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RESUMO 

 

Lee VY. Influência do exercício materno espontâneo e da anóxia neonatal no 
desenvolvimento, na memória espacial e no hipocampo de ratos. [dissertação 
(Mestrado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
A anóxia neonatal ocorre quando há falta de oxigênio nos tecidos do feto ou do 
recém-nascido. Ela atinge cerca de 0,1 a 0,3% das crianças nascidas a termo e 
aproximadamente 60% das crianças prematuras com baixo peso ao nascer. Dentre 
os indivíduos que apresentam encefalopatia hipóxico-isquêmica, 20 a 50% morrem 
no período neonatal e 25% dos sobreviventes exibem algum problema neurológico 
permanente, como epilepsia, déficit cognitivo e dificuldade de aprendizagem. 
Pesquisas com exercício físico, crioproteção e drogas buscam tratar indivíduos 
afligidos pela anóxia, mas há poucos trabalhos voltados para a prevenção. Neste 
projeto foi avaliado se o exercício físico em ratas gestantes é capaz de prevenir os 
efeitos da anóxia neonatal nos seus filhotes. Para isso, as ratas prenhas foram 
alocadas em gaiolas de atividade com roda giratória para realizarem exercício 
espontâneo, a fim de minimizar estresse experimental. Os filhotes sofreram anóxia 
neonatal em P2 e o seu desenvolvimento somático e sensorimotor foram avaliados. 
Na idade adulta, P60, o seu comportamento e a sua memória espacial foram 
avaliados no teste do Labiritno aquático de Morris. Também analisamos a densidade 
de neurônios maduros por imunohistoquímica e a expressão relativa de sinapsina I 
por Western Blot de animais jovens e adultos. O exercício materno espontâneo foi 
capaz de reverter o atraso provocado pela anóxia neonatal no aparecimento de 
várias características do desenvovlimento somático e sensoriomotor. Ele também 
atenuou a diminuição da densidade neuronal no giro dentado e a diminuição da 
expressão relativa de sinapsina I no hipocampo, promovidas pela anóxia neonatal, 
em animais com 21 dias de vida. Entretanto, as alterações provocadas pela anóxia 
neonatal e pelo exercício materno na imunorreatividade do hipocampo 
aparentemente sumiram nos animais adultos, talvez por efeito da recuperação dos 
sujeitos. Além disso, não houve feito do exercício materno nem da anóxia neonatal 
na latência e no percurso no teste de memória. A anóxia aumentou a velocidade de 
nado dos animais, provavelmente por hiperatividade. Este estudo indica que o 
exercício materno espontâneo tem potencial ação preventiva contra os efeitos da 
anóxia neonatal. 
 
Palavras-chave : Anoxia neonatal. Exercício materno. Desenvolvimento somático. 
Desenvolvimento sensoriomotor. Labirinto aquático de Morris. Sinapsina I. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Lee VY. Influence of spontaneous maternal exercise and neonatal anoxia in the 
development, spatial memory and hippocampus of rats. [Masters thesis  
(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Neonatal anoxia occurs when oxigen lacks in tissues of fetus or newborn. It reaches 
about 0,1 to 0,3% of children born in term and approximately 60% of premature 
children with low birth weight. Among individuals with hipoxic-ischemic 
encephalopaty, 20 to 50% die at the neonatal period and 25% of survivors exhibit 
some neurological permanent problem as epilepsy, cognitive deficits and difficulty of 
learning. Researches with physical exercise, cryoprotection and drugs seek to treat 
individuals afflicted by anoxia, but there are few researches that deal with prevention. 
This project evaluates if the physical exercise in pregnant rats is capable of prevent 
the effects of neonatal anoxia in pups. Pregnant rats was alocated inside activity 
cages with running wheel to perform spontaneous exercise, therefore minimizing the 
experimental stress. Pups suffered neonatal anoxia in P2 and their somatic and 
sensorymotor development were evaluated. At adult age, P60, their behaviour and 
their spatial memory were evaluated in Morris water maze task. We analysed also 
the mature neuronal density by immunochemistry and the relative expression of 
synapsin I by Western Blot of youngers and adults animals. The spontaneous 
maternal exercise was able to reverse the delay induced by neonatal anoxia related 
to the appearance of various caracteristics of the somatic and sensorymotor 
development. It also attenuated the decrease of neuronal density on the dentate 
gyrus and on the decrease in relative expression of synapsin I in the hippocampus, 
promoted by neonatal anoxia, in 21 days old animals. However, the changes caused 
by neonatal anoxia and maternal exercise in the hippocampus immunoreactivity 
apparently disappear in adult animals, maybe by effect of recuperation of the 
subjects. Furthermore, groups didn’t exhibited differences between themselves at 
latency and traject. Anoxia increased the swim velocity, probability because 
hyperactivity stimuli. This project shows that the spontaneous maternal exercise has 
potential preventive action against the effects of neonatal anoxia. 
 
