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Introdução 
 

Epilepsia e desnutrição são altamente prevalentes nos países em desenvolvimento, 

sendo uma relação causa-efeito sugerida em diversos estudos.⁴ Estudos experimentais buscam 

amplamente o possível efeito deletério da desnutrição sobre o Sistema Nervoso Central 

(SNC). O estágio vital onde a desnutrição ocorre é determinante sobre os possíveis danos 

estruturais e comportamentais. Períodos de crescimento e desenvolvimento máximo do SNC, 

onde há máxima velocidade de neurogênese, migração e diferenciação celular são 

consideradas “críticos” e parecem ser particularmente vulneráveis aos efeitos da desnutrição². 

Em seres humanos o período de maior vulnerabilidade do SNC ocorre desde o segundo 

trimestre gestacional até o segundo ano de vida².  Em roedores, o SNC é mais vulnerável 

desde o nascimento até a terceira semana de vida, quando ocorre o desenvolvimento do 

hipocampo e cerebelo desses animais³. 

A desnutrição precoce reduz marcadamente o peso corporal e cerebral em estudos 

experimentais, e esta redução permanece mesmo após recuperação nutricional.⁴ Aumento na 

proliferação celular no giro denteado (formação hipocampal) foi observado em animais 

desnutridos submetidos a crises precoces através da análise histológica utilizando a 

bromodeoxiuridina, marcador de mitose celular.⁵ Bronzino e colaboradores observaram que 

ratos desnutridos apresentam atraso no kindling e que a reabilitação alimentar não modifica a 

susceptibilidade a crises convulsivas¹.  
 Com este estudo experimental pretendemos verificar os efeitos da reabilitação 

nutricional e do enriquecimento ambiental em ratos desnutridos precocemente e submetidos a 

dois diferentes paradigmas de crises convulsivas, em relação a alterações na memória 

espacial, teste de reconhecimento de objetos e memória aversiva, verificar os efeitos da 
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reabilitação nutricional e enriquecimento ambiental na morfometria e histologia do 

hipocampo, correlacionar o desempenho pré e pós reabilitação nutricional e enriquecimento 

ambiental em tarefas de memória espacial, teste de reconhecimento de objetos e teste de 

memória aversiva com achados morfométricos e histológicos do hipocampo e também avaliar 

o papel da reabilitação nutricional e do enriquecimento ambiental na memória, através da 

analise comparativa dos testes do Labirinto Aquático de Morris, Teste de Reconhecimento de 

Objetos e Teste de Memória Aversiva antes e após a Reabilitação.  
 
Metodologia 
 Serão utilizadas ao todo no experimento 12 ratas fêmeas Wistar prenhes e suas 

ninhadas (restritas a 10 animais), totalizando 132 ratos. Os animais serão mantidos durante o 

período experimental no Instituto de Pesquisa Biomédica da PUCRS, alojados em sistema de 

gaiola individualizada e climatizada (one cage system). Os animais serão mantidos em 

sistema de 12 horas claro/escuro com água e ração livres. A ninhada será alocada 

aleatoriamente em 6 grupos (no mínimo 10 ratos por grupo. O número necessário de animais 

foi calculado baseado na grande quantidade de óbitos das ninhadas e pelo fato de apenas 

utilizarmos os filhotes machos, excluindo um dos fatores de confusão da pesquisa. 

 O experimento será realizado em duas partes. A primeira, em sua primeira fase contará 

com 60 animais divididos em 6 grupos dispostos da seguinte maneira: Os animais de três 

ninhadas serão mantidos com a fêmea nutriz durante todo o tempo, constituindo o subgrupo 

Nutridos. As três ninhadas seguintes serão submetidas ao Paradigma de Densutrição, 

contituindo o subgrupo Desnutridos. Todos esses animais serão mantidos durante todo o 

experimento em caixa-moradia regulares. Já na segunda fase, 30 animais serão submetidos ao 

paradigma de desnutrição (Grupos 1, 2 e 3) enquanto os 30 restantes serão mantidos com a nutriz 

(Grupos 4, 5 e 6) entre P2 e P15.  

 Em P16, 10 animais nutridos e 10 malnutridos serão submetidos a estado de mal 

convulsivo (Grupos 1 e 4), enquanto em P8, P9 e P10, outros 10 animais nutridos e 10 animais 

malnutridos representarão o modelo de crise convulsivas precoces (Grupos 2 e 5). Os restantes 

20 animais da primeira fase experimental constituirão os grupos controle, sem crises, desnutridos 

e nutridos (Grupos 3 e 6).  Esses animais serão mantidos durante todo o experimento em caixas 

moradia regulares. A fase de estudo comportamental iniciará em P60, quando os animais se 

encontram no período adulto, e durará até P90, quando todos os animais serão submetidos a 

perfusão transcardíaca. A segunda parte do estudo constituirá a fase de reabilitação dos animais, 

onde será repetido o mesmo tratamento aos seguintes 60 animais, conforme previamente 
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descrito. Todos os grupos nessa fase, entretanto, serão alocados em caixas especiais de P30 a 

P60, contendo objetos estimulatórios disponíveis para exploração continuamente. Os testes 

comportamentais iniciarão igualmente em P60, até P90, quando haverá perfusão transcardíaca e 

retirada dos encéfalos. 

 Serão utilizadas técnicas de histologia e morfometria para avaliação dos efeitos da 

reabilitação no hipocampo, em material incluído em blocos de parafina.  Após P90, todos 

animais serão anestesiados com overdose de tiopental ou quetamina e receberão perfusão 

transcardíaca com solução normal salina e paraformaldeído 4%. Depois de retirado, cada cérebro 

será pesado, fixado em formol, e incluído em blocos de parafina para posterior análise 

histológica.  

 
Resultados Esperados 
 O modelo experimental utilizado neste projeto, assim como nos outros projetos dentro 

desta linha de pesquisa da orientadora, simula a representação clínica de recém-nascidos 

prematuros de baixo peso. Sabe-se que estas crianças ao longo de seus desenvolvimentos, 

apresentam maiores complicações cognitivas e comportamentais, assim como maior risco de 

doenças sistêmicas graves e atraso global do desenvolvimento. Assim sendo, pretendemos 

compreender melhor a fisiopatogenia destes insultos precoces, através de possíveis alterações 

nos mecanismos de memória, assim como através de alterações morfométricas e histológicas 

hipocampais que possam ocorrer nos ratos e consequentemente, ajudar a explicar o porquê de 

isto ocorrer nas crianças. 
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