos com propriedades teratogênicas foram descritos como 

fatores potenciais para induzir autismo durante o período pré-natal 

(NEWSCHAFFER et al., 2007). Algumas drogas utilizadas por gestantes 

indiscriminadamente nas décadas de 50 a 70 aparecem como causadoras de 

malformações congênitas. Após o surgimento de um número considerável de casos 

na literatura, se fez necessário à utilização de ferramentas para melhor entender o 

mecanismo destas drogas. Introduzida na Europa, a talidomida, muito utilizada no 

tratamento da ansiedade, foi a primeira droga a ser descrita como teratogênica 

(LENZ; KNAPP, 1962). Estudos clínicos envolvendo pacientes expostos no período 

fetal à talidomida revelaram características de autismo nesses indivíduos, 

associando o medicamento a etiologia do TEA. A partir disso, outros teratogênicos 

em potencial foram detectados, o misoprostol, comercialmente empregado na 

prevenção de úlcera gástrica, foi responsável por centenas de abortos espontâneos 

ocasionados pela contração uterina (BANDIM et al., 2003). Os sobreviventes ao 

aborto induzido pelo misoprostol apresentam certas anomalias congênitas, incluindo, 

hipoplasia de nervos cranianos por vezes associado à síndrome de Mobius 

(DUFOUR-RAINFRAY et al., 2011). Pacientes portadores da síndrome de Mobius 

têm maior incidência em apresentar distúrbios do neurodesenvolvimento, 

especialmente o TEA (NEWSCHAFFER et al., 2007). Finalmente, o VPA utilizado 

contra a epilepsia, pode ocasionar distúrbios do desenvolvimento neurológico, 

afetando principalmente as funções cognitiva e comportamental, semelhante 

àquelas encontradas no autismo. Certamente agentes teratogênicos exercem 

importante papel na etiologia do TEA, podendo implicar na modulação de alguns 

genes interferindo no desenvolvimento fetal normal, tornando-se ainda mais 

necessário seu estudo uma vez que muitas mulheres fazem uso dessas substâncias 

durante a gestação.  
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1.2 Influência teratogênica no desenvolvimento fetal 

 

 

Durante o período gestacional, o corpo materno sofre diversas alterações e 

adaptações fisiológicas, incluindo, mudanças hormonais, metabólicas, bioquímicas e 

anatômicas, com o objetivo de favorecer o ambiente adequado para o 

desenvolvimento fetal (CARRARA; DUARTE, 1996). Ajustes funcionais decorrentes 

da resposta à carga fisiológica aumentada ocorrem para preconizar a relação entre 

mãe e feto. A troca entre o embrião e o organismo materno é controlada pela 

placenta, que exerce um papel fundamental nessa relação e que sofre mudanças 

em cada fase da gestação (BRENT, 2004).   

Mudanças fisiológicas na gestação podem alterar a bioconversão de 

compostos químicos e influenciar os efeitos teratogênicos de alguns medicamentos 

afetando a farmacocinética, muitas vezes, em decorrência da motilidade 

gastrointestinal diminuída, concentração de albumina plasmática diminuída, volume 

de fluídos extracelular e plasmático aumentado e alterações na eliminação renal 

(BRENT et al., 1999; BRENT; BECKMAN, 1991; BRENT, 2004). A placenta exerce 

papel fundamental na interação do organismo materno com o feto, sua influência 

pode determinar a capacidade teratogênica de alguns medicamentos (CAVALLI; 

BARALDI; CUNHA, 2006).  

É importante ainda ressaltar que a exposição teratogênica não inclui 

apenas o agente, mas também a dose de administração e o momento gestacional 

em que ocorre a exposição (BRENT; BECKMAN, 1991). Sendo assim, cada 

medicamento possui uma curva dose-resposta que corresponde a doses seguras 

sem risco teratogênico. Fármacos com potencial efeito teratogênico são capazes 

não só de atravessar a barreira placentária causando anomalias morfológicas e 

neurológicas no feto, mas também pode agir no momento da implantação e 

concepção do óvulo gerando abortos (BRENT, 2004).  

Na literatura muitos trabalhos investigam o uso de antiepilépticos na 

gestação e o risco de malformações congênitas que esses medicamentos 

acarretam. Anomalias e malformações são facilmente encontradas em decorrência 

do uso de antiepiléticos, incluindo: defeitos no fechamento do tubo neural (espinha 

bífida), fenda facial ou no palato e ainda defeitos cardíacos congênitos (BRENT; 

BECKMAN, 1991; BRENT, 2004). Além dos efeitos físicos, déficits cognitivos e no 
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neurodesenvolvimento são observados em tratamentos pré-natais de 

anticonvulsivantes. Esses problemas podem incluir, além de autismo, transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e dispraxia (BROMLEY et al., 2016).  

O desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) é um processo 

complexo que pode ser susceptível a interferências teratogênicas em diferentes 

fases, incluindo: formação e fechamento do tubo neural, diferenciação e migração 

celular, formação de estruturas neuronais, sinaptogênese e mielinização (LYALL; 

SCHMIDT; HERTZ-PICCIOTTO, 2014). O Quadro 1 demonstra alguns fatores 

ambientais de risco para o desenvolvimento do TEA em diferentes momentos da 

gestação. Em relação aos antiepilépticos utilizados por gestantes, o VPA destaca-se 

em gerar os sintomas do autismo em modelos experimentais. A seguir uma breve 

revisão sobre o VPA e seu papel na indução do autismo. 

 

 

Quadro 1 - Períodos críticos de susceptibilidade indicado pelas evidências de diversos estudos 
epidemiológicos de fatores ambientais que demonstram uma associação com o 
transtorno do espectro autista 

 

Fonte: Adaptação de Lyall et al. (2014) 
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1.3 Ácido Valpróico  

 

 

O ácido valpróico (ácido 2-propil-pentanóico), também conhecido como 

valproato ou valproato de sódio, é amplamente utilizado como um anticonvulsivante 

desde 1974 (MEUNIER et al.,1963; RIMMER; RICHENS, 1985; ARNDT; 

STODGELL; RODIER, 2005). Comercialmente o VPA (Depakene®) pode ser 

prescrito no tratamento de crises epilépticas (BEYDOUN; SACKELLARES; SHU, 

1997), transtorno bipolar (estabilizador de humor) (KMETZ; MCELROY; COLLINS, 

1997) e na profilaxia contra enxaqueca (FREITAG et al., 2002).  

O mecanismo de ação do VPA não é totalmente conhecido (ORNOY, 

2009). Seu efeito anticonvulsivo é atribuído ao aumento nos níveis de GABA no 

cérebro e ao bloqueio dos canais de sódio voltagem dependentes (DUFOUR-

RAINFRAY et al., 2010). O GABA, principal neurotransmissor com atividade inibitória 

no cérebro é capaz de abrir através de ligantes, canais de Cl–, causando 

hiperpolarização neuronal e consequentemente tornando as crises epiléticas 

reduzidas (MINNEMAN et al., 2006). Ao mesmo tempo, o VPA também é conhecido 

por afetar mecanismos epigenéticos por inibição da histona deacetilase (HDAC), 

enzima nuclear e citoplasmática responsável em diminuir os níveis de histonas 

nucleares H2A, H2B e H3 (GURVICH et al., 2005; DUFOUR-RAINFRAY et al., 

2010). Exposição a drogas que possuem alto domínio na regulação gênica pode 

levar a modificações nos padrões de expressão a genes ligados ao 

neurodesenvolvimento, por exemplo. Certas alterações genéticas induzidas por 

fármacos, como o VPA, podem resultar em um desequilíbrio entre a excitação 

neuronal (sistema glutamatérgico) e inibição neuronal (sistema GABAérgico) no 

cérebro (FUKUCHI et al., 2009). 

Como já mencionado, o VPA tem propriedades teratogênicas que 

promovem anormalidades comportamentais e alterações morfológicas fetais quando 

utilizado durante a gestação. A American Food and Drug Administration (FDA) 

classificou alguns fármacos que por meio do seu uso proporcionam risco durante a 

gestação, o VPA é uma droga de categoria D que exerce benefícios às mães, mas 

ao mesmo tempo pode ser prejudicial ao feto (ORNOY, 2009; DUFOUR-RAINFRAY 

et al., 2010). Esses tipos de fármacos atravessam a barreira placentária fazendo 

com que a concentração sérica materna e fetal se equiparem, e este contato pode 



Introdução e Revisão da Literatura   33 

expor o embrião a três tipos de riscos: malformações congênitas, síndromes 

perinatais e transtornos no neurodesenvolvimento (DILIBERTI et al., 1984; IQBAL; 

SOHHAN; ARNDT; STODGELL; RODIER, 2005; MAHMUD, 2001; ORNOY, 2009; 

SCHLICKMANN; FORTUNATO, 2013).  

Estudos prospectivos e retrospectivos relacionam o uso de VPA a uma 

incidência de 1-2% no defeito do tubo neural, incluindo ainda espinha bífida e a 

somatória de alguns outros sinais e sintomas que deram origem a “Síndrome do 

Valproato Fetal” (SVF) (OMTZIGT et al., 1992; CLAYTON-SMITH; DONNAI, 1995; 

WILLIAMS et al., 2001). A SVF é caracterizada por anomalias crânio-facial, defeitos 

urogenitais, anomalias do sistema respiratório, esquelético e atraso no 

neurodesenvolvimento (WILLIAMS et al., 2001). Em especial, Moore et al. (2000) 

mostraram que 60% das crianças diagnosticadas com SVF exibiram algum dos 

sintomas autistas, e 11% desenvolveram todas as características básicas dos sinais 

do TEA (MOORE et al., 2000).  

A exposição ao VPA em humanos durante os dias 20-24 de gestação, 

momento crítico da organogênese em que ocorre o fechamento do tubo neural e 

gênese do tronco cerebral (KEMPER; BAUMAN, 1998; RODIER, 2002), representa 

maior risco para desenvolvimento de distúrbios no neurodesenvolvimento, afetando 

principalmente funções cognitiva e comportamental, semelhantes àquelas 

encontradas no autismo (ARNDT; STODGELL; RODIER, 2005; ORNOY, 2009; 

FAVRE et al., 2013;). Com base nesses dados, muitos estudos avaliam o potencial 

do VPA em causar danos neurológicos e como pode ser utilizado em um modelo 

animal de autismo. A seguir serão discutidos os modelos de autismo e como eles 

são reproduzidos.  

 

 

1.4 Modelos experimentais para o estudo do autismo 

 
 
 

Os modelos animais podem refletir diferentes aspectos comportamentais, 

neuropatológicos, moleculares e genéticos de diversos transtornos 

neuropsiquiátricos (SCHLICKMANN; FORTUNATO, 2013). Embora o TEA seja um 

transtorno complexo de grande heterogeneidade e sua fisiopatologia desconhecida, 

o modelo animal de autismo pode contribuir para o entendimento dessa síndrome e 
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possibilitar procedimentos que não seriam viáveis em humanos por razões éticas 

(BERNARDI; KIRSTEN; TRINDADE, 2012; FAVRE et al., 2013). No entanto, os 

modelos experimentais utilizando animais possuem suas limitações e não podem 

simular integralmente uma doença humana (MARKRAM; RINALDI; MARKRAM, 

2007; BERNARDI; KIRSTEN; TRINDADE, 2012).  

A validação do modelo experimental de autismo é baseada nas 

características clínicas observadas em pacientes com autismo, ou seja, prejuízos 

comportamentais na comunicação (verbal e não verbal), interação social e 

estereotipias (WÖHR; SCATTONI, 2013). Diferentes testes comportamentais podem 

ser empregados para avaliar as esferas comprometidas do autismo. Particularmente 

camundongos e ratos são os mais utilizados em modelar desordens 

neuropsiquiátricas, por serem espécies sociais com vasto repertório de 

comportamentos (BISHOP; LAHVIS, 2011; WÖHR; SCATTONI, 2013).  

Atualmente na literatura uma ampla gama de modelos experimentais de 

autismo está sendo proposto, incluindo: (1) modelos baseados em lesões 

encefálicas, (2) modelos baseados em animais modificados geneticamente, (3) 

modelos de infecção perinatal e (4) modelos que utilizam exposição a agentes 

tóxicos.  

Os modelos utilizando lesões encefálicas geralmente ocorrem por meio de 

uma única lesão no período pós-natal. Como exemplo, Wolterink et al. (2001) 

demonstraram que lesões na amígdala no 7º dia pós-natal (PN7) foram capazes de 

gerar distúrbios tardios de comportamento em ratos, como prejuízos na interação 

social, como observado em pacientes com TEA. Camundongos mutantes que 

apresentam perda significante das células de Purkinje apresentam fenótipo “tipo 

autista”, fornecendo um modelo experimental de comportamentos repetitivos 

(MARTIN; GOLDOWITZ; MITTLEMAN, 2010). Confirmando assim um papel 

potencial do cerebelo na produção de déficits motores e exploratórios como em 

autistas (PIERCE; COURCHESNE, 2001). Porém, muitas regiões encefálicas estão 

ligadas ao TEA, o que torna esse tipo de modelo limitado e pouco utilizado (KIM et 

al., 2016). 

Entre os modelos genéticos, camundongos knockout para o gene FMR1 

são amplamente utilizados para investigação da Síndrome do X-frágil (KIM et al., 

2016). Curiosamente, alguns estudos relatam que esses animais knockout para o 

gene FMR1 exibem fenótipo similar ao encontrado no TEA, incluindo, interação 
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social diminuída, aumento de comportamentos repetitivos, ansiedade e 

hiperatividade (BERNARDET; CRUSIO, 2006).  

A ativação imune materna é um fator de risco para o desenvolvimento fetal 

normal (GOLAN et al., 2005). Durante a gravidez, a ativação imune materna em 

roedores, conduz alterações no sistema imunológico da prole, além de resultar em 

fenótipos relacionados ao TEA (PATTERSON, 2011). As substâncias mais utilizadas 

para mimetizar uma infecção perinatal são: o lipopolissacarideo (LPS) uma 

endotoxina presente na membrana de bactérias gram-negativas que é capaz de 

reproduzir uma infecção bacteriana, vírus influenza e ácido-policitidilico (PolyI:C - 

análogo sintético de RNA viral) (KIM et al., 2016). Geralmente esse modelo que 

reproduz uma infecção materna é realizado em roedores, e pode ser administrado 

pelas vias intraperitoneal, intravenosa, subcutânea e intranasal (BERNARDI; 

KIRSTEN; TRINDADE, 2012). O período gestacional, a dose e o número de 

administrações desses agentes infeciosos podem gerar alterações bastante 

heterogêneas entre os animais (PATTERSON, 2002; BOKSA, 2010). A infecção com 

a doença do vírus Borna pode causar características do TEA em animais, como: 

diminuição do comportamento de brincar (PLETNIKOV et al., 1999), 

comportamentos estereotipados e atividade exploratória desregulada (HORNIG et 

al., 1999). Em um estudo conduzido em nosso laboratório, foi possível desenvolver 

um modelo experimental de autismo em ratos a partir da exposição ao LPS (100 

μg/kg, i.p.), que mimetiza uma infecção bacteriana, no dia 9,5 gestacional (GD) 

(KIRSTEN et al., 2010). A prole exposta pré-natalmente ao LPS apresentou 

prejuízos na interação social, diminuição na comunicação para/com suas mães, 

inflexibilidade cognitiva e menor demonstração de medo em situações 

potencialmente perigosas; sendo os machos mais afetados que as fêmeas, assim 

como ocorre no autismo (KIRSTEN et al., 2010, 2012). Além disso, esse modelo 

revelou redução dos níveis de tirosina hidroxilase (TH), dopamina (DA) e de seus 

metabólitos estriatais (KIRSTEN et al., 2012). 

Finalmente, modelos de autismo que utilizam medicamentos são propostos 

para investigar os possíveis efeitos no desenvolvimento cerebral. Dentre os 

medicamentos citados na literatura por induzirem autismo, o modelo utilizando VPA 

oferece validade de face por promover aproximação com o quadro clínico do TEA 

(MABUNGA et al., 2015). Por meio de evidências, Rodier et al. (1997) desenvolveu 

um modelo animal de autismo por meio de ratos expostos pré-natalmente ao VPA. 
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Nesse estudo ratas prenhes receberam dose única de VPA (350 mg/kg) no GD 12 e 

foi possível observar alterações morfológicas e comportamentais que 

assemelharam-se àquelas exibidas por pacientes com TEA (RODIER; BRYSON; 

WELCH, 1997). O período embrionário considerado como janela para ocasionar 

sintomas “tipo autista” em animais utilizando VPA, ocorre basicamente no 12º GD 

(KIM et al., 2011). Além disso, a dose, espécie animal ou via de administração 

podem interferir e ocasionar comportamentos distintos e por isso precisam ser 

levadas em consideração (MABUNGA et al., 2015).  

Schneider e Przewlocki (2005) realizaram uma bateria de testes 

comportamentais com a exposição pré-natal ao VPA (800 mg/kg) em ratos no GD 

12,5 (SCHNEIDER; PRZEWŁOCKI, 2005). Com os resultados desse trabalho, os 

autores demonstraram a validade do modelo VPA no estudo do autismo, uma vez 

que esses animais apresentaram interação social diminuída, comportamentos 

repetitivos aumentados, sinais precoces de prejuízos no neurodesenvolvimento 

como padrão alterado no crescimento físico e abertura dos olhos, além de respostas 

anormais ao estímulo doloroso (SCHNEIDER; PRZEWŁOCKI, 2005). A partir disso, 

muitos estudos replicaram esse modelo de autismo com o uso de VPA pré-natal em 

diferentes paradigmas. Diversas alterações comportamentais e morfológicas foram 

observadas em animais que receberam diferentes doses de VPA durante o período 

gestacional, incluindo: redução na preferência social (400 mg/kg) (KIM et al., 2011), 

redução nos níveis de serotonina no hipocampo (600 mg/kg) (DUFOUR-RAINFRAY 

et al., 2010), aumento do comportamento “tipo ansiedade” ocasionado por prejuízos 

na ação inibitória da amígdala (600 mg/kg) (MARKRAM et al., 2008), migração 

anormal de neurônios TH-positivos e neurônios serotoninérgicos (800 mg/kg) 

(KUWAGATA et al., 2009). Fica claro que além dos prejuízos comportamentais, o 

modelo experimental utilizando VPA também possibilita avaliações morfológicas e 

moleculares ligadas ao autismo. Desta forma, os modelos experimentais asseguram 

ferramentas para o entendimento do TEA e sua etiologia, além de fornecer 

conhecimento para reverter ou melhorar essa condição. 
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1.5 Possíveis intervenções e tratamentos no transtorno do espectro autista 

 

 

O TEA é considerado um distúrbio de alta prevalência, entretanto essa 

condição não tem cura e poucas medicações trazem benefícios para a vida dos 

pacientes sem causar danos secundários (MCPHEETERS et al., 2011). A princípio, 

Lovaas (1987) sugeriu que crianças submetidas a intervenções intensivas usando 

análise comportamental aplicada poderiam experimentar um grau de melhoria em 

esferas comportamentais prejudicadas (interação social, comunicação e 

estereotipias) (LOVAAS, 1987). Contudo, esses dados são insuficientes para 

padronizar abordagens eficazes de intervenções comportamentais em pacientes 

com TEA, uma vez que os comportamentos ocorrem de maneira muito 

individualizada e com alto grau de variabilidade (MCPHEETERS et al., 2011). A 

intervenção comportamental precisa ser aplicada o mais cedo possível e devem ser 

adaptadas de acordo com as necessidades de cada paciente, mas a eficácia do 

tratamento será medida de acordo com os avanços do indivíduo, podendo ser ótimo 

em crianças com TEA moderado (SMITH; GROEN; WYNN, 2000; DAWSON et al., 

2010; MCPHEETERS et al., 2011).  