Keyworlds : Neonatal anoxia. Maternal exercise. Somatic development. 
Sensorymotor development. Morris water maze. Synapsin I. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Redução do suprimento de oxigênio no período p erinatal 
 

Anóxia neonatal ou perinatal é um termo utilizado clinicamente para casos de 

redução do nível de oxigênio no período perinatal (FUNAYAMA, 2005). Ela é 

diagnosticada, principalmente, pela classificação do concepto no índice ou escore de 

Apgar (APGAR, 1953; FUNAYAMA, 2005), que atribui menor pontuação aos recém-

nascidos que apresentam maior grau de depressão do estado geral. A baixa 

pontuação neste escore, entretanto, não indica necessariamente ocorrência de 

anóxia neonatal, pois as alterações fisiológicas avaliadas pelo método podem 

decorrer de outros tipos de injúrias (CRAWFORD; DAVIES; PEARSON, 1973; 

FINSTER; WOOD, 2005; FUNAYAMA, 2005; SYKES et al., 1982). 

Devido a seu perfil epidemiológico heterogêneo o diagnóstico da anóxia 

neonatal pode se basear também em outros critérios (CLEIRICI; LUZZIETI; DI 

RENZO, 2001; FRANCISCO et al., 2000; NOMURA et al., 2003; SYKES et al., 

1982), contribuindo para que o termo abranja casos clínicos com diferenças entre si, 

como a hipóxia-isquemia perinatal, em que há obstrução do fluxo sanguíneo para 

alguma região do corpo do feto ou do recém-nascido (VANNUCCI, 2000), e a asfixia 

perinatal (BOOG, 2010; HERRERA-MARSCHITZ et al., 2014; PIN; ELDRIDGE; GALEA, 

2009; SHEVELL, 2004). 

Estudos e pesquisas específicos sobre a hipóxia-isquemia e a asfixia perinatal 

são abundantes na literatura (BOOG, 2010; HERRERA-MARSCHITZ et al., 2014; PIN; 

ELDRIDGE; GALEA, 2009; PUYAL; GINET; CLARKE, 2013; SHEVELL, 2004; TAYLOR; 

EDWARDS; MEHMET, 1999; VANNUCCI, 2000), mas situações de anóxia neonatal não 

decorrentes de hipofluxo sanguíneo nem oriundas da interrupção de oxigênio 

materno também são clinicamente relevantes para a saúde pública, pois bebês 

prematuros, especialmente os de baixo peso, possuem alta susceptibilidade a 

complicações perinatais e neonatais, sendo que a imaturidade pulmonar aumenta o 

risco de anóxia ao nascimento (SUGUIHARA et al., 2005). 

