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Saúde

RESUMO

A nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento e para a garantia de melhor qualidade de saúde de um indivíduo, porém dados da 
OMS mostram que mais de 20 milhões de crianças sofrem com a desnutrição. Quando a nutrição não é feita de forma balanceada durante a 
gestação, alterações podem ocorrer em vias metabólicas, provocando adaptações estruturais precoces no organismo e favorecendo o 
desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, esse processo é chamado de programação metabólica. No rim, 
por exemplo,  estudos mostram que animais restritos durante o período gestacional tem o número de néfrons diminuído, fato este que provoca  
hipertensão arterial na idade adulta devido a glomeruloesclerose por sobrecarga dos néfrons existentes.   Sendo assim o objetivo deste trabalho 
foi, quantificar estereologicamente o rim de ratos machos e fêmeas submetidos à restrição proteica gestacional. Para isto,  foram estudados  160 
ratos Wistar , machos e fêmeas gerados por  mães que receberam dieta normoproteica (NP) e hipoproteica (HP),  nas idades de 0, 10, 90 e 180 
dias pós-natais (dpn). A partir do terceiro mês, os animais de 90 e 180 dpn tiveram a pressão arterial sistólica aferida por pletismografia da artéria 
da cauda semanalmente. No dia da eutanásia, a biometria (massa corporal e comprimento naso-anal) foi  aferida e os animais foram  
anestesiados com thiopental (15 mg/Kg-1 intraperitonealmente), os rins foram retirados e seu volume foi aferido pelo método de Scherle. No   
Laboratório de Histologia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá  foram fotografados  10 campos microscópicos por animal para 
análise  estereológica. A partir das fotomicrografias a densidade volumétrica (Vv) dos néfrons, vasos e tecido conjuntivo  foi calculada , assim 
como o volume glomerular médio (VOL(glom)). Todos os animais do grupo restrito (146,5) tiveram a pressão arterial  significativamente maior do 
que  do grupo controle (124,7) (p < 0,05).  No grupo  de fêmeas com 0 dpn  o Vv[nefron] foi menor no grupo restrito ( 61,71 ± 9,48) do que no 
controle (79,47 ± 6,12)( p = 0,01), porém na avaliação do Vv[conjuntivo] este foi maior no grupo restrito (36,48 ± 8,17)  do que no controle (19,50 
± 6,11) diferença esta estatisticamente significativa (p = 0,006). Porém no calculo do Vv[vasos] não houve diferença nesta  idade. A densidade 
volumétrica dos outros grupos de estudo está sendo calculada. No cálculo do Volume médio glomerular (VOL(glom)) , foram observadas  
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos controle e restrito nas idades 0, 10, 90 e 180 dpn em fêmeas e em 0, 90 e 180 dpn em 
machos, onde em todos os grupos os animais restritos tiveram um (VOL(glom)) maior do que o controle (p< 0,05). De acordo com estes 
resultados, conclui-se que a restrição proteica gestacional provoca hipertensão arterial na idade adulta devido a alterações renais onde os 
glomérulos sofrem hipertrofia, já que houve  aumento do volume médio glomerular nos grupos restritos. Além disso,  o rim de fêmeas restritas 
com 0 dpn tem densidade volúmétrica maior de tecido conjuntivo e menor de néfrons do que o controle podendo indicar imaturidade renal que 
nesta idade gestacional ainda está em nefrogênese.
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