Embora o TEA seja definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento, 

indivíduos portadores dessa condição podem também apresentar diversas 

condições clínicas concomitantes, tais como anormalidades gastrointestinais, crises 

epilépticas e convulsões, déficits de atenção, ansiedade, distúrbios do sono, alergias 

e problemas derivados das alterações imunológicas (ANGELIDOU et al., 2011; 

FRYE et al., 2013; SUKHODOLSKY et al., 2013; FRYE, 2015). Em relação ao 

tratamento farmacológico do autismo, poucos medicamentos estão aprovados pelo 

FDA para uso desses pacientes. Dentre as drogas antipsicóticas, por exemplo, cabe 

descartar risperidona, aripiprazol e haloperidol, que atuam principalmente sobre 

sistemas dopaminérgicos e serotoninérgicos. Esses medicamentos são utilizados no 

tratamento de sintomas do TEA, como irritabilidade, agressividade e estereotipias 

(WINK et al., 2010; MCPHEETERS et al., 2011). Esses medicamentos podem 

melhorar algumas condições do autismo como citado, porém desencadeiam efeitos 

colaterais como ganho de peso e sedação (MCPHEETERS et al., 2011).  

Distúrbios gastrointestinais afetam até 91% das crianças com TEA, 

podendo causar obstipação, diarreia, alergias e intolerância alimentar (BRESNAHAN 
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et al., 2015; FRYE; ROSSIGNOL, 2016). Estudos recentes evidenciam que os 

trilhões de microrganismos que habitam o trato gastrointestinal humano, mais 

conhecido como microbiota entérica, são capazes de afetar funções metabólicas e 

imunológicas, modular a expressão gênica, além de interferir no cérebro em 

desenvolvimento e no comportamento (DIAZ HEIJTZ et al., 2011; NICHOLSON et 

al., 2012; ALENGHAT, 2015; FRYE; ROSSIGNOL, 2016;). Alguns autores têm 

destacado a importância da microbiota no TEA, como exemplo, um trabalho que 

verificou que crianças autistas possuíam certos grupos de bactérias aumentados 

quando comparado com o grupo controle (FINEGOLD et al., 2010; HSIAO et al., 

2013). Após crianças com TEA receberem tratamento com vancomicina (um 

antibiótico glicopeptídico) via oral, é possível perceber melhorias impressionantes 

em aspectos comportamentais, cognitivos e gastrointestinais (FINEGOLD, 2008; 

FINEGOLD et al., 2010; FINEGOLD; DOWNES; SUMMANEN, 2012). Com a 

interrupção do tratamento, os pacientes com autismo, tratados previamente com 

vancomicina tiveram uma recaída no quadro clínico, concluindo que esse efeito 

possa ser atribuído a bactérias formadoras de esporos resistentes a antibióticos 

(FINEGOLD, 2011). Esse tipo de intervenção ainda está em nível experimental, e 

poucos trabalhos abordam esse tema dificultando a padronização do tratamento. 

Até o presente momento pouco se sabe sobre o tratamento do autismo, 

padronização de medicamentos ou ainda uma forma de reverter os sintomas. 

Entretanto, de acordo com a literatura, a suplementação de zinco vem sendo 

descrita como possível agente reversor de alguns comportamentos “tipo-autista” 

experimentalmente. Na seção a seguir será tratado o papel do zinco no autismo e 

seus potenciais benefícios. 

 

 

1.6 Zinco 

 

 

O zinco é um elemento químico que desempenha um importante papel na 

manutenção do organismo. É capaz de interferir no metabolismo de carboidratos, 

proteínas, lipídios e na síntese e degradação de ácidos graxos, além de estimular a 

atividade de mais de 300 enzimas (BRÄTTER et al., 1998). O zinco é um 

micronutriente necessário à diferenciação celular, reparação tecidual, imunidade, 
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expressão gênica e ainda intervém no desenvolvimento fetal (HAGMEYER; 

HADERSPECK; GRABRUCKER, 2014). O corpo humano adulto contém cerca de 2g 

de zinco armazenados no tecido muscular e ósseo, porém seu nível cerebral é 

admiravelmente elevado (HAGMEYER; HADERSPECK; GRABRUCKER, 2014). No 

SNC o zinco pode atuar em neurônios influenciando a plasticidade sináptica (XIE; 

SMART, 1994; LU et al., 2000), além de modular a resposta de alguns 

neurotransmissores (JAN et al., 2002; HAGMEYER; HADERSPECK; 

GRABRUCKER, 2014).  

A deficiência de zinco pode acarretar diferentes prejuízos para o indivíduo, 

em especial durante o período gestacional. Alterações nos níveis séricos de zinco 

materno pré-natal implicam no crescimento do embrião, podendo até exercer efeitos 

teratogênicos e morte fetal (TASSABEHJI et al., 2008; MŁYNIEC et al., 2012). As 

complicações pós-natal a deficiência materna de zinco, podem gerar anormalidades 

comportamentais (HAGMEYER; HADERSPECK; GRABRUCKER, 2014). Estudos 

associam baixos níveis séricos de zinco a pacientes com TDAH, transtornos do 

humor, depressão, esquizofrenia e o TEA (GRABRUCKER, 2014; PFAENDER; 

GRABRUCKER, 2014). Proles de roedores que sofreram perturbação nos níveis 

séricos de zinco pré-natalmente, apresentaram prejuízos comportamentais como 

instabilidade emocional, ansiedade, aprendizado, memória e ainda alterações 

similares ao autismo (TAKEDA et al., 2007; WHITTLE; LUBEC; SINGEWALD, 2009; 

GAO et al., 2011; GRABRUCKER, 2014). A Figura 2 mostra alterações 

comportamentais vistas pela deficiência de zinco em modelos animais utilizando 

roedores. Na Figura 3 é possível ver essas alterações em humanos, incluindo 

aquelas que ocorrem no TEA. 

A suplementação com zinco durante o período de desenvolvimento fetal tem 

sido testada como possível tratamento para o autismo. Kirsten et al. (2015a, b) 

verificou por meio de um efetivo modelo de autismo utilizando LPS pré-natal em 

ratos, que a suplementação com zinco foi suficiente em impedir prejuízos 

reprodutivos, na comunicação das proles, na socialização e na cognição (GALVÃO 

et al., 2015; KIRSTEN et al., 2015a,b).  

A hipótese que explica esse fenômeno benéfico do zinco no contexto do 

LPS baseia-se no fato que, citocinas pró-inflamatórias produzidas a partir da 

exposição do organismo ao LPS induzem a produção da metalotioneína (MT), 

proteína ligante e capaz de sequestrar o zinco. A produção de MT pode resultar em 
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hipozinquemia materna e subsequente deficiência fetal de zinco, associada também 

a teratogênese e danos cognitivos na prole adulta (COYLE et al., 2009; CHUA et al., 

2012). 

 

Figura 2 - Os modelos animais por deficiência de Zn são distribuídos em: privação perinatal ao Zn 
(círculo azul), depleção aos níveis de Zn pós-natal (circulo vermelho), e homeostase de 
Zn alterada pela manipulação genética (circulo verde). As mesmas alterações 
comportamentais podem ser vistas em grupos diferentes 

 

 

Fonte: adaptação Hagmeyer et al. (2014) 
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Figura 3 - Na figura é possível verificar algumas alterações comportamentais em pacientes que 
sofreram deficiência de Zn durante o desenvolvimento 

 

 

Fonte: adaptação Hagmeyer et al. (2014)  

 

 

A associação entre drogas e nutrientes como o zinco possibilitam interações, 

muitas vezes indesejáveis, permitindo aumento ou diminuição da ação do 

medicamento ou nutriente. Essas interações podem ocorrer de uma forma direta 

(entre o agente químico e o nutriente formando um complexo ou quelato), e aquela 

que acontece através da ação indireta da droga (influenciando o metabolismo do 

nutriente) (BUI et al., 1998). De modo geral, os efeitos indiretos de certos agentes 

químicos ocorrem sobre o nutriente reduzindo sua absorção, aumentando sua 

excreção ou desencadeando uma redistribuição de suas reservas nos tecidos 

(TAUBENECK et al., 1995). Bui et al. (1998) desenvolveu um trabalho sobre o efeito 

de doses tóxicas de VPA no metabolismo do zinco durante a gestação de roedores. 

Nesse experimento, ratas prenhes foram tratadas com dose única de VPA no 11,5 

GD. Após 18h do tratamento, esses animais foram eutanasiados e o zinco materno 
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foi dosado. A porcentagem de zinco no fígado materno foi maior do que a disponível 

para os embriões em relação ao grupo controle (BUI et al., 1998). A hipótese é de 

que o VPA de uma forma indireta altera reservas teciduais de zinco após sua 

administração na mãe, induzindo uma resposta de fase aguda desse nutriente 

resultando no aumento da síntese de MT (DASTON et al., 1991; TAUBENECK et al., 

1995). A MT no fígado reduz as concentrações de zinco no plasma materno e causa 

diminuição transitória da disponibilidade de zinco para o feto, que pode influenciar no 

metabolismo de Zn embrionário e conduzir a um desenvolvimento anormal 

(DASTON et al., 1991; TAUBENECK et al., 1995; BUI et al., 1998). No experimento 

de Bui et al. (1998), foi possível observar que a suplementação com zinco é capaz 

de modular os efeitos teratogênicos do VPA e evitar prejuízos para a prole (BUI et 

al., 1998). 

Contudo, apesar dos indícios de interação entre o efeito tóxico do VPA sobre 

o metabolismo do zinco, poucos estudos são expressivos na área tendo sido feitos 

com número pequeno de sujeitos e sem controles apropriados. 

 

 

1.7 Justificativa 

 

 

O presente estudo contém duas fases, a primeira consiste em avaliar a 

resposta ao VPA e reproduzir o modelo experimental e suas diversas alterações 

fenotípicas. A segunda fase consiste em reverter o quadro utilizando o zinco pré-

natal como forma preventiva. A escolha do tratamento materno com zinco para 

eventual prevenção/amenização dos danos causados pelo VPA baseia-se no fato 

que desafios farmacológicos podem alterar a homeostasia de alguns nutrientes 

como zinco (BUI et al., 1998). 

Como já revisado neste trabalho, o zinco pode interferir em funções orgânicas 

importantes, a carência desse micronutriente está relacionada com aborto 

espontâneo, retardo mental, atrasos do crescimento intrauterino, anomalias 

congênitas e retardo mental (BRÄTTER et al., 1998). A deficiência de zinco também 

está associada a vários transtornos, em particular em pacientes portadores de 

distúrbios neurológicos que apresentam deficiência desse íon (PFAENDER; 

GRABRUCKER, 2014). Dessa forma, não é surpreendente que a deficiência de 
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zinco possa gerar disfunções neuronais, incluindo diversos transtornos do 

neurodesenvolvimento, como o autismo (LEAL et al., 2015).  

Neste trabalho foi analisado o potencial do zinco em amenizar 

comportamentos tipo-autista em animais previamente tratados com VPA. Nesse 

contexto, poucos estudos avaliaram esse paradigma, apesar de que Kirsten et al. 

(2015b) observaram melhora na comunicação, socialização e interação social em 

um estudo utilizando um modelo experimental de autismo induzido por LPS e com 

suplementação de zinco (KIRSTEN, 2015b). O zinco tem o potencial de reverter os 

danos encontrados no presente modelo de VPA pré-natal que são ligados ao 

autismo. Os estudos tratando de suplementação de zinco são pouco conclusivos, 

fazendo necessária a investigação mais detalhada desse mecanismo. 

Para avaliar o modelo comportamental de autismo induzido por VPA (400 

mg/kg no GD 12,5), os principais comportamentos dessa desordem foram 

estudados; (1) a comunicação por meio do teste de vocalização ultrassônica; (2) 

interação social durante a infância verificada por meio do comportamento de brincar 

e (3) indução de comportamentos estereotipados e inflexibilidade cognitiva por meio 

do labirinto em T. Além disso, (4) o estudo do sistema dopaminérgico estriatal com a 

quantificação de TH foi analisado. Os parâmetros reprodutivos foram avaliados com 

o intuitivo de verificar os danos causados pelo VPA durante o período pré-natal. 

Nesse trabalho os filhotes machos e fêmeas foram estudados, a fim de confirmar o 

modelo experimental de autismo, uma vez que esse transtorno é mais prevalente em 

machos do que em fêmeas (FOMBONNE, 2005; KIRSTEN et al., 2010). Para 

verificar o papel da suplementação com zinco, os animais passaram pelos mesmos 

testes e procedimentos, com o intuito de avaliar a amenização dos comportamentos. 

Com esse modelo experimental, foi possível verificar eventuais efeitos 

adversos de ocorrência em humanos, incluindo prejuízos comportamentais e 

cerebrais. A contribuição deste trabalho é engrandecida pelo fato de até hoje não 

existir terapia satisfatória contra o autismo. Tornando assim, necessários novos 

alvos e medicamentos para intervenções mais eficientes no TEA, somando ao fato 

de ser um transtorno de alta prevalência e complexa etiologia.   
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi dividido em duas partes, que consistem 

em: (1) reproduzir um modelo de autismo induzido por VPA pré-natal (400 mg/kg no 

GD 12,5) avaliando as alterações comportamentais e verificar a expressão de TH-

estriatal na prole masculina e feminina de ratas; (2) avaliar se a administração de 

zinco pré-natal previne ou ameniza os prejuízos comportamentais e a expressão de 

TH-estriatal associados ao autismo causados pela exposição pré-natal ao VPA em 

ratos. 

 

 

2.1 Objetivos específicos  

 

 

2.1.1 Bloco I: Estudar os efeitos do VPA pré-natal nos parâmetros reprodutivos, e 

possíveis alterações do zinco 

 

 

 Estudar os efeitos da administração pré-natal de VPA e Zn nos parâmetros 

reprodutivos maternos de ratas. 

 

 

2.1.2 Bloco II: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA pré-

natal como modelo de autismo na prole masculina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

 Avaliação da exposição VPA pré-natal na comunicação (vocalização 

ultrassônica), comportamentos repetitivos e na capacidade cognitiva (labirinto 

em T) e na interação social (comportamento de brincar) na prole masculina de 

ratas. 

 Avaliação, por meio do Western Blotting para TH do sistema dopaminérgico 

estriatal na prole masculina de ratas expostas pré-natalmente ao VPA. 
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 Estudar a terapia com zinco após exposição ao VPA na comunicação 

(vocalização ultrassônica), comportamentos repetitivos, na capacidade 

cognitiva (labirinto em T) e na interação social (comportamento de brincar) na 

prole masculina de ratas. 

 Avaliação da terapia com zinco após exposição ao VPA, na expressão 

proteica da TH estriatal na prole masculina de ratas expostas pré-natalmente 

ao VPA. 

 

 

2.1.3 Bloco III: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA 

pré-natal como modelo de autismo na prole feminina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

 Avaliação da exposição VPA pré-natal na comunicação (vocalização 

ultrassônica), comportamentos repetitivos e na capacidade cognitiva (labirinto 

em T) e na interação social (comportamento de brincar) na prole feminina de 

ratas. 

 Avaliação, por meio do Western Blotting para TH, do sistema dopaminérgico 

estriatal na prole feminina de ratas expostas pré-natalmente ao VPA. 

 Estudar a terapia com zinco após exposição ao VPA na comunicação 

(vocalização ultrassônica), comportamentos repetitivos e na capacidade 

cognitiva (labirinto em T) e na interação social (comportamento de brincar) na 

prole feminina de ratas. 

 Avaliação da terapia com Zn após exposição ao VPA na expressão proteica 

da TH estriatal na prole feminina de ratas expostas pré-natalmente ao VPA. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

 

Foram utilizados ratos Wistar adultos, com 90 dias de idade e peso corporal 

variando entre 200 e 340 gramas. Esses animais, provenientes do biotério do 

Departamento de Patologia da FMVZ-USP, permaneceram em gaiolas-moradia de 

polipropileno (30 x 40 x 18 cm), forradas com maravalha (esterilizada e livre de 

resíduos). Os ratos foram mantidos em sala com aeração, exaustão, umidade entre 

45 e 65% e temperatura de 23 ± 2°C, controlados automaticamente por meio de um 

aparelho de ar condicionado central, com ciclo de luz de 12 horas claro/ 12 horas 

escuro (07h00  – 19h00) e com acesso a água filtrada e ração (Nuvilab®, Nuvital 

company, São Paulo, Brasil) ad libitum. Os animais foram utilizados nesse estudo de 

acordo com as normas e procedimentos éticos relativos ao uso de animais de 

laboratório da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, Brasil (Protocolo n° 1568180714/2014). Essas diretrizes são baseadas 

nas normas do National Institutes of Health (Bethesda, MD). Os experimentos foram 

realizados de acordo com os protocolos de boas práticas de laboratório com 

métodos de garantia de qualidade. 

 

 

3.2 Acasalamento 

 

 

As ratas empregadas no acasalamento eram virgens e os ratos eram 

sexualmente experientes e da mesma linhagem, mas de ninhadas diferentes. Para o 

acasalamento, as ratas foram acondicionadas nas gaiolas-moradia dos machos ao 

final do período de luz (17h00 – 18h00), até duas ratas por macho, e lá mantidas 

durante o período noturno do ciclo de luz. O procedimento para a detecção da 

prenhez foi realizado no começo da manhã (7h00 – 8h00) do dia seguinte, por meio 

do lavado vaginal. Neste procedimento, uma pipeta plástica contendo salina (cloreto 

de sódio [NaCl] 0,9%) foi utilizada para lavagem rápida da entrada do canal vaginal 
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da rata, colhendo a secreção vaginal. A pipeta não pode ser introduzida na vagina 

da rata para evitar a pseudo-prenhez. Logo após esta etapa, o conteúdo líquido da 

pipeta foi colocado em uma lâmina de vidro e observado ao microscópio óptico 

procurando por espermatozoides junto ao material biológico da fêmea 

(MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002). Considerou-se como GD 0 quando 

constatada a presença de espermatozoides no lavado vaginal (Figura 4) (BRIDGES 

et al., 1993). A partir deste momento, cada rata foi alocada individualmente em 

gaiolas-moradia, iguais as anteriormente mencionadas. No caso da ausência de 

espermatozoides, as etapas de pareamento de ratos e ratas e lavado vaginal foram 

repetidas nos dias seguintes até constatação de espermatozoides.  