Apesar das diferenças entre os episódios de anóxia perinatal, eles 

apresentam em comum a falta de oxigênio  e a frequente ocorrência de prejuízos 

posteriores em manifestações neurológicas, tais como paralisia cerebral (BACK; 
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ROSENBERG, 2014; BOOG, 2010; SHEVELL, 2004; VANNUCCI, 2000), epilepsia 

(MOROZOVA; BELOZOUVA, 2009; VANNUCCI, 2000), hiperatividade 

(MOROZOVA; BELOUSOVA, 2009), dificuldades de aprendizagem e prejuízos na 

memória (VANNUCCI, 2000; PIN; ELDRIDGE; ARMSTRONG-WELLS et al., 2010) e 

déficit de atenção (ARMSTRONG-WELLS et al., 2010). Assim a falta de oxigênio 

assume papel fundamental no desenvolvimento das patologias da anóxia e para 

entender melhor a sua atuação é necessário estuda-lo de forma isolada dos demais 

fatores. 

Diversos estudos em modelos animais reproduzem as sequelas neurológicas 

induzidas pela anóxia perinatal observadas em seres humanos (DELL’ANNA et al., 

1991; GALEANO et al., 2011; SIMOLA et al., 2008; TAKADA et al., 2015; WEITZDOERFER 

et al., 2004; WEITZDOERFER; POLLAK; LUBEC, 2004). A falta de oxigenação em 

neonatos leva morte celular por apoptose, autofagia, excitotoxicidade e necrose em 

neurônios, astrócitos e células progenitoras de oligodendrócitos (pre-OLs) na 

formação hipocampal e em outras estruturas corticais (BACK; ROSENBERG, 2014; 

DELL’ANNA et al., 1991; LOREK et al., 1994; NAKAJIMA et al., 2000; NORTHINGTON; 

CHAVEZ-VALDEZ; MARTIN, 2011; PUKA-SUNDVALL et al., 2000; PUYAL; GENET; 

CLARKE, 2013; SCHMIDT-KASTNER; FREUND, 1991; TAKADA et al., 2015; TAYLOR; 

EDWARDS; MEHMET, 1999; VOLPE, 1998), bem como distúrbios na sinaptogênese da 

formação hipocampal (OTELLIN; KHOZHAI; SHISHKO, 2014), estrutura que está 

intimamente relacionada com a consolidação de diversos tipos de memória 

(MORRIS et al., 1982; SQUIRE, 1992). 

A anóxia neonatal atinge de 0,1 a 0,3% das crianças nascidas a termo 

(KURINCZUK et al., 2010) e aproximadamente 60% das crianças prematuras com 

baixo peso ao nascer (VANNUCCI, 2000; VOLPE, 1998, 2009), sendo a 

prematuridade o principal fator de risco associado à anóxia neonatal (MACDONALD 

et al., 1980, VANNUCCI, 2000; VOLPE, 1998). Dentre os indivíduos que apresentam 

encefalopatia hipóxico-isquêmica, 20 a 50% morrem no período neonatal e 25% dos 

sobreviventes exibem algum problema neurológico permanente (WILSON-

COSTELLO et al., 2005). No Estado de São Paulo, durante o triênio de 2001 a 2003, 

dos 14.597 óbitos precoces, 3.247 (22%) foram associados à anóxia neonatal, 

sendo que 2873 também foram considerados evitáveis (DARIPA et al., 2013). 



17 

 

 

 

Pesquisas epidemiológicas levantaram outros fatores de risco para o 

nascimento com anóxia neonatal (CUNHA et al., 2004; MAJEED et al., 2007) e para 

a prematuridade (RAMOS; CUMAN, 2009) que, como fora citado (MACDONALD et 

al., 1980; VANNUCCI, 2000; VOLPE, 1998), está fortemente correlacionada com a 

incidência de anóxia. Entre os fatores de risco podemos destacar: baixa condição 

socioeconômica da mãe e o seu baixo nível de escolaridade, a falta de cuidado 

antenatal, dieta insuficiente ou inadequada, fumo, alcoolismo, ocorrência de 

infecções e toxemia e sangramento vaginal durante a gestação, nascimentos 

múltiplos, apresentação não-cefálica do bebê, ruptura prolongada da membrana, 

intervalo gestacional baixo ou muito longo e com elevado número de partos prévios, 

principalmente se eles tiverem sido prematuros, cesarianos ou com antecedente 

natimorto, baixa estatura materna, antecedente de anemia materna, interrupção de 

gestação anterior, hemorragia anteparto e parto caseiro (CUNHA et al., 2004; 

MAJEED et al., 2007; RAMOS; CUMAN, 2009). 