 

 
Figura 4 - Lavado vaginal em ratas visto no microscópio óptico  

 

 
Fonte: Kirsten, T. B. (2012) 
 

 

3.3 Drogas e soluções 

 

 

Depois de confirmada a gestação, as ratas foram expostas ao VPA (400 

mg/kg) no GD 12,5 ou solução salina para obtenção dos grupos experimental e 

controle. O primeiro grupo, o SAL+SAL, foi composto por filhotes das ratas que 

foram tratadas pré-natalmente com salina no GD 12,5 e que receberam outra dose 
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de salina 1 hora após (a salina está presente como veículo no VPA e também ao 

zinco). O segundo grupo, o VPA+SAL, foi composto por filhotes das ratas tratadas 

pré-natalmente com VPA no GD 12,5 e que receberam uma dose de salina 1 hora 

após. O terceiro grupo, o VPA+Zn, foi composto por filhotes das ratas tratadas pré-

natalmente com VPA no GD 12,5 e que receberam uma dose de zinco 1 hora após. 

Por último, os filhotes do grupo SAL+Zn foram tratados pré-natalmente com salina 

no GD 12,5 e receberam outra dose de zinco 1 hora após (n = 5 gestantes para 

cada grupo e n = 10 filhotes cada grupo). Na Figura 5 é possível visualizar a divisão 

dos grupos de forma resumida. 

 

 

Figura 5 - Esquema da divisão dos grupos utilizados nesse trabalho, totalizando 40 machos e 40 
fêmeas 

 

Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
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3.3.1 Tratamento com VPA 

 

 

Para reproduzir o modelo experimental de autismo, o valproato de sódio 

utilizado foi o Depacon® (ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda., Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). Em cada ml da solução empregada contém valproato de sódio equivalente a 

100 mg de ácido valpróico e excipiente: edetato dissódico (EDTA), água para 

injetáveis, hidróxido de sódio e ácido clorídrico. A dose utilizada de VPA foi de 400 

mg/kg baseada em estudos que avaliaram os potenciais efeitos de dosagens 

moderadas (COHEN et al., 2013; CUSMANO; MONG, 2014; WELLMANN; 

VARLINSKAYA; MOONEY, 2014). 

A dose de 400 mg/kg foi regulada a fim de diminuir a toxicidade e reabsorção 

de filhotes nas ratas, observado em doses de 500 e 600 mg/kg (FAVRE et al., 2013). 

Porém, apesar de ser empregada uma dose moderada nesse trabalho, foi possível 

observar efeitos tóxicos do VPA. A Figura 6 revela nos grupos experimentais que 

receberam VPA torção da cauda e na Figura 7 é possível observar 

cromodacriorréia, situações previamente relatadas pela literatura (FAVRE et al., 

2013).  

A solução de VPA foi administrada em ratas Wistar via i.p., no GD 12,5 para 

induzir comportamentos “tipo-autista” nas proles. A solução salina que foi 

administrada para o tratamento do grupo controle foi constituída por solução aquosa 

de NaCl estéril a 0,9%. Esses animais receberam 0,2 ml/100g de solução salina 

também por via i.p. no GD 12,5.  Esta etapa do trabalho ocorreu sempre durante à 

tarde (entre às 14h00 e às 16h00). 
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Figura 6 - Torção da cauda observada nos animais que receberam VPA pré-natalmente 

 

Fonte: Cezar, L. C. (2016) 

 

 

Figura 7 - Cromodacriorréia observada nos animais que receberam VPA pré-natalmente 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
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3.3.2 Tratamento com Zn 

 

 

As ratas gestantes foram tratadas com zinco 1 hora após a administração 

do VPA (como descrito anteriormente no item 3.3) para verificar se existe 

prevenção/amenização nos danos relacionados aos parâmetros reprodutivos, nos 

comportamentos associados ao autismo, além dos prejuízos encontrados no cérebro 

da prole que foram causados pelo VPA. Foi escolhido o tratamento com zinco 1 hora 

após a exposição ao VPA, baseado na hipótese de que o VPA de uma forma indireta  

altera reservas teciduais de zinco após sua administração na mãe induzindo uma 

resposta de fase aguda desse nutriente resultando no aumento da síntese de MT 

(DASTON et al., 1991; TAUBENECK et al., 1995). A MT no fígado reduz as 

concentrações de zinco no plasma materno e causa diminuição transitória da 

disponibilidade de zinco para o feto, que pode influenciar no metabolismo de zinco 

embrionário. Em relação à dose administrada nas gestantes, foi escolhido a dose de 

2 mg/kg de sulfato de zinco (ZnSO4) hepta-hidratado (Sigma-Aldrich®, St Louis, MO, 

USA) em solução salina 0,9%, s.c. na nuca do animal, baseada nos estudos de 

Coyle et al. (2012) e Kirsten et al. (2015a). Uma injeção s.c. de zinco promove um 

aumento imediato e consistente dos níveis de zinco plasmático, que chega a quatro 

ou cinco vezes o nível normal após 2 horas da injeção, retornando estes valores aos 

níveis normais a partir de 12 horas após a injeção (SUMMERS; ROFE; COYLE, 

2006). Não existem evidências que esses níveis plasmáticos de zinco resultem em 

um efeito negativo sobre a gravidez (CAREY et al., 2003). O restabelecimento dos 

níveis de zinco nesse tratamento após cerca de 12 horas coincide com o período 

total de excreção da droga. 

 

 

3.4 Bloco I: Efeitos do VPA pré-natal nos parâmetros reprodutivos e possíveis 

alterações do zinco 

 

 

Em um primeiro momento o estudo buscou verificar o impacto pré-natal do 

VPA diretamente nas ratas gestantes, a fim de explicar os efeitos do VPA sobre a 

gestação. Após verificar os prejuízos causados pelo VPA na prenhez, o estudo 



Material e Métodos   54 
 

investigou a possível terapia com zinco 1h após a exposição ao VPA com intuito de 

averiguar possíveis alterações/amenizações. Para isso, foi realizada a padronização 

da ninhada para os testes pós-natais, e também foram avaliados os parâmetros 

reprodutivos nas gestantes. 

 

 

3.4.1 Parâmetros reprodutivos maternos e da prole de ratas expostas ao VPA e 

zinco pré-natal 

 

 

O parto ocorreu naturalmente nas ratas de todos os grupos (SAL+SAL, 

VPA+SAL, VPA+Zn e SAL+Zn). O primeiro dia de vida dos filhotes foi definido como 

dia de vida pós-natal (PND) 1. No PND 1 nenhuma manipulação foi realizada 

(filhotes e progenitora), já que é fato conhecido que este é um período crítico de 

estresse para a mãe; manipulações podem acarretar em infanticídio e/ou 

canibalismo. No PND 2 (8h00 – 10h00), cada ninhada foi ajustada para quatro 

machos e quatro fêmeas, totalizando oito animais por ninhada. A diferença entre os 

gêneros foi verificada por meio da diferença visual da distância urogenital, maior nos 

machos que nas fêmeas (HOLSON et al., 2006).  

Os filhotes permaneceram com suas respectivas mães até o PND 21, 

quando foi realizado o desmame (8h00 – 10h00). Os filhotes do sexo masculino e 

feminino foram separados. Os machos foram individualmente isolados e mantidos 

em gaiolas-moradia. Para cada um dos experimentos pós-natais realizados neste 

estudo foram utilizados apenas dois filhotes machos de cada ninhada para evitar 

efeitos individuais maternos na ninhada (PEREIRA; BERNARDI; GERARDIN, 2006). 

Foram avaliados sempre os mesmos filhotes para todos os testes, comportamental e 

molecular. Os animais dos diferentes grupos foram avaliados intercaladamente em 

todos os testes. 
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3.4.2 Parâmetros reprodutivos maternos e da prole de ratas expostas ao VPA e 

zinco pré-natal 

 

 

Os parâmetros reprodutivos avaliados nas ratas gestantes e em suas 

respectivas proles (n = 5 gestantes por grupo) foram avaliados entre às 9h00 e às 

11h00 e são descritos a seguir: 

 

 

 Duração da gestação: foram quantificados o número total de dias de cada 

gestação a partir do seu início, no GD 0, até o dia em que os filhotes 

nasceram; 

 Número total de filhotes nascidos: refere-se à quantidade de filhotes nascidos 

de cada rata prenhe, avaliado no PND 2 antes da padronização das ninhadas; 

 Número de filhotes machos: refere-se à quantidade de filhotes do sexo 

masculino nascidos de cada rata prenhe, avaliado no PND 2 antes da 

padronização das ninhadas. A distinção entre machos e fêmeas foi realizada 

como descrito anteriormente no item 3.4.1; 

 Número de filhotes fêmeas: refere-se à quantidade de filhotes do sexo 

feminino nascidas de cada rata prenhe, avaliado no PND 2 antes da 

padronização das ninhadas; 

 Peso total da prole: cada conjunto de filhotes de uma ninhada foi pesado 

(peso em gramas) no PND 2, antes da padronização; 

 

 

3.5 Bloco II: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA 

pré-natal como modelo de autismo na prole masculina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

Após a padronização da ninhada para a avaliação dos parâmetros 

reprodutivos nas gestantes, os filhotes foram submetidos aos testes 

comportamentais e análise molecular. Neste bloco, a prole masculina exposta pré-
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natalmente ao VPA foi submetida a diversos testes comportamentais, que avaliaram 

sintomas associados ao autismo a fim de confirmar o modelo experimental. Para 

isso após a exposição pré-natal ao VPA nos ratos, foram analisados (1) a 

comunicação (vocalização ultrassônica), (2) os comportamentos repetitivos e a 

capacidade cognitiva (labirinto em T), (3) o comportamento de brincar e (4) o 

sistema dopaminérgico do estriado através da expressão proteica de TH. 

Ainda nesse bloco, as proles masculinas infantes de ratas foram avaliadas 

quanto à capacidade de o zinco pré-natal prevenir ou amenizar os prejuízos 

comportamentais causados pela exposição ao VPA. Para isso os mesmos testes 

foram aplicados, (1) a comunicação (vocalização ultrassônica), (2) os 

comportamentos repetitivos e a capacidade cognitiva (labirinto em T), (3) o 

comportamento de brincar e (4) o sistema dopaminérgico do estriado através da 

expressão proteica de TH. 

 

 

3.5.1 Avaliação da comunicação por meio da vocalização ultrassônica da prole 

de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

A comunicação prejudicada dos filhotes com suas mães, um típico sintoma 

do autismo (DSM-V, 2013), foi avaliada via vocalização ultrassônica no PND 11 dos 

filhotes expostos pré-natalmente ao VPA e zinco imediatamente após isolamento 

materno. Filhotes de roedores emitem vocalizações (frequência de banda de 30–50 

kHz) quando isolados de suas mães, e essas vocalizações são consideradas 

indicativas de solicitação de interações maternas (INSEL; HILL; MAYOR, 1986; ISE 

et al., 2008). O PND 11 foi escolhido, pois (1) a produção de chamados 

ultrassônicos é relativamente independente da temperatura durante a segunda 

semana de vida, comparada à primeira semana, (2) é observada alta variabilidade 

de emissões de chamados entre a ninhada nesse dia, e (3) existem evidências 

substanciais de estabilidade intraindividual nas emissões de chamados nesse dia 

(BRUNELLI; HOFER, 1996; BRUNELLI et al., 1997; KIRSTEN et al., 2010, 2013). A 

metodologia empregada e os parâmetros avaliados no teste da vocalização 

ultrassônica no contexto do autismo foi a mesma que a empregada por Kirsten et al. 

(2015a). Imediatamente após o isolamento do filhote do ninho e da mãe, dois filhotes 
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machos e duas fêmeas de cada ninhada dos quatro grupos (n = 10 para cada grupo) 

foram individualmente colocados em gaiolas de polipropileno (30 x 20 x 12 cm) e 

conduzidos para a sala teste (com temperatura controlada, 22 ± 2°C) separados da 

sala moradia. A vocalização ultrassônica foi detectada usando o aparelho Ultravox 

(version 2.0, Noldus Information Technology®, Leesburg, VA, USA) acoplado a um 

microfone ultrassônico ajustado para uma escala centrada em 40 kHz e colocado 

distante 8 cm do piso da gaiola (Figura 8). Esse aparelho permite o monitoramento 

automatizado das vocalizações ultrassônicas. Os testes foram realizados sempre 

entre às 9h00 e 11h00. Imediatamente após os 5 minutos de teste os filhotes eram 

devolvidos as respectivas gaiolas das mães e irmãos. Os parâmetros avaliados 

automaticamente pelo software em sessão de 5 minutos foram: 

 

 Número de vocalizações: total de vocalizações ultrassônicas em 40 kHz 

emitidas pelos filhotes durante o período da avaliação; 

 Duração total de vocalizações: tempo total em segundos de vocalizações 

ultrassônicas em 40 kHz emitidas pelos filhotes durante o período da 

avaliação; 

 Duração média de vocalização: tempo médio em segundos de uma 

vocalização ultrassônica em 40 kHz emitida pelos filhotes durante o período 

da avaliação; 

 Duração máxima de vocalização: tempo máximo em segundos de uma 

vocalização ultrassônica em 40 kHz emitida pelos filhotes durante o período 

da avaliação; 

 Duração total de silêncio: tempo total em segundos em que o filhote passou 

em silêncio, isto é, não emitindo vocalizações ultrassônicas durante o período 

da avaliação; 

 Duração média de silêncio: tempo médio em segundos em que o filhote 

passou em silêncio, isto é, não emitindo vocalizações ultrassônicas durante o 

período da avaliação; 

 Duração máxima de silêncio: tempo máximo em segundos em que o filhote 

passou em silêncio, isto é, não emitindo vocalizações ultrassônicas durante o 

período da avaliação. 
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Figura 8 - Aparato utilizado para avaliação da vocalização ultrassônica, constituindo de microfone 
ultrassônico, filtro e software (Noldus®) para análise automatizada 

 

Fonte: Imagem cedida por Thiago B Kirsten (2016) 

 

 

3.5.2 Avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no 

labirinto em T na prole de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

Comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva são alguns dos 

sintomas mais típicos de pacientes autistas (DSM-IV, 1994). Esses comportamentos 

foram avaliados usando o teste de alternação espontânea no labirinto em T. O teste 

foi baseado nos estudos de KIRSTEN (KIRSTEN et al., 2015a,b) no contexto do 

autismo experimental em ratos. Para tanto, no PND 29 os mesmos dois filhotes 

machos e duas fêmeas de cada ninhada de cada um dos grupos avaliados na 

vocalização (n = 10 para cada grupo) foram avaliados no aparato. O labirinto em T 

foi construído em madeira pintada de preto (tinta acrílica impermeável) com três 

braços em forma de T (90º de inclinação). Os braços têm 10 cm de largura e as 

paredes 30 cm de altura. Um dos braços tem uma área de partida de 20 cm de 

comprimento, separado por uma parede removível da continuação do braço. O 
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restante desse braço possui 45 cm de comprimento. Os outros dois braços de menor 

comprimento (esquerdo e direito) são os braços de livre escolha e possuem 40 cm 

de comprimento cada. A sala de teste usada foi uma sala pequena com iluminação 

fraca.  

  Para o teste, cada filhote foi mantido por 10 segundos na área de partida. 

Após isso, a barreira foi removida e o filhote explorou todo o labirinto por até 30 

segundos. Assim que o filhote entrou em um dos braços de livre escolha, a barreira 

desse braço correspondente bloqueou o animal nesse braço por 30 segundos. Após 

isso, o animal foi recolocado na área de partida, iniciando outra sessão. Caso o 

filhote não entrasse em nenhum dos braços de livre escolha após os 30 segundos 

de exploração, aquela sessão foi reiniciada, com o animal sendo recolocado na área 

de partida. Foram realizadas cinco sessões para cada animal. Em cada uma das 

sessões, foi avaliado o primeiro braço de livre escolha visitado pelo filhote, isto é, se 

o animal entrou primeiro no braço direito ou esquerdo. O parâmetro analisado foi a 

frequência de alternação entre os braços esquerdo e direito, sempre com relação ao 

braço visitado na sessão anterior. Esse modelo é baseado na propensão natural do 

rato em alternar a escolha do braço visitado em cada sessão, ao longo de 

sucessivas sessões (DUDCHENKO, 2004). Portanto, quanto maior o escore de 

alternação entre os braços, mais normal foi considerado o comportamento do 

animal, e quanto menor a alternação, maior é a inflexibilidade cognitiva e o 

comportamento repetitivo. Para análise estatística, esses dados foram 

transformados em escores: 0 = nenhuma alternação entre os braços visitados, ou 

seja, repetição do mesmo lado visitado ao longo das cinco sessões; 1 = uma 

alternação entre os braços visitados ao longo das cinco sessões; 2 = duas 

alternações entre os braços visitados ao longo das cinco sessões; 3 = três 

alternações entre os braços visitados ao longo das cinco sessões; 4 = quatro 

alternações entre os braços visitados, ou seja, alternação entre os braços em todas 

as cinco sessões. Quando um animal foi exposto à primeira sessão do aparato, este 

estava sempre limpo com solução álcool/água 5 %, eliminando possíveis odores 

deixados por outros animais. A Figura 9 ilustra o labirinto em T utilizado nesse 

estudo. 
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Figura 9 - Labirinto em T com barreiras que separam a área de partida e dois braços de livre 
escolha 

 
Fonte: Cezar, L. C., (2016) 

 

3.5.3 Avaliação da socialização e comportamento de brincar da prole de ratas 

expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

Prejuízos na socialização e no comportamento de brincar são alguns dos 

sintomas mais típicos de pacientes autistas (DSM-V, 2013). Esses comportamentos 

foram avaliados nos ratos usando metodologia similar àquela empregada em nossos 

estudos prévios (KIRSTEN et al., 2015a,b,c). Após o desmame, no PND 21, dois 

filhotes machos e duas fêmeas de cada ninhada dos quatro grupos (n = 10 para 

cada grupo) foram isolados em gaiolas-moradia iguais as anteriormente citadas. O 

motivo do isolamento social foi para aumentar a motivação em iniciar o 

comportamento de brincar (PANKSEPP; BEATTY, 1980). O comportamento de 

brincar foi avaliado no PND 30, pois esse comportamento apresenta pico justamente 
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nesse período (PLETNIKOV et al., 1999). Para a avaliação da interação social, cada 

filhote isolado dos três grupos foi pareado com um filhote macho naïve que estava 

previamente agrupado, com diferença do peso de até 10 gramas entre a dupla 

pareada. Os filhotes agrupados naïve foram utilizados apenas para um pareamento. 

O filhote agrupado naïve era sempre inserido na gaiola-moradia do isolado, onde o 

experimento era realizado, e, portanto, os isolados são também denominados como 

residentes, e os agrupados como intrusos. Imediatamente antes do início do 

experimento, uma gaiola-moradia de um animal isolado e uma gaiola-moradia de 

agrupados naïve foi colocada na sala de observação por 5 minutos para 

aclimatação. Após este período, foi realizado o pareamento e imediatamente a 

avaliação comportamental começou. As sessões foram de 10 minutos. Os testes 

foram realizados durante a tarde, entre as 11h00 e 15h00. O comportamento dos 

animais foi filmado e, ao final das sessões, analisado. Os seguintes parâmetros 

foram avaliados individualmente para os animais isolados dos quatro grupos: 

 

 Pinnings: considerado como o comportamento de brincar propriamente dito, 

corresponde ao número de vezes que o filhote residente se deita de costas 

(com seu dorso encostado no chão) mostrando seu ventre para o intruso, que 

fica sobre ele, ocorrendo interação social entre ambos (Figura 10); 

 Darts: número de vezes que o filhote se movimenta rapidamente, correndo 

em direção, em paralelo, ou se distanciando do intruso; 

 Passar sobre/sob: corresponde ao número de vezes que o filhote passa por 

cima ou por baixo do intruso que pode estar parado ou em movimento; 

 Perseguir: corresponde ao total de tempo (em segundos) que o filhote gasta 

perseguindo o intruso, ou seja, se movimenta em direção ao outro, quando o 

animal perseguido também está se movimentando; 

 Farejar: corresponde ao total de tempo (em segundos) que o filhote gasta 

farejando o intruso, entendido pelo contato físico direto ou a partir de uma 

distância menor ou igual a cinco centímetros do focinho ao intruso; 

 Levantar: corresponde ao número de vezes que o filhote se sustentava 

apenas pelas patas traseiras, de maneira a explorar a gaiola, sem qualquer 

tipo de interação ou contato com o intruso. 
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O pinning é considerado a brincadeira social; o darts e o passar sobre/sob 

são solicitações de brincadeira; o perseguir e o farejar são investigações sociais; e o 

levantar é um parâmetro de exploração não social (PLETNIKOV et al., 1999). 

 

 

Figura 10 - Ilustração de dois filhotes jovens realizando o comportamento de brincar propriamente 
dito ou pinning 

 
Fonte: Veenema et al. (2013) 

 

 

3.5.4 Determinação dos níveis de TH no estriado da prole de ratas expostas ao 

VPA e zinco pré-natal  
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Depois da avaliação do comportamento de brincar (item 3.5.3) no PND 30, 

as proles masculinas e femininas de todos os grupos (SAL+SAL, VPA+SAL, 

VPA+Zn e SAL+Zn) foram decapitados e o encéfalo foi retirado. Após esse 

procedimento o estriado esquerdo e o direito foram rapidamente coletados sobre 

placa de gelo seco, formando assim um microambiente o mais frio possível. Os 

procedimentos de coleta duraram no máximo 3 minutos por animal. Essas regiões 

foram dissecadas com base nas seguintes coordenadas: estriado aproximadamente 

+2.28 a -1.32 mm anteroposterior (AP) relativo ao (PAXINOS; WATSON, 1998). A 

estrutura retirada foi então acondicionada em eppendorfs e estocada a -80ºC para 

posterior extração de proteínas num período de 90 dias. 

 

 

3.5.4.1 Expressão proteica de TH no estriado via western blotting da prole de ratas 

expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

Os níveis de TH no estriado foram quantitativamente analisados como 

descrito por Kirsten (KIRSTEN et al., 2012, 2015a). As amostras de estriado de dois 

machos e duas fêmeas de cada ninhada foram utilizadas (n= 10). O método utilizado 

foi descrito por Rong e Baudry (1996). As estruturas foram descongeladas e 

homogeneizadas em homogeneizadores vidro-vidro com tampão fosfato-salina 

(PBS: NaCl 137 mM, KCl 2,68 mM, KH2PO4 1,27 mM, Na2HPO4 8,06 mM) gelado 

adicionado de inibidores de proteases e fosfatase (ammonium persulfate [PMSF] 0,5 

M; leupeptina 2,5 μg/ml; antipaína 2 μg/ml; NaF 30 mM; pirofosfato de sódio 20 mM; 

B-GP 5 mM) e EDTA 0,1 mM. Em seguida o homogenato foi centrifugado a 12.000 x 

g por 30 segundos à 4º C. O sobrenadante foi reservado e estocado a -80º C para 

os ensaios de western blot. A concentração proteica do sobrenadante foi 

determinada usando-se uma solução para ensaio colorimétrico (Bio-Rad; Hercules, 

CA, USA) e ajustada na quantidade de 15 μg com o tampão de amostra (0,125 M 

tris-HCl; 4% de sodium dodecyl sulfate [SDS]; 20% v/v glicerol; 0,2 M de DTT; 0,02% 

de bromophenol blue; pH 6,8) e fervidas por 5 minutos a 95º C. As amostras foram 

aplicadas no gel de SDS-poliacrilamida 12% (acrilamida/bisacrilamida [5:1], 1% 

SDS) para que houvesse a separação das proteínas contidas na amostra. No 

mesmo gel foi adicionado o padrão. Para a eletroforese foi utilizado um tampão de 
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corrida consistindo em 25 mM de tris-base; 0,192 M de glicina; 0,1% de SDS. A 

separação eletroforética foi feita em uma cuba para mini-gel (Mini-Protean 3; Bio-

Rad®, Hercules, CA, USA) por aproximadamente 2 horas a 90 V. Ao final da corrida, 

as proteínas separadas e contidas no gel foram eletro-transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose (Biorad, Hercules, CA, EUA) por aproximadamente 2 

horas a 80 V. Para a transferência foi usado um tampão contendo 25 mM de tris-

base, 192 mM de glicina, 20% de metanol e água bidestilada. Após a transferência, 

as membranas foram coradas com solução de vermelho de Ponceau (0,5% 

Ponceau-S; 5% ácido tricloro acético e água bidestilada), lavadas com água 

bidestilada até retirar todo o excesso da solução corante e deixadas overnight a 4ºC 

numa solução de salina tamponada contendo Tween 20 (TTBS; 0,01 M de Tris-HCl, 

pH 7,4, 0,15 M de NaCl, 0,05% de Tween 20) com 0,5% de leite desnatado para 

bloquear ligações inespecíficas com o anticorpo. Após essa etapa, as membranas 

foram incubadas overnight a 4°C com o anticorpo anti tirosina hidroxilase (TH; 

Chemicon; 1:1.000) em TTBS. Em seguida, as membranas foram lavadas três 

vezes, 10 minutos cada, em TTBS e posteriormente incubadas por duas horas com 

anticorpo secundário anti-camundongo conjugado com peroxidase (Amersham®; 

Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) diluído a 1: 2.000 em solução para incubação 

contendo 1% de leite desnatado em TTBS. Novamente as membranas foram 

lavadas em TTBS por três vezes de 10 minutos e a ligação específica do anticorpo 

com a proteína foi revelada utilizando o kit de quimioluminescência (Millipore, 

Billerica, MA, EUA). 

Finalmente, as bandas foram analisadas quanto à densidade óptica (DO) da 

imunorreatividade usando-se o programa Image J (NIH/USA). Como controle da 

quantidade de proteínas aplicada nos géis utilizou-se o anticorpo contra a proteína 

estrutural β-actina (Sigma®, St. Louis, MO, USA) nas mesmas membranas, 

seguindo o mesmo protocolo de incubação descrito acima. Como não houve 

variações na expressão de β-actina nas condições estudadas, a TH das bandas de 

todos os anticorpos foram primeiramente normalizadas em relação à banda 

correspondente de β-actina em cada experimento. Os dados foram normalizados 

fazendo-se a razão da TH da banda do anticorpo estudado sobre a DO da banda de 

β-actina correspondente. Após a normalização com a β-actina, o valor obtido para 

todos os grupos foi dividido pela média do controle. 
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3.6 Bloco III: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA 

pré-natal como modelo de autismo na prole feminina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

Os animais desse bloco sofreram o mesmo tratamento dos animais do item 

3.5. Esse trabalho estudou as fêmeas, visando avaliar a resposta desses animais 

frente à exposição ao VPA; e possível tratamento e amenização com o uso do zinco. 

Após a padronização da ninhada para e também a avaliação dos parâmetros 

reprodutivos nas gestantes, os filhotes foram submetidos a testes comportamentais 

e análise molecular. Neste bloco, a prole feminina exposta pré-natalmente ao VPA, 

foi submetida a diversos testes comportamentais, que avaliaram sintomas 

associados ao autismo a fim de confirmar o modelo experimental. Para isso após a 

exposição pré-natal ao VPA nos ratos, foram analisados (1) a comunicação 

(vocalização ultrassônica), (2) os comportamentos repetitivos e a capacidade 

cognitiva (labirinto em T), (3) o comportamento de brincar e (4) o sistema 

dopaminérgico do estriado através da expressão proteica de TH. 

Ainda nesse bloco, as proles femininas infantes de ratas foram avaliadas 

quanto à capacidade do zinco pré-natal prevenir ou amenizar os prejuízos 

comportamentais causados pela exposição ao VPA. Para isso os mesmos testes 

foram aplicados, (1) a comunicação (vocalização ultrassônica), (2) os 

comportamentos repetitivos e a capacidade cognitiva (labirinto em T), (3) o 

comportamento de brincar, (4) o sistema dopaminérgico do estriado através da 

expressão proteica de TH e o (5) peso dos encéfalos. 
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3.7 Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram verificadas por meio do software GraphPad 

Prism 5.00 (GraphPad® Software, Inc., San Diego, CA, USA). Para todos os dados 

foi estabelecido limite mínimo de significância de 95% (p<0,05). Primeiramente 

verificou-se a homocedasticidade dos dados pelo teste de Bartlet ou teste F (para 

avaliação da distribuição Gaussiana) para então, criteriosamente empregar análises 

não-paramétricas e paramétricas. O teste estatístico empregado para análises de 

dados não-paramétricos entre os quatro grupos (SAL+SAL, VPA+SAL, VPA+Zn e 

SAL+Zn) foi o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de comparações 

múltiplas de Dunn. E para os dados paramétricos com análises dos quatros grupos 

foi utilizada a análise de variância ANOVA de uma via, seguida do pós-teste de 

comparações múltiplas de Bonferroni. Os dados estão expressos como média ± erro 

padrão (EP) ou mediana (mínimo e máximo). 

 

 

3.8 Delineamento experimental 

 

 

No esquema abaixo é possível ter uma visão resumida de todos os testes 

empregados nesse trabalho.  
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Figura 11 - Delineamento dos três blocos de experimentos realizados, desde a determinação do dia 
de gestação (GD) zero das ratas, passando pelo tratamento com VPA, salina e zinco, as 
avaliações nas gestantes e, a partir do dia de vida pós-natal (PND) 2, avaliações na prole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cezar, L. C. (2016) 

Experimentação nas proles masculina e feminina de ratos 

Experimentação nas gestações 
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4 RESULTADOS 

 

 

Para melhor compreensão do estudo, os resultados serão apresentados em 

blocos de acordo com os objetivos propostos no presente trabalho. 

 

 

4.1 Bloco I: Efeitos do VPA pré-natal nos parâmetros reprodutivos, e possíveis 

alterações do zinco 

 

 

 Para a obtenção desses resultados ratas gestantes foram tratadas pré-

natalmente com VPA, a fim de verificar os prejuízos desse fármaco sobre a mãe e a 

gestação com n=5 por grupo (SAL+SAL e VPA+SAL). Após verificar os prejuízos 

causados pelo VPA na prenhez, esse trabalho avaliou a possível terapia com Zn 1h 

após a exposição ao VPA com intuito de averiguar possíveis 

alterações/amenizações causadas pelo Zn com n=5 por grupo (SAL+Zn e VPA+Zn). 

 A Figura 12 ilustra os efeitos da exposição do VPA e Zn pré-natais nos 

parâmetros reprodutivos maternos e da prole de ratas. De acordo com a análise 

estatística ANOVA de uma via (seguido pelo teste de Bonferroni), não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação à duração da 

gestação de ratas previamente tratadas com VPA e zinco pré-natalmente [F (19) =1; 

p=0,04182]. Entretanto foram encontradas diferenças em relação ao peso da 

ninhada no PND 2 [F (19) =7,9; p= 0,0018]. A princípio o tratamento com VPA foi 

suficiente em gerar prejuízos no peso da ninhada quando comparado ao grupo 

controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,001). O tratamento com zinco após a 

exposição ao VPA não foi capaz de interferir na redução do peso da ninhada; 

SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,001).  

 Apesar do peso da ninhada sofrer alterações estatisticamente significantes 

(p=0,4182) após o tratamento pré-natal com VPA e zinco, o número total de filhotes 

não sofreu nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos [F (19) 

=2,8; p= 0,0689]. E ainda, o número de fêmeas [F (19) =1,4; p=0,2709] e o número 

de machos [F (19) =0,6; p=0,6234] não apresentaram qualquer diferença 
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estatisticamente significante após a exposição pré-natal com VPA e tratamento com 

zinco (1h após). 

 Os resultados encontrados nas avaliações dos parâmetros reprodutivos 

demonstram que o tratamento com VPA (400 mg/kg) no GD 12,5 foi prejudicial a 

gestação interferindo no peso total da ninhada. Porém o pós-tratamento com ZnSO4  

(2 mg/kg) não foi suficiente para reverter ou diminuir esse prejuízo. 
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Figura 12 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4 1h após) nos parâmetros reprodutivos maternos e da prole de ratas 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 5 gestantes para cada um dos 
grupos). **p<0,01quando comparado ao grupo controle (SAL+SAL); (g) referente a gramas e Nº 
referente a número. ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são 
representados como média ± E.P.M. 
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4.2 Bloco II: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA 

pré-natal como modelo de autismo na prole masculina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

 Nesse bloco foram analisados os dados das proles masculinas expostas 

pré-natalmente ao VPA (400 mg/kg) no GD 12,5 e o pós-tratamento com zinco. Para 

isso foram obtidos os grupos experimentais e controle (n=10). As proles masculinas 

foram avaliadas em relação à comunicação (vocalização ultrassônica), inflexibilidade 

cognitiva (labirinto em T) e socialização (comportamento de brincar). A análise da 

TH no estriado por meio do Western Blott verificou os prejuízos dopaminérgicos. 

 

 

4.2.1 Avaliação da comunicação por meio da vocalização ultrassônica da prole 

masculina de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

 A Tabela 1 mostra e a Figura 13 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e 

zinco na comunicação por meio da vocalização ultrassônica da prole masculina 

infante de ratas. A análise estatística de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn 

revelou diferenças significantes em todos os parâmetros avaliados. O número de 

vocalizações mostrou diferença estatística entre os grupos [KW= 33,36; p= 0,0001]. 

A exposição prévia ao VPA foi capaz de reduzir as vocalizações quando comparado 

ao controle; SAL+ SAL vs VPA+ SAL (p<0,0001) e ao grupo SAL+Zn vs VPA+SAL 

(p<0,001), porém o tratamento com o zinco não foi eficiente em reverter esse quadro 

demonstrando redução nos chamados ultrassônicos em relação ao grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,001).  

A análise da duração total de vocalizações demonstrou diferenças estatísticas 

significantes [KW=29,90; p=0001]. A comparação dos dados revelou que o grupo 

exposto ao VPA pré-natal diminuiu a duração total de vocalizações; SAL+SAL vs 

VPA+SAL (p<0,0001) e SAL+Zn vs VPA+SAL (p= 0,001), o pós-tratamento com 

zinco não foi capaz de interferir nos efeitos do VPA; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,01). 

A duração média de vocalização apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos [KW=13,90; p=0,0030]. Os animais tratados pré-
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natalmente com VPA diminuíram a duração média de vocalização em relação ao 

grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,001). Entretanto, o pós-tratamento com 

zinco não alterou estatisticamente o tempo médio de vocalização em relação a 

exposição com VPA (VPA+SAL vs VPA+Zn), mas não diferiu do grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+SAL. 

Em relação à duração máxima de vocalizações, foi possível verificar 

alterações estatisticamente significantes entre os grupos [KW=15,30; p=0,0016]. O 

tratamento pré-natal com VPA no GD 12,5 foi capaz de diminuir o tempo máximo de 

vocalizações em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,01) e 

SAL+Zn vs VPA+Zn (p<0,0001). O pós-tratamento com zinco não alterou 

estatisticamente o tempo máximo de vocalização em relação a exposição com VPA 

(VPA+SAL vs VPA+Zn), mas não diferiu do grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL. 

Da mesma maneira, foram encontradas diferenças quanto à duração total de 

silêncio [KW=29,50; p=0,0001]. O VPA foi eficiente em aumentar a duração total de 

silêncio em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001) e SAL+Zn 

vs VPA+SAL (p<0,01). Por outro lado, o tratamento com zinco 1h após a exposição 

do VPA na prole masculina de ratas, não foi eficiente em intervir estatisticamente na 

duração total de silêncio mantendo as alterações causadas pelo VPA; SAL+SAL vs 

VPA+Zn (p<0,01).  

Segundo a análise estatística a duração média de silêncio evidenciou 

alterações estatisticamente significantes [KW=32,10; p=0,0001]. Os filhotes 

previamente expostos pré-natalmente ao VPA exibiram uma duração média de 

silêncio maior quando comparado ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL 

(p<0,0001) e SAL+Zn vs VPA+SAL (p<0,001). Já o pós-tratamento com zinco não 

alterou estatisticamente o prejuízo no aumento da duração média do silêncio 

causado pela exposição ao VPA; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,001). Na duração 

máxima de silêncio foi possível observar diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos [KW=17,80; p=0,0005]. O tratamento pré-natal com VPA aumentou 

a duração máxima de silêncio de filhotes machos em relação ao grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0005). Porém os filhotes tratados pré-natalmente com 

VPA e 1h após com zinco não exibiram melhora em relação ao aumento da duração 

máxima de silêncio; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,05). 

Esses resultados na avaliação da vocalização ultrassônica mostraram que o 

VPA pré-natal prejudicou a comunicação dos filhotes, ou seja, eles passaram mais 
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tempo sem chamar sua mãe quando estava em isolamento observados na 

diminuição da vocalização e maior tempo gasto em silêncio. O tratamento com zinco 

1h após a exposição do VPA não conseguiu impedir todos os prejuízos causados na 

comunicação de machos. Apenas a duração média de vocalização e a duração 

máxima de vocalização não diferiram do grupo controle (SAL+SAL vs VPA+Zn). 

 

 

Tabela 1 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) nas vocalizações 
ultrassônicas da prole masculina de ratas no PND 11  

 GRUPOS 

Parâmetros SAL+SAL VPA+SAL VPA+Zn SAL+Zn 

Nº de vocalizações 

 

295,0 ± 20,8 40,2 ± 5,1***## 127,7 ± 9,7** 185,2 ± 

15,3 

Duração total de 

vocalizações  

65,4 ± 6,9 4,93 ± 0,9***## 23,0 ± 3,6* 37,9 ± 5,5 

Duração total de 

silêncio 

235,6 ± 6,9 295,3 ± 0,9***## 277,2 ± 3,6* 263,0 ± 5,7 

Duração média 

vocalizando 

0,22 ± 0,0 0,11 ± 0,0**# 0,17 ± 0,0 0,19 ± 0,0 

Duração média de 

silêncio 

0,84 ± 0,0 8,80 ± 1,7***## 2,67 ± 0,5** 1,52 ± 0,1 

Duração máxima 

de vocalização 

1,22 ± 0,1 0,65 ± 0,2*### 1,06 ± 0,2 1,56 ± 0,2 

Duração máxima 

de silêncio 

11,8 ± 2,63 65,6 ± 9,62*** 50,0 ± 15,0* 36,4 ± 9,2 

Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Legenda: SAL+SAL = salina pré-natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 
hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal zinco 1 hora após 
(n = 10 ratos por grupos). p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparado com o grupo SAL+SAL e 
#p< 0,05, ##p> 0,001 e ###p< 0,0001comparado com o grupo SAL+Zn; Kruskal-Wallis seguido do pós-
teste Dunn. Os valores são representados como média ± E.P.M. 
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Figura 13 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na vocalização ultrassônica da prole masculina de ratas 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratos para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p< 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn. Os valores são representados como média ± 
E.P.M. 
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4.2.2 Avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no 

labirinto em T na prole masculina de ratas expostas ao VPA e zinco pré-

natal 

 

 

A Figura 14 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e zinco pré-natais na 

avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no labirinto 

em T da prole masculina de ratas no PND 29. De acordo com a análise estatística 

Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste Dunn foram encontradas diferenças quanto à 

alternação entre os braços (KW=15,82, p = 0,0012). A exposição ao VPA no GD 

12,5 reduziu a alternação entre os braços, comparado ao grupo controle; SAL+SAL 

vs VPA+SAL (p=0,001) e SAL+Zn vs VPA+SAL (p=0,01). O pós-tratamento com 

zinco não modificou o escore de alternação entre os braços nos animais em relação 

ao grupo VPA+SAL, mas não diferiu do grupo controle reestabelecendo o escore 

próximo ao observado no grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL. 