Na cidade de São Paulo, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Seade), em 2001, registrou incidência de 7% de partos prematuros. Na Clínica 

Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), 

devido à grande prevalência de gestações de alto risco e também ao baixo nível 

socioeconômico dos pais, a incidência média de prematuridade entre os anos de 

1993 e 2002 foi de 22% (RADES; BITTAR; ZUGAIB, 2004). Outros serviços públicos 

terciários da mesma região apresentaram taxas semelhantes de prematuridade 

(SOUZA et al., 1995). 

Por conta da alta frequência de anóxia neonatal e da gravidade das suas 

consequências no sistema nervoso central, há diversas linhas de pesquisas que 

buscam minimizar ou solucionar estes problemas, como tratamento com drogas 

antiepilépticas, eritropoietina, melatonina e xênon, (LOBO; YANG; RIZVI, 2013) 

células-tronco (CASTILLO-MELENDEZ et al., 2013; TITOMANLIO et al., 2011), 

hipotermia (GULCZYŃSKA; GADZINOWSKI, 2012; JACOBS et al., 2013; LOBO; 

YANG; RIZVI, 2013) e exercício físico (CHEN; JIANG, 2010; CHOI et al., 2013; 

PARK, C., et al., 2013; TSUJI et al., 2010). Estas pesquisas propõem tratamentos 

aplicados em organismos que sofreram anóxia neonatal. Neste projeto avaliamos a 

possibilidade de um tratamento aplicado antes de os organismos sofrerem anóxia 
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perinatal. O tratamento escolhido foi o exercício materno espontâneo pelas razões 

apresentadas a seguir. 

 

1.2  Exercício materno espontâneo 
 

A atividade física pode ser benéfica para o sistema nervoso central de muitas 

formas (PLOUGHMAN, 2008). No comportamento, ela protege contra o declínio 

cognitivo, principalmente em relação ao planejamento executivo e à memória 

operacional (BARNES et al., 2003; KRAMER et al., 1999), e melhora a atenção e o 

desempenho de humanos e outros primatas em testes cognitivos (HILLMAN; 

SNOOK; JEROME, 2003; KAMIJO et al., 2007). 

A nível tecidual e celular, a atividade física aumenta a saturação de oxigênio 

(KRAMER et al., 1999) e a angiogênese (KLEIM; COOPER; VANDENBERG, 2002) 

nas regiões encefálicas importantes para o bom desempenho das habilidades 

cognitivas, aumenta a síntese e a liberação de neurotransmissores como a 

serotonina e a norepinefrina, facilitando o processamento de informações 

(MCMORRIS et al., 2008; WINTER et al., 2007), e, ainda, regula neurotrofinas, como 

o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), que são importantes para a 

sobrevivência neuronal, para o desenvolvimento do sistema nervoso e para a 

neuroplasticidade (SCHINDER; POO, 2000). A administração de BDNF nas células 

da formação hipocampal de ratos melhora a sinalização e a responsividade 

sinápticas, aumenta o número de sinapses e amplia a ramificação axonal 

intracortical (JI et al., 2005; VICARIO-ABEJON et al., 1998). O exercício físico tem 

sido reportado, ainda, como estimulante de biogênese de mitocôndrias e como 

produtor de fatores antioxidantes (MARQUES-ALEIXO et al., 2012). 