Os resultados no teste do labirinto em T mostraram que o VPA pré-natal 

induziu maior repetição no braço visitado ao longo das sessões no labirinto, ou seja, 

induziu comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva nos filhotes. O 

pós-tratamento com zinco não interferiu estatisticamente nos efeitos do VPA; 

VPA+SAL vs VPA+Zn, entretanto o grupo VPA+Zn demonstrou uma alternação 

entre os braços visitados similar ao encontrado nos animais do grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+Zn. 
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Figura 14 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 μg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na avaliação do comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no 
labirinto em T da prole masculina jovem de ratas no PND 29  

 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Escores: 0 = nenhuma alternação entre os braços visitados; 1 = uma alternação entre os braços 
visitados; 2 = duas alternações entre os braços visitados; 3 = três alternações entre os braços 
visitados; e 4 = quatro alternações entre os braços visitados. SAL+SAL = salina pré-natal e salina 1 
hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal e zinco 1 hora 
após; SAL+Zn salina pré-natal zinco 1 hora após; (n = 10 para todos os grupos). ** p < 0,001 
comparado com o grupo SAL+SAL; * p < 0,05 comparado com o grupo SAL+Zn (Kruskal-Wallis, 
seguido pelo teste de Dunn). Os valores são representados como mediana (mínimo e máximo) 
 

 

 

4.2.3 Avaliação da socialização e comportamento de brincar da prole masculina 

de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

 A Tabela 2 mostra e a Figura 15 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e 

zinco pré-natais na socialização de proles masculinas de rato através do 

comportamento de brincar. De acordo com a análise estatística ANOVA de uma via 

seguido do pós-teste Bonferroni, foram encontradas diversas alterações 

estatisticamente significantes. O tempo de perseguir revelou diferenças entre os 

grupos [F(39) = 12,12; p=0,0001]. O tratamento com VPA foi eficiente em alterar o 
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tempo de perseguir das proles masculinas de ratos quando comparado ao grupo 

controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001) e SAL+Zn vs VPA+SAL (p<0,0001). O 

pós-tratamento com zinco não foi suficiente em alterar o tempo de perseguir quando 

ratos foram expostos ao VPA, demonstrou diferença estatística significante quando 

comparado ao grupo salina+zinco; SAL+Zn vs VPA+Zn (p< 0,01). 

 A análise estatística verificou diferenças estatísticas significantes na 

frequência de darts na prole masculina de ratos [F(39) =11,16; p=0.0001]. A 

exposição pré-natal ao VPA no GD 12,5 diminuiu a frequência de darts em relação 

ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001) e SAL+Zn vs VPA+SAL 

(p<0,001).O pós-tratamento com zinco não foi eficiente em interferir no tratamento 

com VPA pré-natal, a frequência de darts manteve-se diminuída em relação ao 

grupo controle; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,001). 

Em relação à frequência de pinning, foi possível verificar alterações 

estatisticamente significantes entre os grupos [F(39) =12,43; p=0.0001]. O 

tratamento pré-natal com VPA no GD 12,5 foi capaz de diminuir a frequência de 

pinning quando comparado ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001) e 

SAL+Zn vs VPA+SAL (p<0,01). O pós-tratamento com zinco foi capaz de reverter a 

estatisticamente a frequência de pinning quando comparado ao grupo exposto 

somente ao VPA; VPA+SAL vs VPA+Zn (p<0,05). Mas apesar de amenizar as 

alterações no pinning, o zinco permaneceu com diferenças estatísticas em relação 

ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,05). O grupo SAL+Zn evidenciou 

diferença estatística na frequência de pinning quando comparado ao grupo salina; 

SAL+SAL vs SAL+Zn (p<0,05). 

Na avaliação da frequência de passar sob/sobre foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos [F(39) =25,18; p= 0,0001]. 

Os ratos foram tratados com VPA pré-natalmente exibiram uma frequência menor de 

passar sob/sobre em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001) 

e SAL+Zn vs VPA+SAL (p<0,0001). Todavia, o tratamento com zinco não foi 

eficiente em interferir nos efeitos do VPA pré-natal, e ainda evidenciou uma 

diminuição da frequência de passar sob/sobre em relação ao grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,001) e SAL+Zn vs VPA+Zn (p<0,0001). 

Quando os filhotes infantes de ratas foram avaliados em relação ao tempo de 

farejar, foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos [F(39) =29,52; 

p=0,0001]. Os ratos tratados pré-natalmente com o VPA diminuíram o tempo 
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farejando em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001). Quando 

o uso do zinco (1h após) foi testado, o mesmo demonstrou melhora em relação aos 

efeitos previamente causados pelo VPA, aumentando o tempo de farejar; VPA+SAL 

vs VPA+Zn (p<0,0001). Entretanto, o tratamento com o zinco não foi suficiente em 

reverter totalmente os prejuízos, uma vez que exibiu uma diminuição no tempo de 

farejar estatisticamente significante em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs 

VPA+Zn (p< 0,05). 

Finalmente, quando testado a frequência de levantar em proles masculinas de 

ratas, foi possível verificar diferença estatística entre os grupos [F(39) =6,60; 

p=0,0011]. Nos filhotes tratados com VPA, não foi possível verificar diferença 

estatística entre o grupo salina, porém exibiu uma frequência menor de levantar em 

relação ao grupo salina+zinco; SAL+Zn vs VPA+ SAL. Em relação a avaliação do 

zinco após o tratamento pré-natal com VPA, verificou-se um aumento significativo na 

frequência de levantar em relação ao grupo VPA; VPA+SAL vs VPA+Zn (p<0,01). 

Porém, quando o tratamento com zinco foi comparado ao grupo salina, não foi 

possível verificar diferenças significantes na estatística.  

Os resultados previamente expostos sobre a avaliação do comportamento de 

brincar demonstraram que a utilização do VPA pré-natal prejudicou a socialização da 

prole masculina de ratos. De forma geral o tratamento com VPA alterou o 

comportamento dos filhotes e diminuiu a brincadeira, solicitaram menos a 

brincadeira e tiveram uma investigação social menor. Quando o zinco como pós-

tratamento do VPA foi avaliado em relação ao grupo controle SAL+SAL, o mesmo 

não conseguiu reestabelecer os prejuízos causados pelo VPA. Contudo, o 

tratamento com zinco possibilitou uma amenização em relação à brincadeira social 

(pinning) e à investigação social (farejar), quando comparandos os grupos VPA+SAL 

vs VPA+Zn. 

Avaliando os parâmetros do comportamento de brincar foi possível verificar 

que o tratamento com VPA e zinco não alterou a atividade exploratória, que 

aparentemente permaneceu intacta quando comparado ao controle. 
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Tabela 2 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) no comportamento de 
brincar da prole masculina de ratas no PND 30  

 GRUPOS 

Parâmetros SAL+SAL VPA+SAL VPA+Zn SAL+Zn 

Perseguir (s) 

 

26,9 ± 1,8 13,6 ± 2,2***### 19,8 ± 2,5# 29,6 ± 1,4 

Darts  3,9 ± 0,4 0,6 ± 0,2***## 1,7 ± 0,5** 2,9 ± 0,4 

Pinning 23,9 ± 1,5 10,5 ± 1,7***$# 17,0 ± 1,7* 17,2 ± 1,1* 

Passar sobre/sob 12,9 ± 1,0 5,7 ± 0,8***### 8,0 ± 0,6**### 16,1 ± 1,2 

Farejar (s) 54,4 ± 2,1 18,1± 1,3***$$$### 41,8 ± 4,9* 46,9 ± 1,6 

Levantar 10,3 ± 1,6 6,2 ± 0,6$### 12,3 ± 2,2 15,5 ± 0,9 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Legenda: SAL+SAL = salina pré-natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 
hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora 
após (n = 10 ratos por grupos). p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparado com o grupo SAL+SAL 
e #p< 0,05, ##p> 0,001 e ###p< 0,0001 comparado com o grupo SAL+Zn;$p< 0,05, $$p> 0,001 e $$$p< 
0,0001comparado com o grupo VPA+Zn $p< 0,05; ANOVA de uma via, seguido pelo teste de 
Bonferroni. Os valores são representados como média ± E.P.M. 
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Figura 15 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) no comportamento de 
brincar da prole masculina de ratas no PND 30 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratos para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são representados como 
média ± E.P.M. 
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4.2.4 Determinação dos níveis de TH no estriado da prole de ratas expostas ao 

VPA e zinco pré-natal  

 

 

A Figura 16 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e zinco pré-natal nos 

níveis de TH no estriado da prole masculina infante de ratas. Segundo a análise 

estatística ANOVA de uma via seguida do pós-teste Bonferroni, foi possível verificar 

diferenças estatísticas quanto ao nível de TH estriatal [F(39) =10,73; p=0,0001]. O 

tratamento com VPA no GD 12,5 na prole masculina de ratas foi suficiente em 

diminuir estatisticamente os níveis de TH no estriado quando comparado ao grupo 

controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p< 0,001). Entretanto o pós-tratamento com zinco 

não foi capaz de impedir a diminuição nos níveis de TH no estriado, apresentando 

diferenças estatisticamente significantes em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs 

VPA+Zn (p<0,0001).  

Os resultados revelam que o tratamento com VPA pré-natal prejudicou o 

sistema dopaminérgico estriatal da prole masculina de ratas. No entanto, o pós-

tratamento com zinco não foi eficiente em amenizar ou reverter esse prejuízo 

causado pelo VPA, uma vez que, os níveis de TH estriatal mostraram-se diminuídos 

em relação ao grupo controle. 
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Figura 16 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na expressão proteica de tirosina hidroxilase (TH; média da razão da densidade 
óptica em relação à β-actina) avaliada por western blotting no estriado da prole masculina 
jovem de ratas no PND 30 

 

 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 8 ratos para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves. DO (Densidade 
óptica). ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são representados como 
média ± E.P.M. 
 

 

 

4.3 Bloco III: Estudar as alterações comportamentais e moleculares do VPA 

pré-natal como modelo de autismo na prole feminina de ratos; e possível 

terapia com zinco 

 

 

 Nesse bloco foram analisados os dados das proles femininas expostas pré-

natalmente ao VPA (400 mg/kg) no GD 12,5, e o pós-tratamento com zinco. Para 
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isso foram obtidos os grupos experimentais e controle (n=10). As proles femininas 

foram avaliadas da mesma forma que as proles masculinas, em relação à 

comunicação (vocalização ultrassônica), inflexibilidade cognitiva (labirinto em T) e 

socialização (comportamento de brincar). A análise da TH no estriado por meio do 

Western Blott verificou os prejuízos dopaminérgicos. 

 

 

4.3.1 Avaliação da comunicação por meio da vocalização ultrassônica da prole 

feminina de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

A Tabela 3 mostra e a Figura 17 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e Zn 

na comunicação por meio da vocalização ultrassônica da prole feminina infante de 

ratas. A análise estatística de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn revelou 

diferenças significantes em todos os parâmetros avaliados. O número de 

vocalizações mostrou diferença estatística entre os grupos [KW= 11,15; p= 0,0110]. 

A exposição prévia ao VPA foi capaz de reduzir as vocalizações quando comparado 

ao controle; SAL+ SAL vs VPA+ SAL (p<0,01). O pós-tratamento com zinco foi 

eficiente em amenizar o número de vocalizações, não apresentando diferenças 

estatísticas em relação ao grupo controle. 

A análise da duração total de vocalizações demonstrou diferenças estatísticas 

significantes [KW=11,11; p=0,0111]. A comparação dos dados revelou que o grupo 

exposto ao VPA pré-natal diminuiu a duração total de vocalizações; SAL+SAL vs 

VPA+SAL (p<0,01). O pós-tratamento com zinco foi capaz de reestabelecer os 

efeitos do VPA, não apresentando diferenças estatísticas em relação ao grupo 

controle. 

A duração média de vocalização apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos [KW=8,08; p=0,0442]. Os animais tratados pré-

natalmente com VPA diminuíram a duração média de vocalização em relação ao 

grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,05). Entretanto, o pós-tratamento com 

zinco alterou estatisticamente o tempo médio de vocalização, não apresentando 

diferenças estatísticas em relação ao grupo controle. 

Em relação à duração máxima de vocalizações, foi possível verificar 

alterações estatisticamente significantes entre os grupos [KW=15,30; p=0,0016]. O 
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tratamento pré-natal com VPA no GD 12,5 diminuiu o tempo máximo de 

vocalizações em relação ao grupo controle+zinco; SAL+Zn vs VPA+SAL (p<0,001). 

O pós-tratamento com zinco não alterou estatisticamente o tempo máximo de 

vocalização em relação à exposição com VPA (VPA+SAL vs VPA+Zn), mas não 

diferiu do grupo controle. 

Da mesma maneira, foram encontradas diferenças quanto à duração total de 

silêncio [KW=10,86; p=0,0125]. O VPA foi eficiente em aumentar a duração total de 

silêncio em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,001). Por outro 

lado, o tratamento com zinco 1h após a exposição do VPA na prole feminina de 

ratas, foi eficiente em intervir estatisticamente na duração total de silêncio mantendo 

o nível igual ao controle. 

Segundo a análise estatística a duração média de silêncio evidenciou 

alterações estatisticamente significantes [KW=10,97; p=0,0119]. Os filhotes 

previamente expostos pré-natalmente ao VPA exibiram uma duração média de 

silêncio maior quando comparado ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL 

(p<0,01). Já o pós-tratamento com zinco alterou estatisticamente o prejuízo da 

duração média do silêncio, mantendo-se igual ao grupo controle. Na duração 

máxima de silêncio não foi possível observar diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos [KW=6,62; p=0,0849]. O tratamento pré-natal com VPA 

não interferiu na duração máxima de silêncio de filhotes fêmeas em relação ao grupo 

controle. Os filhotes tratados pré-natalmente com VPA e 1h após com zinco, não 

exibiram diferenças em relação ao aumento da duração máxima de silêncio quando 

comparado ao grupo controle. 

Esses resultados na avaliação da vocalização ultrassônica mostraram que o 

VPA pré-natal prejudicou a comunicação das fêmeas, ou seja, elas passaram a 

vocalizaram menos em isolamento, isto é, diminuíram a vocalização e 

permaneceram por mais tempo em silêncio. O tratamento com zinco 1h após a 

exposição do VPA conseguiu reestabelecer os prejuízos causados na comunicação 

das fêmeas, uma vez que seus níveis permaneceram iguais ao grupo controle. 
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Tabela 3 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) nas vocalizações 
ultrassônicas da prole feminina de ratas no PND 11 

 
 GRUPOS 

Parâmetros SAL+SAL VPA+SAL VPA+Zn SAL+Zn 

Nº de vocalizações 

 

327,2 ± 75,1 90,80 ± 27,9** 161,8 ± 29,1 149,8 ± 

18,5 

Duração total de 

vocalizações  

68,2 ± 16,6 16,1 ± 6,3** 28,7 ± 7,0 35,5 ± 6,4 

Duração total de 

silêncio 

232,7 ± 16,6 284,3 ± 6,3** 271,4 ± 7,0 265,3 ± 6,5 

Duração média 

vocalizando 

0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0# 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 

Duração média de 

silêncio 

1,3 ± 0,4 7,7 ± 2,2** 2,2 ± 0,3 2,0 ± 0,2 

Duração máxima 

de vocalização 

1,1 ± 0,1 0,6 ± 0,1## 0,8 ± 0,0 2,6 ± 0,7 

Duração máxima 

de silêncio 

24,6 ± 11,1 53,4 ± 11,1 32,6 ± 11,9 50,0 ± 16,1 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratas para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn. Os valores são representados como média ± 
E.P.M. 
 

 
  



Resultados   87 
 

Figura 17 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na vocalização ultrassônica de proles femininas de ratas 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratas para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. Kruskal-Wallis seguido do pós-teste Dunn. Os valores são representados como média ± 
E.P.M. 
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4.3.2 Avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no 

labirinto em T na prole feminina de ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 
A Figura 18 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e zinco pré-natais na 

avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no labirinto 

em T da prole masculina de ratas no PND 29. De acordo com a análise estatística 

Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste Dunn não foram encontradas diferenças quanto 

à alternação entre os braços [KW=4,45, p = 0,2167]. A exposição ao VPA no GD 

12,5 não modificou a alternação entre os braços, comparado ao grupo controle. O 

pós-tratamento com zinco não modificou o escore de alternação entre os braços nos 

animais em relação ao grupo  

Os resultados no teste do labirinto em T mostraram que o VPA e zinco pré-

natal mantiveram a alternação entre os braços visitados, similar ao encontrado nos 

animais do grupo controle no braço visitado ao longo das sessões no labirinto, ou 

seja, não induziu comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva nos 

filhotes.  
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Figura 18 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 μg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na avaliação de comportamento repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva no 
labirinto em T da prole feminina jovem de ratas no PND 29  

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Escores: 0 = nenhuma alternação entre os braços visitados; 1 = uma alternação entre os braços 
visitados; 2 = duas alternações entre os braços visitados; 3 = três alternações entre os braços 
visitados; e 4 = quatro alternações entre os braços visitados. SAL+SAL = salina pré-natal e salina 1 
hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal e zinco 1 hora 
após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após; (n = 10 para todos os grupos). ** p < 0,001 
comparado com o grupo SAL+SAL; * p < 0,05 comparado com o grupo SAL+Zn (Kruskal-Wallis, 
seguido pelo teste de Dunn). Os valores são representados como mediana (mínimo e máximo) 
 
 

 

4.3.3 Avaliação da socialização e comportamento de brincar da prole feminina de 

ratas expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

A Tabela 4 mostra e a Figura 19 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e 

zinco pré-natais na socialização da prole feminina de ratas por meio do 

comportamento de brincar. De acordo com a análise estatística ANOVA de uma via 

seguido do pós-teste Bonferroni, foram encontradas diversas alterações 

estatisticamente significantes. O tempo de perseguir revelou diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos [F(39)= 11,32; p=0,0001]. O 

tratamento com VPA não foi eficiente em alterar o tempo de perseguir das proles 

femininas de ratas quando comparado ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL. O 
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pós-tratamento com zinco não alterou o tempo de perseguir, exibindo dados 

similares ao grupo controle . 

 A análise estatística verificou que não houve diferenças estatísticas 

significantes na frequência de darts na prole feminina de ratas [F(39)=1,58;  

p=0,02093]. A exposição pré-natal ao VPA no GD 12,5 e ao zinco não foi eficiente 

em alterar a frequência de darts quando comparado ao grupo controle. 

Em relação à frequência de pinning, foi possível verificar alterações 

estatisticamente significantes entre os grupos [F(39) =10,67; p=0,0001]. O 

tratamento pré-natal com VPA no GD 12,5 não alterou a frequência de pinning 

quando comparado ao grupo controle. Curiosamente, o pós-tratamento com zinco foi 

capaz de estatisticamente aumentar a frequência de pinning quando comparado 

com todos os grupos; SAL+SAL vs VPA+Zn (p< 0,01), SAL+Zn vs VPA+Zn 

(p<0,0001) e VPA+SAL vs VPA+Zn (p<0,001). 

Na avaliação da frequência de passar sob/sobre foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos [F(39) =5,16; p= 0,0045]. 

Quando ratas foram tratadas com VPA pré-natalmente não exibiram alteração na 

frequência de passar sob/sobre em relação ao grupo controle. De acordo com isso, 

o tratamento com zinco não evidenciou nenhuma alteração na frequência de passar 

sob/sobre em relação ao grupo controle. O grupo utilizado como controle SAL+Zn, 

exibiu aumento da frequência de passar sob/sobre em relação ao grupo SAL+SAL 

(p<0,001) e VPA+Zn (p<0,01).  

Quando as fêmeas infante de ratas foram avaliadas em relação ao tempo de 

farejar, foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos [F(39)=16,33; 

p=0,0001]. As ratas tratados pré-natalmente com o VPA aumentaram o tempo 

farejando em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL (p<0,0001). Quando 

o uso do zinco (1h após) foi testado, o mesmo também demostrou aumento no 

tempo de farejar em relação ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+Zn (p<0,0001). O 

grupo SAL+Zn também aumentou o tempo de farejar em relação ao grupo controle 

(p<0,0001). 

Finalmente, quando testado a frequência de levantar em proles femininas de 

ratas, não foi possível verificar quaisquer diferenças estatísticas entre os grupos 

[F(39)=2,27; p=0,0962].  

Os resultados previamente expostos sobre a avaliação do comportamento de 

brincar demonstraram que a utilização do VPA pré-natal nada prejudicou a 
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socialização da prole feminina de ratos. De forma geral o tratamento com VPA 

manteve a brincadeira, solicitação a brincadeira e investigação social. Quando o 

zinco como pós-tratamento do VPA foi avaliado em relação ao grupo controle 

SAL+SAL, o mesmo não diminuiu nenhum dos comportamentos analisados. 

Contudo, o tratamento com zinco possibilitou um aumento em relação à brincadeira 

social (pinning) e a investigação social (farejar), quando comparado ao grupo 

SAL+SAL.  

Avaliando os parâmetros do comportamento de brincar foi possível verificar 

que o tratamento com VPA e zinco não alterou a atividade exploratória, que 

aparentemente permaneceu intacta nos grupos quando comparado ao controle. 

 
 
Tabela 4 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) no comportamento de 

brincar da prole feminina de ratas no PND 30  
 

 GRUPOS 

Parâmetros SAL+SAL VPA+SAL VPA+Zn SAL+Zn 

Perseguir (s) 

 

24,0 ± 1,2# 17,0 ± 2,1### 22,5 ± 2,3## 32,5 ± 1,7 

Darts  1,6 ± 0,4 0,9 ± 0,3 1,8 ± 0,4 0,8 ± 0,3 

Pinning 17,8 ± 1,2 17,1 ± 1,6$ 24,2 ± 1,1*## 13,5 ± 1,3 

Passar sobre/sob 10,5 ± 0,7## 12,6 ± 1,2 11,5 ± 0,5# 15,6 ± 1,1 

Farejar (s) 32,8 ± 1,4 46,2 ± 1,8*** 46,5 ± 1,8*** 47,7 ± 1,8*** 

Levantar 12,7 ± 1,0 16,4 ± 1,8 17,9 ± 1,9 13,9 ± 1,1 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratas para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são representados como 
média ± E.P.M. 
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Figura 19 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) no comportamento de 
brincar da prole feminina de ratas no PND 30 

 
 

Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 10 ratas para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves, (s) segundos e Nº 
número. ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são representados como 
média ± E.P.M. 

 
 

 

  



Resultados   93 
 

4.3.4 Determinação dos níveis de TH no estriado da prole feminina de ratas 

expostas ao VPA e zinco pré-natal 

 

 

A Figura 20 ilustra os efeitos da exposição ao VPA e zinco pré-natal nos 

níveis de TH no estrido da prole feminina infante de ratas. Segundo a análise 

estatística ANOVA de uma via seguida do pós-teste Bonferroni, não foi possível 

verificar diferenças estatísticas quanto ao nível de TH estriatal [F(31) =0,37; 

p=0,7736]. O tratamento com VPA no GD 12,5 na prole feminina de ratas não foi 

suficiente em interferir estatisticamente nos níveis de TH no estriado quando 

comparado ao grupo controle; SAL+SAL vs VPA+SAL. O pós-tratamento com zinco  

também não alterou os níveis de TH no estriado em relação ao grupo controle; 

SAL+SAL vs VPA+Zn.  

Os resultados revelam que o tratamento com VPA pré-natal nada 

prejudicou o sistema dopaminérgico estriatal da prole feminina de ratas. Assim como 

o pós-tratamento com zinco em nada prejudicou os níveis de TH estriatal em relação 

ao grupo controle. 
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Figura 20 - Efeitos da exposição pré-natal ao VPA (400 mg/kg no GD 12,5) e ao zinco (2 mg/kg de 
ZnSO4) na expressão proteica de tirosina hidroxilase (TH; média da razão da densidade 
óptica em relação à β-actina) avaliada por western blotting no estriado da prole feminina 
jovem de ratas no PND 30 

 
 

 
Fonte: Cezar, L. C. (2016) 
Os grupos representam os múltiplos tratamentos no GD 12,5 de ratas Wistar, SAL+SAL = salina pré-
natal e salina 1 hora após; VPA+SAL = VPA pré-natal e salina 1 hora após; VPA+Zn = VPA pré-natal 
e zinco 1 hora após; SAL+Zn salina pré-natal e zinco 1 hora após (n = 8 ratos para cada um dos 
grupos). *p< 0,01, **p> 0,001 e ***p< 0,0001 comparando o grupo entre as chaves. DO (Densidade 
óptica). ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Bonferroni. Os valores são representados como 
média ± E.P.M. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O modelo experimental de autismo, por meio da exposição pré-natal ao VPA, 

reproduz os sintomas similares àqueles encontrados na condição humana. Na 

literatura é possível verificar que a administração de VPA em uma fase inicial da 

embriogênese é capaz de gerar comprometimento no desenvolvimento fetal 

(MARKRAM et al., 2008). Apesar de esse fármaco ser considerado um provável 

teratógeno em humanos, pouco se sabe sobre seus mecanismos de ação, ou até 

mesmo, como ele é capaz de induzir o autismo. Até o presente momento há pouca 

informação sobre a influência do VPA no metabolismo do zinco durante o período 

pré-natal.  

 O zinco pode interferir em funções orgânicas vitais, inclusive durante o 

período gestacional. Ele é capaz de atuar no crescimento fetal, reprodução e 

diferenciação celular, reparação tecidual e imunidade (BRÄTTER et al., 1998; 

HAGMEYER; HADERSPECK; GRABRUCKER, 2014). Mais de 300 enzimas são 

dependentes de zinco, e muitas delas expressam-se no SNC (JAN et al., 2002). 

Dessa forma, não é surpreendente que a deficiência de zinco possa gerar 

disfunções neuronais, incluindo diversos transtornos do neurodesenvolvimento, 

como o autismo (LEAL et al., 2015).  

 O efeito tóxico do VPA, relacionado ao zinco durante a gestação de ratas, 

pode ocorrer por meio da redução da absorção desse nutriente pela célula, a qual 

resulta a diminuição das suas reservas. Assim, o zinco não absorvido passa a 

circular livremente por mais tempo no organismo. Essa alteração no metabolismo do 

zinco, induzida pelo VPA, resulta em um aumento na síntese de MT, proteína de 

ligação de zinco que participa de diversas respostas ao stress oxidativo (ANDREWS, 

2000). A MT nesse contexto causa redução nas concentrações plasmáticas de zinco 

materno ou ainda um efeito transitório de redução na disponibilidade de zinco para o 

feto (TAUBENECK et al., 1995; BUI et al., 1998). Assim, é possível que a 

suplementação com zinco em gestantes reduza o risco da deficiência transitória ao 

induzida pelo VPA. Apesar da indicação de que o zinco pré-natal tenha potencial 

efeito benéfico, principalmente quando associado a desordens neurológicas como o 

autismo, não existe estudos que demonstrem de forma satisfatória essa relação. Em 

um estudo foi demonstrado que a suplementação de zinco pode ser efetiva como 
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tratamento em um modelo de autismo utilizando LPS (KIRSTEN et al., 2012; 

KIRSTEN et al., 2013). Entretanto, não encontramos na literatura relatos sobre a 

possível amenização do autismo por meio do tratamento com zinco em um modelo 

experimental de autismo induzido pelo VPA. 

No presente estudo o VPA foi utilizado como desfio farmacológico para 

reproduzir um modelo experimental de autismo em ratos. Os sinais e sintomas de 

um indivíduo autista, tais como prejuízos na comunicação, comportamentos 

repetitivos que denotam inflexibilidade cognitiva e socialização, foram avaliados com 

o intuito de verificar o funcionamento do modelo experimental de autismo no nosso 

laboratório. Além de reproduzir, de maneira robusta, o modelo experimental de 

autismo induzido por VPA pré-natal em ratos, este trabalho revelou a possível 

amenização do autismo com a utilização do zinco. Conforme os resultados 

apresentados, o VPA pré-natal na prole masculina (1) prejudicou a comunicação, 

reduzindo a quantidade de chamados ultrassônicos; (2) induziu comportamento 

repetitivo/restrito e inflexibilidade cognitiva; (3) prejudicou a socialização e (4) 

diminuiu os níveis de TH do estriado. Assim, este estudo foi eficiente em reproduzir 

o modelo experimental de autismo por meio do VPA pré-natal na prole de ratas. 

Também neste estudo foi avaliada a amenização dos sintomas “tipo-autista” pelo 

tratamento com zinco após o VPA pré-natal. Os dados obtidos sugerem que esse 

tratamento, (1) reduziu os chamados ultrassônicos; (2) amenizou o comportamento 

repetitivo/restritivo e da inflexibilidade cognitiva; (3) atenuou o déficit de socialização, 

mas (4) não foi eficiente em reestabelecer os níveis de TH.  

Quando verificamos os comportamentos das proles femininas, o tratamento 

pré-natal com VPA causou apenas prejuízos na comunicação, reduzindo a 

quantidade de chamados ultrassônicos. Dessa forma, foi possível confirmar que as 

fêmeas não apresentaram o fenótipo autista, uma vez que apenas uma das esferas 

comportamentais relacionadas ao autismo foi prejudicada. 

Antes de avaliar a resposta amenizadora do zinco sobre os efeitos do VPA, 

era preciso verificar as alterações causadas por esse fármaco na gestação das 

ratas. Como esperado, o VPA (400 mg/kg no GD 12,5) prejudicou a gestação normal 

das ratas, reduzindo o peso da ninhada sem interferir no número de filhotes, 

comparado ao grupo controle. Porém o tratamento com zinco não foi eficiente em 

amenizar ou reverter esse prejuízo. Os efeitos tóxicos do VPA sobre a gestação são 

claros, uma vez que há perda pós-implantação, além de abortos e redução na taxa 
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de filhotes vivos (MEADOR, 2008). Os resultados encontrados nesse trabalho 

corroboram com dados previamente publicados sobre diferentes doses e efeitos 

tóxicos do VPA em relação ao peso corporal da mãe e das proles (SCHNEIDER; 

PRZEWŁOCKI, 2005; STANTON et al., 2007; KIM et al., 2011, 2014b). Em um 

estudo, quando ratas foram expostas ao VPA pré-natal no GD 12,5 em doses de 500 

mg/kg a taxa de reabsorção embrionária chegou a 23.1%, enquanto que, em doses 

de 600 mg/kg a reabsorção embrionária chegou a 54.1% (FAVRE et al., 2013). Em 

nosso trabalho, preconizou-se a utilização do VPA em uma dose moderada de 400 

mg/kg, pois quando realizamos um piloto, a dose administrada de 600 mg/kg gerou 

reabsorção embrionária de 90%. Em estudos com animais, todas as doses testadas 

de VPA (200-800 mg/kg) são capazes de alterar o neurodesenvolvimento em 

roedores (ROULLET; LAI; FOSTER, 2013), e ainda, o limite específico da dose para 

desenvolvimento de comportamentos “tipo autista” não foi claramente identificado, 

tornando viável a dose empregada no presente estudo. 

A importância do papel do zinco durante a gestação vem sendo amplamente 

estudada na literatura, a fim de explicar os prejuízos associados à sua deficiência. O 

cérebro fetal, em decorrência da natureza do seu crescimento e desenvolvimento, 

parece ser particularmente vulnerável à deficiência de zinco materna 

(GRABRUCKER; BOECKERS; GRABRUCKER, 2016). Um estudo avaliando 

humanos identificou que dieta pobre em zinco durante a gestação causou partos 

prematuros e maior risco na redução de peso após o nascimento, quando 

comparado a uma dieta normal de zinco (SCHOLL et al., 1993). Assim como a má 

alimentação, fumo, álcool, resposta a situações de estresse e agentes 

farmacológicos são capazes de reduzir as concentrações maternas de zinco e 

subsequente redução na demanda de zinco para o feto, tornando a suplementação 

desse micronutriente essencial para mulheres durante a gestação (KING, 2000). 

Quando foi testada a aplicação de zinco em pacientes voluntários, gestantes 

reduziram complicações durante o período (KYNAST; SALING, 1986). Apesar do 

exposto, o uso do VPA pré-natal nesse estudo induziu teratogênese, e o pós-

tratamento com zinco não foi eficiente em impedir a queda no desempenho 

reprodutivo, o que não é de acordo com o revisado na literatura a respeito à 

suplementação com zinco (KIRSTEN et al., 2015a,b).  

Em relação aos testes realizados nas proles masculinas para confirmar o 

modelo de autismo induzido pelo VPA pré-natal, todos os resultados foram 
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favoráveis em afirmar que os animais exibiram um comportamento “tipo autista”. 

Todos os testes empregados nesse trabalho já foram anteriormente usados e 

validados em outros modelos animais para verificar os sintomas “tipo-autista” 

(SCHNEIDER; PRZEWŁOCKI, 2005; SCHNEIDER; TURCZAK; PRZEWŁOCKI, 

2006; SCHNEIDER et al., 2008; BAMBINI-JUNIOR et al., 2011). Em relação ao teste 

de vocalização ultrassônica, alguns trabalhos consideraram esse método eficiente 

em avaliar a redução da comunicação dos filhotes com suas mães, revelando um 

fenômeno similar ao encontrado em pacientes com TEA (CRAWLEY, 2007; 

HARMON et al., 2008; KIRSTEN et al., 2015b). De acordo com os dados da 

vocalização ultrassônica de 40 kHz, que é a frequência emitida pelos filhotes quando 

estão separados de suas mães, é possível constatar o requerimento dos filhotes em 

relação à presença materna (WÖHR; SCHWARTING, 2008). Nos resultados 

avaliados no presente estudo as proles masculinas expostas ao VPA no GD 12,5 

exibiram prejuízos na comunicação, reduzindo o número de chamados e 

aumentando o tempo em silêncio. Os chamados ultrassônicos são reduzidos em 

consequência do isolamento do filhote pré-natalmente exposto ao VPA e pelo fato 

do teste ocorrer no PND5, momento de maior susceptibilidade desses filhotes 

(FELIX-ORTIZ; FEBO, 2012). Walcott e colaboradores (2011) sugerem que esse 

efeito do VPA pré-natal em reduzir a comunicação dos animais está relacionado com 

alterações pós-natal na atividade sináptica e excitabilidade neural (WALCOTT; 

HIGGINS; DESAI, 2011).  

Além de o zinco ter envolvimento funcional em várias vias de sinalizações e 

metabólicas no SNC, parece exercer papel essencial na migração e diferenciação 

neural, neurogênese e plasticidade sináptica (FREDERICKSON et al., 2000; 

TAKEDA; TAMANO, 2015). Em um experimento utilizando camundongos, gestantes 

passaram por dieta deficiente de zinco e quando suas proles foram testadas 

exibiram comprometimento no teste de vocalização ultrassônica (GRABRUCKER, 

2014). Apesar da suplementação com zinco parecer benéfica, em nosso trabalho 

quando o zinco foi utilizado como pós-tratamento ao VPA não foi possível revelar 

melhora nos prejuízos da comunicação das proles masculinas. 

O teste de alternação espontânea por meio do labirinto em T foi aplicado 

neste trabalho com o intuito de verificar comportamentos repetitivos e inflexibilidade 

cognitiva, sintomas também observados em pacientes com TEA (DSM-V, 2013). 

Animais que apresentam insistência de visitação na mesma localização espacial em 
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um dos braços no labirinto em T, são discutidos experimentalmente como sintoma 

“tipo autista” (CRAWLEY, 2007; MACFABE et al., 2011). Portanto, segundo os 

dados avaliados no presente estudo, o VPA foi eficiente em gerar comportamentos 

repetitivos e inflexibilidade cognitiva em relação ao grupo controle. Nosso modelo 

experimental de autismo está de acordo com o já visto na literatura em relação à 

inflexibilidade cognitiva (SCHNEIDER; PRZEWŁOCKI, 2005; SCHNEIDER; 

TURCZAK; PRZEWŁOCKI, 2006; SCHNEIDER et al., 2008; ZHANG et al., 2012). 

Em relação ao tratamento com zinco no presente estudo, foi eficiente em 

reestabelecer alternação espontânea por meio do labirinto em T nos machos pré-

natalmente tratados com VPA. Kirsten et al. (2015a) em um experimento utilizando 

LPS pré-natal mostraram por meio de um pós-tratamento com zinco, que ratos 

também reestabeleceram a alternação espontânea no labirinto em T (KIRSTEN et 

al., 2015a). O zinco é crucial para o desenvolvimento do cérebro, sua deficiência 

pré-natal pode resultar em prejuízos comportamentais e cognitivos mais tarde na 

vida, incluindo sinais e sintomas de autismo (GRABRUCKER; BOECKERS; 

GRABRUCKER, 2016).  

Outro aspecto importante para a confirmação do modelo de autismo induzido 

pelo VPA pré-natal foi a avaliação do comportamento de brincar, teste capaz de 

medir o interesse social dos filhotes. Nesse trabalho o VPA pré-natal de forma geral 

diminuiu a expressão do comportamento de brincar, reduziu a solicitação da 

brincadeira e diminuiu a investigação social. A exposição ao VPA foi amplamente 

discutida na literatura, e seus efeitos interferem em padrões comportamentais que 

sugerem atrasos na maturação da interação social na fase inicial da vida de ratos, 

além de sistemas sensoriais com funcionamento perturbado (SCHNEIDER; 

PRZEWŁOCKI, 2005). Nossos resultados confirmam a existência de similaridades 

entre os padrões observados de alterações comportamentais em ratos e aqueles 

observados em pacientes com autismo. 