Por contrapor os efeitos deletérios da privação de oxigênio, o exercício físico 

é estudado como tratamento contra as sequelas da anóxia neonatal no sistema 

nervoso (CHEN; JIANG, 2010; CHOI et al., 2013; PARK, C., et al., 2013; TSUJI et 

al., 2010). O exercício físico realizado por gestantes e fêmeas prenhas também gera 

efeitos para o feto ou filhote dentro da mãe, além da própria. O impacto do exercício 

depende da intensidade, da duração e do grau de estresse, como mostrado a seguir. 

De acordo com Ezmerli (2000), em mulheres grávidas saudáveis, sem 

complicações clínicas ou obstétricas, os benefícios do exercício materno moderado 
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(como o controle do excessivo ganho de peso, o aumento do senso de controle e da 

energia, a melhora do sono e da postura, a diminuição das dores nas costas e a 

promoção do tônus, da força e da resistência musculares) superam os seus riscos 

(como hipertensão induzida, ruptura das membranas fetais, sangramento persistente 

no segundo ou no terceiro trimestre, incompetência cervical e retardo do 

crescimento intrauterino), desde que durante a realização da atividade sejam 

seguidas as diretrizes da American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG). Estas diretrizes prescrevem prática regular de exercícios ao invés de 

atividades intermitentes, sem, contudo, chegar à exaustão, e dão preferência a 

atividades que diminuam o suporte do próprio peso, como natação e ciclismo, 

aliados à dieta adequada e hidratação constante. 

O exercício físico aeróbico moderado também pode beneficiar a mãe por 

manter e aprimorar sua capacidade aeróbica (UZENDOSKI et al., 1990), o que reduz 

os desconfortos associados à gravidez (HEFFERNAN, 2000), diminui o risco de 

parto cesariano em mulheres nulíparas (BUNGUM et al., 2000) e aumenta a 

frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios do feto (MARSÁL; 

LÖFGREN; GENNSER, 1979). 

Quanto ao peso dos descendentes a literatura apresenta resultados que 

dependem da intensidade e frequência dos exercícios: pode haver redução (BELL; 

PALMA; LUMLEY, 1995; DWARKANATH et al., 2007; HOPKINS et al., 2010), não 

alteração (STERNFELD et al., 1995) ou aumento (CLAPP et al., 2000; HATCH et al., 

1993) do peso. 

Em relação à intensidade e ao estresse, atividades espontâneas ou 

voluntárias em ratas prenhas não prejudicam a prole (LOKEY et al., 1991) e ainda 

aumentam o número de neurônios e a angiogênese no encéfalo dos filhotes 

(AKHAVAN et al., 2012). Mesmo exercícios maternos forçados em esteira 

motorizada, quando moderados, melhoram a memória espacial, a memória de curta 

duração, a capacidade cognitiva, aumentam a sobrevivência neuronal na formação 

hipocampal de filhotes de ratas prenhas (DAYI et al., 2012; KIM et al., 2007; PARK, 

C., et al., 2013; PARPIANSIL et al., 2003; SHIN et al., 2013), a atividade enzimática 

e a biogênese mitocondriais na formação hipocampal (PARK, J., et al., 2013). O 

nado materno durante a gestação também aumenta a memória de curta duração nos 



20 

 

 

 

filhotes de ratos (LEE et al., 2006) e as defesas antioxidantes, além de induzir a 

produção de mitocôndrias em suas formações hipocampais (MARCELINO et al., 

2013). O uso de variados tipos de exercício induzem efeitos diferentes nas 

adaptações neuronais e no desempenho da memória (LIN et al., 2011), além de 

aumentarem os níveis de RNAm do BDNF no hipocampo da prole de ratas 

exercitadas durante a gestação (PARPIANSIL et al., 2003), constatando-se, assim, 

os efeitos benéficos do exercício materno, que, ao contrário do exercício físico 

realizado no próprio indivíduo, atua em um período crucial do desenvolvimento. 

 

1.3  Desenvolvimento neural da formação hipocampal 
 

A fase de desenvolvimento é o período de maior sensibilidade do sistema 

nervoso a fatores externos (RICE; BARONE, 2000). Uma parte considerável dos 

processos de desenvolvimento neural (neurogênese, sinaptogênese, apoptose, 

gliogênese e mielinização) ocorre no período pós-natal nos roedores, enquanto que 

nos primatas acontece no período pré-natal (RICE; BARONE, 2000). 