 Como os resultados apresentados demonstram alterações comportamentais 

na comunicação, socialização e cognição, fica confirmada a validade do nosso 

modelo animal utilizando VPA tal como inicialmente proposto no trabalho (DUFOUR-

RAINFRAY et al., 2010; BAMBINI-JUNIOR et al., 2011HARA et al., 2012; KIM et al., 

2011).   

 Analisando a literatura, é plausível dizer que algumas interpretações são 

apenas especulativas e que poucos dados foram reproduzidos em relação ao 
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modelo de autismo induzido por VPA e pós-tratamento com zinco. Quando o zinco 

como pós-tratamento do VPA foi avaliado em relação ao grupo controle SAL+SAL, o 

mesmo não conseguiu reestabelecer os prejuízos causados pelo VPA. Contudo, o 

tratamento com zinco possibilitou uma amenização em relação à brincadeira social 

(pinning) e a investigação social (farejar) em relação ao grupo VPA+SAL. 

Em nosso estudo, com a suplementação durante o período pré-natal, buscou-

se avaliar se houve alteração de alguns prejuízos causados pelo VPA. O tratamento 

com zinco foi capaz de amenizar a inflexibilidade cognitiva e os prejuízos na 

brincadeira social, pinning e na investigação social, farejar o companheiro, em ratos 

do tipo autista resultantes do tratamento com VPA. Porém, o comprometimento dos 

padrões de vocalização desses animais não foi amenizado. O tratamento com zinco, 

utilizado neste estudo, corrobora a hipótese de que o VPA é capaz de atuar no 

metabolismo desse íon contribuindo para o desenvolvimento do autismo. Como a 

reversão dos sintomas foi parcial, estudos mais aprofundados são necessários para 

colaborar com entendimento dos aspectos funcionais desse modelo. Recentemente, 

estudos relatam que a deficiência de zinco ocorre frequentemente associada a 

distúrbios neuropsiquiátricos. Algumas hipóteses foram levantadas, dentre elas a de 

que, a deficiência de zinco pré-natal é capaz de influenciar uma via de sinalização 

nas sinapses glutamatérgicas que foi identificada em mutações genéticas 

associadas a pacientes com TEA (BOURGERON, 2009; HUGUET; EY; 

BOURGERON, 2013; PFAENDER; GRABRUCKER, 2014). Esses achados, sobre a 

ação do zinco, são consistentes e talvez sejam similares aos possíveis mecanismos 

pelos quais o VPA causa prejuízos cognitivos. Monti et al. (2009) sugerem que o 

desenvolvimento neuronal pode ser perturbado pelo VPA em estágios críticos 

embrionários, por meio de redução glutamatérgica e aumento da sinalização 

sináptica gabaérgica (MONTI; POLAZZI; CONTESTABILE, 2009). Outros estudos 

sugerem ainda, que o VPA durante o período pré-natal, perturba a diferenciação de 

interneurônios gabaérgicos, exibida pela perda de terminais pré-sinápticos 

morfologicamente reconhecíveis em cultura de neurônios corticais (IIJIMA et al., 

2016). Porém, esses achados permanecem obscuros e poucos foram reproduzidos. 

Apesar dos nossos resultados serem sugestivos de que o VPA possa interferir no 

metabolismo do zinco, mais estudos precisam ser realizados para corroborar melhor 

a hipótese, além de verificar a atuação de outras vias incluindo o sistema 

gabaérgico.  
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Uma vez estabelecido o modelo experimental de autismo pela exposição pré-

natal ao VPA, confirmado pela presença de diversas alterações comportamentais 

similares àquelas encontradas em pacientes com autismo, fatores envolvidos em 

mecanismos no SNC que pudessem ser associados à ação do VPA foram 

investigados. Para isso, foi avaliada a expressão proteica de TH no estriado desses 

animais. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento complexo, e possivelmente 

diversas áreas cerebrais e circuitos sinápticos essenciais estão envolvidos em sua 

patogênese (ROTHWELL, 2016). Em pacientes com autismo vias críticas 

envolvendo regiões encefálicas como os gânglios da base contidos no estriado, têm 

sido associadas a mudanças funcionais e estruturais que implicam em sintomas 

severos (LANGEN et al., 2009; ABRAMS et al., 2013; DELMONTE et al., 2012; 

ROTHWELL, 2016). Nos seres humanos, o complexo estriado inclui o núcleo 

caudado, putâmen e a região do estriado ventral conhecida como núcleo accumbens 

(ROTHWELL, 2016). Já nos roedores, o núcleo accumbens ocupa a porção ventral 

do estriado, enquanto que o núcleo caudado e o putâmen correspondem 

aproximadamente a sub-regiões medial e lateral do corpo estriado dorsal 

(GRAYBIEL, 2008). O comprometimento em neurônios estriatais está relacionado a 

sintomas em pacientes autistas, incluindo estereotipias, inflexibilidade cognitiva, 

anormalidades em respostas sensoriais e redução da resposta social (FUCCILLO, 

2016).  

Nossos resultados mostraram redução na expressão de TH estriatal nas 

proles masculinas tratadas pré-natalmente com VPA.  A TH é considerada como o 

passo limitante na via de biossíntese de dopamina, o que explicaria o prejuízo do 

sistema dopaminérgico estriatal (BAKER et al., 2003; SAINO-SAITO et al., 2004). 

Com base nesses resultados a possibilidade do funcionamento do sistema 

dopaminérgico estriatal ter sido prejudicado no modelo de autismo induzido por VPA 

fica fortalecida. O sistema dopaminérgico também pode ser prejudicado em 

pacientes com autismo, em particular, o transportador de dopamina foi relatado 

como sendo significativamente mais elevado no córtex orbitofrontal (NAKAMURA et 

al., 2010). 

Contudo, a dopamina tem mostrado ter um papel no desenvolvimento de 

neurônios no córtex cerebral, tais como neurônios GABA (OHTANI et al., 2003; 

CRANDALL et al., 2007). Em um experimento utilizando VPA pré-natal em ratos 

Sprague-Dawley no GD 9, filhotes aumentaram os níveis de serotonina no 



Discussão   103 
 

hipocampo e de dopamina no córtex frontal (NARITA et al., 2002). Hara et al. (2015), 

demonstraram que o tratamento pré-natal com VPA não afetou os níveis de 

monoaminas e seus metabólitos no córtex pré-frontal e estriado. Apesar dos 

resultados avaliados no presente estudo em relação aos níveis diminuídos de TH 

estriatal em animais expostos ao VPA no GD 12,5, poucos relatos foram 

encontrados na literatura em relação a modelos experimentais de autismo por meio 

do VPA que avaliaram sistemas dopaminérgicos.  

Ainda em concordância com o nosso estudo, outros modelos animais de 

autismo utilizando LPS têm demonstrado prejuízos no sistema dopaminérgico 

estriatal na prole adulta por meio de análises da TH, dopamina e seus metabólitos 

(KIRSTEN et al., 2010, 2012). A exposição pré-natal ao LPS prejudicou o sistema 

dopaminérgico, mas este efeito neuroquímico não foi acompanhado de alterações 

motoras, sugerindo provável processo de plasticidade adaptativa (KIRSTEN et al., 

2010). Além disso, nesse mesmo estudo, foi verificado que os prejuízos de TH 

estriatal ocasionada pelo LPS foram revertidos pela suplementação de zinco (Kirsten 

et al.,2015a, b, c). Com esse achado de comprometimento dopaminérgico sendo 

replicado em diferentes modelos bem diferentes entre si, essa condição não parece 

ser restrita a modelos animais e deve estar relacionada mais intimamente com o 

autismo em humanos. Portanto, sugere-se a via dopaminérgica como provável 

responsável por induzir e até mesmo auxiliar no tratamento de pacientes autistas.  

Quando nosso trabalho avaliou os níveis de TH estriatal em proles masculinas 

tratadas com zinco pré-natal após exposição de VPA, não foi possível observar 

alteração nesses animais em relação ao grupo SAL+SAL e VPA+SAL. Embora a 

expressão de TH não tenha sido melhorada nos animais VPA+Zn, esse trabalho 

verificou amenização da inflexibilidade cognitiva no labirinto em T, no qual esses 

animais exibiram um comportamento igual ao do grupo controle (SAL+SAL). Esse 

achado pode ser interpretado como indicador de que o pós-tratamento com zinco 

após exposição pré-natal ao VPA não teria sido capaz de reestabelecer o 

funcionamento satisfatório do sistema dopaminérgico. Por outro lado, a 

complexidade do funcionamento desse sistema está longe de ser comtemplada 

apenas avaliando a expressão da proteína TH. Outros aspectos da transmissão 

dopaminérgica poderiam estar modificados de maneira compensatória minimizando 

a expressão dos comportamentos “tipo-autista”. Para melhor avaliar essa hipótese, 

estudos futuros serão realizados. 
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No último bloco de experimentos conduzidos no presente trabalho, foi 

verificada a resposta das fêmeas frente ao tratamento pré-natal ao VPA e ao zinco. 

O estudo nas fêmeas possibilita a confirmação do fenótipo “tipo-autista”, pois se 

sabe que o autismo é mais prevalente em machos do que em fêmeas (FOMBONNE, 

2005; FRAZIER et al., 2014). Os resultados demonstraram que, ao contrário do que 

foi visto na prole masculina que apresentou prejuízos comportamentais relacionados 

com o autismo, as fêmeas expostas ao VPA pré-natal exibiram apenas uma 

diminuição da vocalização ultrassônica, enquanto os demais testes não 

demonstraram quaisquer alterações na socialização ou na flexibilidade cognitiva. 

Mesmo com prejuízos na comunicação, às proles femininas que receberam o pós-

tratamento com o zinco reestabeleceram seu comportamento normal, ou seja, o 

zinco foi eficiente em reverter os prejuízos na comunicação causados pelo VPA.   

O fato de o tratamento com zinco após a exposição ao VPA nas fêmeas ter 

aumentado o pinning no grupo VPA+Zn em relação a todos os grupos estudados; e 

o fato do grupo SAL+Zn ter passado mais tempo perseguindo, exibe um efeito do 

zinco na prole. Não encontramos qualquer relato desta natureza na literatura, 

portanto outros estudos precisam ser realizados para buscar uma explicação do 

mecanismo envolvido no efeito do zinco na prole feminina. 

O VPA pré-natal apresentou um efeito sexualmente dimórfico, sendo mais 

severo nos machos. Nossos resultados corroboram com os achados na literatura, 

em modelos experimentais de autismo pelo VPA e também por outras substâncias 

(KIRSTEN et al., 2010; KIM et al., 2011). 

Investigações anteriores do dimorfismo sexual nos sintomas de autismo têm 

sugerido alterações no comportamento repetitivo e sensorial (FRAZIER et al., 

2012b). Entretanto, Mandy et al. (2012) sugerem que as fêmeas exibem 

comportamento repetitivo em expressões reduzidas quando comparadas aos 

machos, e maior comprometimento cognitivo particularmente no QI verbal (MANDY; 

CHILVERS; COMORBIDITY, 2012). As fêmeas parecem ser afetadas de uma forma 

diferente por agentes estressores durante o período pré-natal, e poucas vezes os 

prejuízos pós-natais são associados às características de autismo (MANDY; 

CHILVERS; COMORBIDITY, 2012).  

Evidências indicam que genes nos cromossomos sexuais X e Y contribuem 

para diferenças sexuais no cérebro, em particular um gene do cromossomo Y 

intitulado de SRY (Sex-determining Region on the Y chromosome), que é candidato 
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em regular a função bioquímica dopaminérgica no cérebro masculino (XU et al., 

2002; LOKE et al., 2015). A desregulação desse gene é capaz de gerar distúrbios no 

sistema dopaminérgico contribuindo para a susceptibilidade masculina em 

desenvolver distúrbios como o TEA (XU; BURGOYNE; ARNOLD, 2002; MCPHIE-

LALMANSINGH et al., 2008; LOKE; HARLEY; LEE, 2015 ). Em nosso trabalho 

quando analisamos a expressão de TH nas proles femininas, não foi possível 

observar nenhuma alteração sugerindo a preservação dopaminérgica. Esses 

achados contribuem ainda para a ideia de que machos tem mais predisposição para 

distúrbios neurológicos associados à dopamina como o TEA (BIEDERMAN et al., 

2006; SOLANTO et al., 2010; GABRIELE; SACCO; PERSICO, 2014; LAI; 

LOMBARDO; BARON-COHEN, 2014).  

O fato do tratamento com VPA ter diminuído a expressão de TH na prole 

masculina fala a favor da hipótese dessa síndrome comportamental ter sido induzida 

por meio de alteração dopaminérgica e ou alteração na transmissão dopaminérgica. 

A hipoatividade do sistema dopaminérgico (KIRSTEN et al., 2012, 2015a) ou ainda a 

hiperatividade (BARON-COHEN et al., 2000; BACHEVALIER; LOVELAND, 2006), é 

um mecanismo sugerido como potencial para o surgimento de desordens como o 

TEA (BARON-COHEN et al., 2000; BACHEVALIER; LOVELAND, 2006). Nesse 

aspecto, o presente trabalho sugere uma hipoatividade do sistema dopaminérgico, 

fato consistente em relação a um modelo de autismo utilizado em nosso laboratório, 

no qual esse transtorno foi induzido por meio de um desafio imunológico (LPS no 

GD 9,5) (KIRSTEN et al., 2010, 2012, 2013, 2015b,c). Assim é possível, que tanto 

no modelo de autismo induzido por VPA, quanto por LPS, às vias bioquímicas 

funcionalmente alteradas sejam similares. Entretanto, no modelo de autismo 

utilizando LPS pré-natal, o pós-tratamento com zinco melhorou diversos sintomas 

“tipo-autista”, incluindo a melhora parcial nos níveis de TH estriatal (KIRSTEN et al., 

2015b). Essa melhora, induzida pelo tratamento com zinco, não foi observada no 

presente estudo. Essa diferença sugere que os modelos de autismo induzidos por 

VPA e LPS diferem pelo menos na resposta ao zinco. Desse modo, é possível que 

haja também diferença qualitativa ou quantitativa em aspectos funcionais nesses 

modelos, incluindo o grau de acometimento do TEA. Bui et al. (1998) sugerem que é 

fundamental considerar a dose da substância farmacológica estressora administrada 

capaz de causar uma redução transitória nos níveis de zinco materno, ou seja, se a 

dose farmacológica não for eficiente em gerar uma resposta de fase aguda na mãe, 
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não é possível alterar os níveis de zinco (BUI et al., 1998). É possível que no 

presente trabalho o VPA administrado no GD 12,5 pode não ter alterado o zinco a 

níveis suficientes a gerar per se alterações comportamentais nos filhotes. Sugere-se 

como estudos futuros uma investigação mais ampla para melhor compreender o 

papel do VPA no metabolismo do zinco. 

Concluindo, foi demonstrado no presente estudo, que a exposição ao VPA 

pré-natal induziu um fenótipo autista em proles masculinas. Isso foi observado por 

meio da redução na comunicação, na socialização e a indução da inflexibilidade 

cognitiva. Na prole feminina os prejuízos foram bem menos expressivos, o que 

corrobora com a eficiência do modelo experimental de autismo. Além disso, é 

possível que o tratamento com VPA tenha prejudicado funcionalmente o sistema 

dopaminérgico estriatal, especificadamente pela redução nos níveis de TH, 

alterando assim a síntese de dopamina. A administração do zinco como pós-

tratamento ao VPA no GD 12,5 amenizou a inflexibilidade cognitiva e reestabeleceu 

a brincadeira social, porém manteve o prejuízo na comunicação e na expressão de 

TH. Possivelmente o fenótipo tipo autista, investigado no presente estudo, esteja 

relacionado a modificações funcionais no sistema dopaminérgico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões em relação à administração do VPA no GD 12,5 em ratos 

são: 

 

 Segundo avaliações nos parâmetros reprodutivos o tratamento foi prejudicial 

à gestação interferindo no peso total da ninhada. 

 

 Prejudicou a comunicação dos filhotes machos, ou seja, eles passaram mais 

tempo sem chamar sua mãe quando estavam em isolamento, observados na 

diminuição da vocalização e maior tempo gasto em silêncio. 

 
 Induziu maior repetição no braço visitado ao longo das sessões no labirinto 

nos animais, ou seja, induziu comportamento repetitivo/restrito e 

inflexibilidade cognitiva nos filhotes machos. 

 
 A avaliação do comportamento de brincar na prole masculina demonstrou que 

de forma geral, o tratamento com VPA causou redução da brincadeira social, 

diminuiu a solicitação social e reduziu a investigação social. 

 
 O tratamento com VPA pré-natal prejudicou o sistema dopaminérgico estriatal 

da prole masculina de ratas. 

 
 O tratamento com VPA foi capaz de prejudicar a comunicação nas fêmeas, 

porém não induziu inflexibilidade cognitiva e não alterou o comportamento 

social. 

 
Em relação à suplementação com zinco 1h após a administração do VPA no 

GD 12,5 em ratos, as conclusões são: 

 

 Segundo avaliações nos parâmetros reprodutivos o tratamento com zinco não 

amenizou a gestação reduzindo o peso total da ninhada. 
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 Não amenizou o prejuízo na comunicação dos filhotes machos, ou seja, eles 

passaram mais tempo sem chamar sua mãe quando estavam em isolamento, 

observados na diminuição da vocalização e maior tempo gasto em silêncio. 

 
 O grupo VPA+Zn demonstrou uma alternação entre os braços visitados 

similar ao encontrado nos animais do grupo controle, amenizando a indução 

da inflexibilidade cognitiva. 

 
 O tratamento com zinco possibilitou uma amenização em relação à 

brincadeira social (pinning) e à investigação social (farejar), quando 

comparando o grupo VPA+SAL, amenizando o prejuízo social. 

 
 O pós-tratamento com zinco não foi eficiente em amenizar ou reverter esse 

prejuízo causado pelo VPA, uma vez que, os níveis de TH estriatal 

mostraram-se diminuídos em relação ao grupo controle. 

 

 O tratamento com zinco foi capaz de amenizar o prejuízo causado na 

comunicação das fêmeas. 

 

 
6.1 Considerações Finais 

 

 

Nossos resultados revelaram alterações em diferentes categorias 

comportamentais induzidas por meio do VPA, confirmando o modelo experimental 

de autismo. Além disso, o presente estudo inclui a hipoatividade do sistema 

dopaminérgico como um possível aspecto que leva a causa do TEA. O 

estabelecimento do modelo experimental com VPA e os achados em relação ao 

sistema dopaminérgico significam mais um passo para entender o autismo, uma vez 

que seu exato mecanismo ainda é desconhecido. Entretanto, o nosso tratamento 

com zinco não foi suficiente em tratar todos os sinais do autismo, amenizando 

apenas a indução da inflexibilidade e a brincadeira social.  
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1963. 