Na formação hipocampal é possível estabelecer um paralelo temporal entre a 

neurogênese do rato e do ser humano (Fig. 1). No rato a escala é dada em dias e, 

no humano, em semanas. Além disso, o nascimento do rato ocorre antes que o do 

humano nessa comparação. A proliferação celular nas regiões CA1, CA2 e CA3 da 

formação hipocampal começa a ocorrer entre a 6ª e a 7ª semana de gestação (SG) 

em humanos e a partir do 15º dia de gestação (DG) em ratos, finalizando na 15ª SG 

no primeiro e no 19º DG no segundo. No giro dentado, outra região da formação 

hipocampal, a proliferação tem início entre a 10ª e a 12ª SG em humanos e a partir 

do 19º DG em ratos e continua até a vida adulta (RICE; BARONE, 2000). 

A densidade de sinapses hipocampais em ratos é baixa do nascimento até o 

4º dia de vida pós-natal (P4), mas começa a aumentar firmemente entre P5 e P14 a 

uma taxa submáxima e alcança a maior taxa de crescimento entre P15 e P28, 

período em que atinge a estabilidade (LOHMANN; KESSELS, 2013). 
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Figura 1 – Períodos estimados de proliferação celular. 

Humanos (semanas) Ratos (dias) 
Regiões 
CA1-CA3 

Giro 
dentado  

3,5-4,0 DG 11             
4,1-5,2 DG 12             
5,3-5,7 DG 13             
5,8-6,6 DG 14             
6,7-7,0 DG 15             
7,1-7,4 DG 16             
7,5-7,9 DG 17             
8,0-9,9 DG 18             

10,0-11,9 DG 19             
12,0-14,9 DG 20             
15,0-18,9 DG 21-22             
19,0-23,9 P0-3             
24,0-27,9 P4-7             
28,0-31,9 P6-11             
32,0-35,9 P12-15             
36,0-40,0 P16-19             

DG = dia de gestação; P = dia de vida pós-natal. Fonte: adaptado de Rice e Barone (2000). 
 

A ontogenia dos reflexos e o crescimento somático também são afetados 

durante o período perinatal e tanto a privação de oxigênio quanto o exercício 

materno promovem alterações em diversos tipos de respostas sensoriomotoras e 

características físicas ao longo do período de desenvolvimento pós-natal do animal 

(DOBBING, SMART; 1974; FOX; 1965; HORVATH et al., 2015). 

Considerando que a anóxia perinatal afeta principalmente recém-nascidos 

pré-termos (MACDONALD et al., 1980, VANNUCCI, 2000; VOLPE, 1998), neste 

projeto foram estudados os impactos da anóxia neonatal na quantidade relativa de 

neurônios e sinapses hipocampais em animais com idade equivalente ao de um 

prematuro humano extremo nascido com 23 semanas de gestação, em termos de 

maturidade neural. Em ratos, isso corresponde aproximadamente ao 1º ou 2º dia de 

vida pós-natal (P1-2) (RICE; BARONE, 2000) (Fig. 1). Também avaliamos o 

desenvolvimento dos reflexos após a anóxia neonatal, bem como a memória na 

idade adulta. 
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Como foi demonstrado por Akhavan et al. (2012), o exercício materno 

voluntário realizado durante toda a gestação provê proteção contra hipóxia crônica 

na prole. Neste projeto, o exercício materno espontâneo foi realizado antes do início 

da proliferação celular hipocampal (do 5º ao 15º dia de gestação nos ratos) (Fig. 1) 

para avaliar se há efeito antecipado. 

 

1.4  Justificativa 
 

Na literatura existem muitas formas de simular a anóxia neonatal em animais. 