MINNEMAN, K. P.; WECKER, L.; LAMER, J.; BRODY, T. M. (Ed.).; MATHEUS, A. A.  
Brody farmacologia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. cap. 27, p. 311. 

MŁYNIEC, K.; DAVIES, C. L.; BUDZISZEWSKA, B.; OPOKA, W.; RECZYŃSKI, W.; 
SOWA-KUĆMA, M.; DOBOSZEWSKA, U.; PILC, A.; NOWAK, G. Time course of 
zinc deprivation-induced alterations of mice behavior in the forced swim test. 
Pharmacological Reports: PR, v. 64, n. 3, p. 567–575, 2012.  

MONTI, B.; POLAZZI, E.; CONTESTABILE, A. Biochemical, molecular and 
epigenetic mechanisms of valproic acid neuroprotection. Current Molecular 
Pharmacology, v. 2, n. 1, p. 95–109, 2009.  

MOORE, S. J.; TURNPENNY, P.; QUINN, A.; GLOVER, S.; LLOYD, D. J.; 
MONTGOMERY, T.; DEAN, J. C. A clinical study of 57 children with fetal 
anticonvulsant syndromes. Journal of Medical Genetics, v. 37, n. 7, p. 489–497, 
2000.  

NAKAMURA, K.; SEKINE, Y.; OUCHI, Y.; TSUJII, M.; YOSHIKAWA, E.; 
FUTATSUBASHI, M.; TSUCHIYA, K. J.; SUGIHARA, G.; IWATA, Y.; SUZUKI, K.; 
MATSUZAKI, H.; SUDA, S.; SUGIYAMA, T.; TAKEI, N.; MORI, N. Brain serotonin 
and dopamine transporter bindings in adults with high-functioning autism. Archives 
of General Psychiatry, v. 67, n. 1, p. 59–68, 2010.  

NANSON, J. L. Autism in fetal alcohol syndrome: a report of six cases. Alcoholism, 
clinical and Experimental Research, v. 16, n. 3, p. 558–65, 1992.  

NARITA, N.; KATO, M.; TAZOE, M.; MIYAZAKI, K.; NARITA, M.; OKADO, N. 
Increased monoamine concentration in the brain and blood of fetal thalidomide- and 
valproic acid-exposed rat: Putative animal models for autism. Pediatric Research, v. 
52, n. 4, p. 576–579, 2002.  

NEWSCHAFFER, C.; CROEN, L. A.; DANIELS, J.; GIARELLI, E.; GRETHER, J. K.; 
LEVY, S. E.; MANDELL, D. S.; MILLER, L. A.; PINTO-MARTIN, J.; REAVEN, J.; 
REYNOLDS, A. M.; RICE, C. E.; SCHENDEL, D.; WINDHAM, G. C. The 
epidemiology of autism spectrum disorders. Annual Review of Public Health, v. 28, 
p. 235–258, 2007.  

NICHOLSON, J. K.; HOLMES, E.; KINROSS, J.; BURCELIN, R.; GIBSON, G.; JIA, 
W.; PETTERSSON, S. Host-gut microbiota metabolic interactions. Science (New 
York, N.Y.), v. 336, n. 6086, p. 1262–7, 8 jun. 2012.  

OHKAWARA, T.; KATSUYAMA, T.; IDA-ETO, M.; NARITA, N.; NARITA, M. Maternal 
viral infection during pregnancy impairs development of fetal serotonergic neurons. 
Brain & Development, v. 37, n. 1, p. 88–93, 2015.  

OHTANI, N.; GOTO, T.; WAEBER, C.; BHIDE, P. G. Dopamine modulates cell cycle 
in the lateral ganglionic eminence. The Journal of Neuroscience: the official journal 
of the Society for Neuroscience, v. 23, n. 7, p. 2840–2850, 2003.  

OMTZIGT, J. G.; LOS, F. J.; GROBBEE, D. E.; PIJPERS, L.; JAHODA, M. G.; 



Referências   123 

BRANDENBURG, H.; STEWART, P. A.; GAILLARD, H. L.; SACHS, E. S.; 
WLADIMIROFF, J. W. The risk of spina bifida aperta after first-trimester exposure to 
valproate in a prenatal cohort. Neurology, v. 42, n. 4 Suppl 5, p. 119–25, 1992.  

ORNOY, A. Valproic acid in pregnancy: How much are we endangering the embryo 
and fetus? Reproductive Toxicology, v. 28, n. 1, p. 1–10, 2009.  

PANKSEPP, J.; BEATTY, W. W. Social deprivation and play in rats. Behavioral and 
neural biology, v. 30, n. 2, p. 197–206, 1980.  

PATTERSON, P. H. Maternal infection and immune involvement in autism. Trends 
in Molecular Medicine, v. 17, n. 7, p. 389–394, 2011.  

PATTERSON, P. H. Maternal infection: window on neuroimmune interactions in fetal 
brain development and mental illness. Current Opinion in Neurobiology, v. 12, n. 
1, p. 115–8, 2002.  

PAXINOS, G.; WATSON, C. The rat brain in stereotaxic coordinates. San Diego: 
Academic Press, 1998. 

PEREIRA, O. C. M.; BERNARDI, M. M.; GERARDIN, D. C. C. Could neonatal 
testosterone replacement prevent alterations induced by prenatal stress in male rats? 
Life Sciences, v. 78, n. 24, p. 2767–2771, 2006.  

PERSICO, A. M.; BOURGERON, T. Searching for ways out of the autism maze: 
genetic, epigenetic and environmental clues. Trends in Neurosciences, v. 29, n. 7, 
p. 349–358, 2006.  

PFAENDER, S.; GRABRUCKER, A. M. Characterization of biometal profiles in 
neurological disorders. Metallomics: integrated biometal science, v. 6, n. 5, p. 960–
977, 2014.  

PIERCE, K.; COURCHESNE, E. Evidence for a cerebellar role in reduced 
exploration and stereotyped behavior in autism. Biological Psychiatry, v. 49, n. 8, p. 
655–664, 2001.  

PLETNIKOV, M. V; RUBIN, S. A.; VASUDEVAN, K.; MORAN, T. H.; CARBONE, K. 
M. Developmental brain injury associated with abnormal play behavior in neonatally 
Borna disease virus-infected Lewis rats: a model of autism. Behavioural Brain 
Research, v. 100, n. 1–2, p. 43–50, 1999.  

RIMMER, E. M.; RICHENS, A. An update on sodium valproate. Pharmacotherapy, 
v. 5, n. 3, p. 171–184, 1985.  

ROBINSON, E. B.; NEALE, B. M.; HYMAN, S. E. Genetic research in autism 
spectrum disorders. Current Opinion in Pediatrics, v. 27, n. 6, p. 685–691, 2015.  

RODIER, P. M. Converging evidence for brain stem injury in autism. Development 
and Psychopathology, v. 14, n. 3, p. 537–557, 2002.  

RODIER, P. M.; BRYSON, S. E.; WELCH, J. P. Minor malformations and physical 
measurements in autism: data from Nova Scotia. Teratology, v. 55, n. 5, p. 319–
325, 1997.  



Referências   124 

RONG, Y.; BAUDRY, M. Seizure activity results in a rapid induction of nuclear factor-
kappa B in adult but not juvenile rat limbic structures. Journal of Neurochemistry, v. 
67, n. 2, p. 662–668, 1996.  

ROTHWELL, P. E. Autism spectrum disorders and drug addiction: Common 
Pathways, Common Molecules, Distinct Disorders? Frontiers in Neuroscience, v. 
10, n. 5, p. 1–12, 2016.  

ROULLET, F. I.; LAI, J. K. Y.; FOSTER, J. A. In utero exposure to valproic acid and 
autism - A current review of clinical and animal studies. Neurotoxicology and 
Teratology, v. 36, p. 47–56, 2013.  

SAINO-SAITO, S.; SASAKI, H.; VOLPE, B. T.; KOBAYASHI, K.; BERLIN, R.; 
BAKER, H. Differentiation of the dopaminergic phenotype in the olfactory system of 
neonatal and adult mice. The Journal of Comparative Neurology, v. 479, n. 4, p. 
389–398, 2004.  

SANDIN, S.; LICHTENSTEIN, P.; KUJA-HALKOLA, R.; LARSSON, H.; HULTMAN, 
C. M.; REICHENBERG, A. The familial risk of autism. JAMA, v. 311, n. 17, p. 1770–
1777, 2014.  

SCHAAFSMA, S. M.; PFAFF, D. W. Frontiers in Neuroendocrinology Etiologies 
underlying sex differences in Autism Spectrum Disorders. Frontiers in 
Neuroendocrinology, v. 35, n. 3, p. 255–271, 2014.  

SCHLICKMANN, E.; FORTUNATO, J. J. O uso de ácido valproico para a indução de 
modelos animais de autismo: Uma revisão. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 62, 
n. 2, p. 153–159, 2013.  

SCHNEIDER, T.; PRZEWŁOCKI, R. Behavioral alterations in rats prenatally exposed 
to valproic acid: animal model of autism. Neuropsychopharmacology, v. 30, n. 1, p. 
80–89, 2005.  

SCHNEIDER, T.; ROMAN, A.; BASTA-KAIM, A.; KUBERA, M.; BUDZISZEWSKA, 
B.; SCHNEIDER, K.; PRZEWŁOCKI, R. Gender-specific behavioral and 
immunological alterations in an animal model of autism induced by prenatal exposure 
to valproic acid. Psychoneuroendocrinology, v. 33, n. 6, p. 728–740, 2008.  

SCHNEIDER, T.; TURCZAK, J.; PRZEWŁOCKI, R. Environmental enrichment 
reverses behavioral alterations in rats prenatally exposed to valproic acid: Issues for 
a therapeutic approach in autism. Neuropsychopharmacology, v. 31, n. 1, p. 36–
46, 2006.  

SCHOLL, T. O.; HEDIGER, M. L.; SCHALL, J. I.; FISCHER, R. L.; KHOO, C. S. Low 
zinc intake during pregnancy: its association with preterm and very preterm delivery. 
American Journal of Epidemiology, v. 137, n. 10, p. 1115–1124, 1993.  

SCHWARTZMAN, J. S. Neurobiologia do autismo infantil. In: SCHWARTZMAN, J. 
S.; ASSUMPÇÃO, F.B. Autismo infantil. São Paulo: Memnon, 1995. p. 179-210 

SCHWARZ, E.; GUEST, P. C.; RAHMOUNE, H.; WANG, L.; LEVIN, Y.; 
INGUDOMNUKUL, E.; RUTA, L.; KENT, L.; SPAIN, M.; BARON-COHEN, S.; BAHN, 
S. Sex-specific serum biomarker patterns in adults with Asperger’s syndrome. 
Molecular Psychiatry, v. 16, n. 12, p. 1213–1220, 2011.  



Referências   125 

SILVA, M.; MULICK, J. Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais 
e considerações práticas. Psicologia Ciência e Profissão, v. 29, n. 1, p. 116–131, 
2009.  

SMITH, T.; GROEN, A. D.; WYNN, J. W. Randomized trial of intensive early 
intervention for children with pervasive developmental disorder. American Journal 
of Mental Retardation: AJMR, v. 105, n. 4, p. 269–85, jul. 2000.  

SOLANTO, M. V; MARKS, D. J.; WASSERSTEIN, J.; MITCHELL, K.; ABIKOFF, H.; 
ALVIR, J. M. J.; KOFMAN, M. D. Efficacy of meta-cognitive therapy for adult ADHD. 
The American Journal of Psychiatry, v. 167, n. 8, p. 958–968, 2010.  

STANTON, M. E.; PELOSO, E.; BROWN, K. L.; RODIER, P. Discrimination learning 
and reversal of the conditioned eyeblink reflex in a rodent model of autism. 
Behavioural Brain Research, v. 176, n. 1, p. 133–140, 2007.  

STRÖMLAND, K.; PINAZO-DURÁN, M. D. Optic nerve hypoplasia: comparative 
effects in children and rats exposed to alcohol during pregnancy. Teratology, v. 50, 
n. 2, p. 100–11, 1994.  

SUKHODOLSKY, D. G.; BLOCH, M. H.; PANZA, K. E.; REICHOW, B. Cognitive-
behavioral therapy for anxiety in children with high-functioning autism: a meta-
analysis. Pediatrics, v. 132, n. 5, p. 1341-1350, 2013.  

SUMMERS, B. L.; ROFE, A. M.; COYLE, P. Prenatal zinc treatment at the time of 
acute ethanol exposure limits spatial memory impairments in mouse offspring. 
Pediatric Research, v. 59, n. 1, p. 66–71, 2006.  

TAHERI, A.; PERRY, A. Exploring the proposed DSM-5 criteria in a clinical sample. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 42, n. 9, p. 1810–7, set. 
2012.  

TAKEDA, A.; TAMANO, H. Regulation of extracellular Zn(2+) homeostasis in the 
hippocampus as a therapeutic target for Alzheimer’s disease. Expert opinion on 
therapeutic targets, v. 19, n. 8, p. 1051–1058, 2015.  

TAKEDA, A.; TAMANO, H.; KAN, F.; ITOH, H.; OKU, N. Anxiety-like behavior of 
young rats after 2-week zinc deprivation. Behavioural Brain Research, v. 177, n. 1, 
p. 1–6, 2007.  

TAMANAHA, A. C.; PERISSINOTO, J.; CHIARI, B. M. Uma breve revisão histórica 
sobre a construção dos conceitos do Autismo Infantil e da síndrome de Asperger A 
brief historic review of the conceptions of Autism and Asperger syndrome. Revista 
da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia v. 13, n. 3, p. 296–299, 2008.  

TASSABEHJI, N. M.; CORNIOLA, R. S.; ALSHINGITI, A.; LEVENSON, C. W. Zinc 
deficiency induces depression-like symptoms in adult rats. Physiology & Behavior, 
v. 95, n. 3, p. 365–369, 2008.  

TAUBENECK, M. W.; DASTON, G. P.; ROGERS, J. M.; GERSHWIN, M. E.; 
ANSARI, A.; KEEN, C. L. Tumor necrosis factor-alpha alters maternal and embryonic 
zinc metabolism and is developmentally toxic in mice. The Journal of Nutrition, v. 
125, n. 4, p. 908–919, 1995.  



Referências   126 

TRAN, P. L.; LEHTI, V.; LAMPI, K. M.; HELENIUS, H.; SUOMINEN, A.; GISSLER, 
M.; BROWN, A. S.; SOURANDER, A. Smoking during pregnancy and risk of autism 
spectrum disorder in a Finnish National Birth Cohort. Paediatric and Perinatal 
Epidemiology, v. 27, n. 3, p. 266–274, 2013.  

TUNG, E. W.; WINN, L. Valproic acid increases formation of reactive oxygen species 
and induces apoptosis in postimplantation embryos: A role for oxidative stress in 
valproic acid-induced neural tube. Molecular Pharmacology, v. 6, n. 6, p. 979–987, 
2011.  

VEENEMA, A. H.; BREDEWOLD, R.; DE VRIES, G. J. Sex-specific modulation of 
juvenile social play by vasopressin. Psychoneuroendocrinology, v. 38, n. 11, p. 
2554–2561, 2013.  

VEENSTRA-VANDERWEELE, J.; COOK, E. H. Molecular genetics of autism 
spectrum disorder. Molecular Psychiatry, v. 9, n. 9, p. 819–832, 2004.  

WALCOTT, E. C.; HIGGINS, E. A.; DESAI, N. S. Synaptic and Intrinsic Balancing 
during Postnatal Development in Rat Pups Exposed to Valproic Acid in Utero. 
Journal of Neuroscience, v. 31, n. 37, p. 13097–13109, 2011.  

WALSH, C. A.; MORROW, E. M.; RUBENSTEIN, J. L. R. Essay Autism and Brain 
Development. Cell. v. 135, n. 3, p. 396–400, 2008.  

WEISSKOPF, M. G.; KIOUMOURTZOGLOU, M.-A.; ROBERTS, A. L. Air Pollution 
and Autism Spectrum Disorders: Causal or Confounded? Current Environmental 
Health Reports, v. 2, n. 4, p. 430–439, 2015.  

WELLMANN, K. A.; VARLINSKAYA, E. I.; MOONEY, S. M. D-Cycloserine 
ameliorates social alterations that result from prenatal exposure to valproic acid. 
Brain Research Bulletin, v. 108, p. 1–9, 2014.  

WHITTLE, N.; LUBEC, G.; SINGEWALD, N. Zinc deficiency induces enhanced 
depression-like behaviour and altered limbic activation reversed by antidepressant 
treatment in mice. Aminoacids, v. 36, n. 1, p. 147–58, 2009.  

WILLIAMS, G.; KING, J.; CUNNINGHAM, M.; STEPHAN, M.; KERR, B.; HERSH, J. 
H. Fetal valproate syndrome and autism: additional evidence of an association. 
Developmental Medicine and Child Neurology, v. 43, n. 3, p. 202–206, 2001.  

WINK, L. K.; PLAWECKI, M. H.; ERICKSON, C. A.; STIGLER, K. A.; MCDOUGLE, 
C. J. Emerging drugs for the treatment of symptoms associated with autism spectrum 
disorders. Expert opinion on Emerging Drugs, v. 15, n. 3, p. 481–494, 2010.  

WÖHR, M.; SCATTONI, M. L. Behavioural methods used in rodent models of autism 
spectrum disorders: Current standards and new developments. Behavioural Brain 
Research, v. 251, p. 5–17, 2013.  

WÖHR, M.; SCHWARTING, R. K. W. Maternal care, isolation-induced infant 
ultrasonic calling, and their relations to adult anxiety-related behavior in the rat. 
Behavioral Neuroscience, v. 122, n. 2, p. 310–30, abr. 2008.  

WOLTERINK, G.; DAENEN, L. E.; DUBBELDAM, S.; GERRITS, M. A.; VAN RIJN, 
R.; KRUSE, C. G.; VAN DER HEIJDEN, J. A.; VAN REE, J. M. Early amygdala 



Referências   127 

damage in the rat as a model for neurodevelopmental psychopathological disorders. 
European Neuropsychopharmacology: the journal of the European College of 
Neuropsychopharmacology, v. 11, n. 1, p. 51–59, 2001.  

XIE, X.; SMART, T. G. Modulation of long-term potentiation in rat hippocampal 
pyramidal neurons by zinc. Pflugers Archiv : European journal of physiology, v. 
427, n. 5–6, p. 481–486, 1994.  

XU, J.; BURGOYNE, P.; ARNOLD, A. Sex differences in sex chromosome gene 
expression in mouse brain. Human Molecular Genetics, v. 11, n. 12, p. 1409–1419, 
2002.  

YU, S.-H.; CHO, D.-C.; KIM, K.-T.; NAM, K.-H.; CHO, H.-J.; SUNG, J.-K. The 
neuroprotective effect of treatment of valproic Acid in acute spinal cord injury. 
Journal of Korean Neurosurgical Society, v. 51, n. 4, p. 191–198, 2012.  

ZHANG, Y.; SUN, Y.; WANG, F.; WANG, Z.; PENG, Y.; LI, R. Downregulating the 
canonical Wnt/β-catenin signaling pathway attenuates the susceptibility to autism-like 
phenotypes by decreasing oxidative stress. Neurochemical Research, v. 37, n. 7, p. 
1409–1419, 2012.  

 