A injúria pode ocorrer em períodos antenatais ou pós-natais, com oclusão ou não da 

artéria carótida e ocorrer de forma aguda ou crônica (DELL’ANNA et al., 1991; 

SCHMIDT-KASTNER; FREUND, 1991; VANNUCCI, 2000). Todos os modelos 

assumem algum grau de correspondência com casos clínicos, apesar da 

heterogeneidade de suas causas e efeitos e da variabilidade nos parâmetros 

envolvidos. O modelo de anóxia neonatal desenvolvido no Laboratório de 

Neurociências do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e 

validado por Takada et al. (2011).é apropriado para promover a privação aguda de 

oxigênio em um organismo sem a interferência de outros fatores geralmente 

presentes nos casos de anóxia perinatal, como a falta de glicose, íons e 

neurotrofinas nos tecidos com hipofluxo sanguíneo. O modelo promove alterações 

celulares, histológicas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais importantes nos 

organismos lesados (ALLEMANDI, 2011; HAMASAKI, 2013; ITO, 2010; TAKADA et 

al., 2011, 2015; VASCONCELOS, 2013). Pesquisas que seguem esse modelo ainda 

são raras, mas os seus resultados podem servir para explicar a ação da falta de 

oxigênio em outros modelos. 

O exercício materno espontâneo ou voluntário protege o sistema nervoso da 

prole dos efeitos da anóxia neonatal e não ativa o sistema de estresse nas mães 

(YANAGITA et al., 2007), característica importante para um estímulo considerado 

benéfico para o sistema nervoso central. Até o momento, apenas Akhavan et al. 

(2012) estudou os efeitos do exercício materno voluntário sobre as consequências 

de algum tipo de privação de oxigênio na prole, que no caso é a hipóxia crônica. 

Entretanto, há diferenças entre a hipóxia crônica e a anóxia aguda no modelo usado 
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neste estudo, demonstrado por Takada et al. (2011), as quais devem ser exploradas 

com diferentes metodologias. 

Outra diferença metodológica deste estudo com a de Akhavan et al. (2012) é 

o período de gestação em que o exercício materno é realizado. Enquanto Akhavan 

et al. (2012) segue um protocolo de exercício durante todo o período de gestação 

(do 1º ao 21º DG), neste estudo optou-se por submeter as ratas prenhas em regime 

de atividade antes da proliferação celular na formação hipocampal dos fetos (do 5º 

ao 15º DG), para avaliar se o efeito do exercício materno continua influenciando na 

quantidade de neurônios mesmo após o término do seu regime. 

Além disso, a anóxia perinatal e o exercício físico também atuam sobre a 

ontogênese dos reflexos e a maturação de características físicas (DOBBING, 

SMART, 1974; FOX, 1965; HORVATH et al., 2015) motivo pelos quais tais aspectos 

também foram abordados. 

Com isso buscamos contribuir para a criação de tratamentos preventivos ou 

terapêuticos que atenuem os efeitos da privação neonatal de oxigênio. Como 

mostrado pelas referências epidemiológicas, muitas gestantes pertencem ao grupo 

de risco de anóxia neonatal e podem beneficiar os seus filhos e a si mesmas com 

algum tipo de prevenção. 

 

1.5 Objetivo 
 

O objetivo foi verificar se, em ratos, o exercício materno espontâneo é capaz de 

atenuar os efeitos prejudiciais da anóxia neonatal em relação aos seguintes 

parâmetros: 

 

a) crescimento somático , entre P2 e P21. O crescimento somático foi avaliado 

por meio da medida do eixo látero-lateral da cabeça (ELLC), do eixo ântero-

posterior da cabeça (EAPC), do eixo longitudinal do corpo (EL) e do peso 

corporal (PC) em cada dia; 

 

b) maturação de características físicas , entre P2 e P21. A maturação foi 

avaliada observando-se o dia do desdobramento do pavilhão auricular (DPA), 
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da abertura do conduto auditivo (ACA), da irrupção dos incisivos superiores 

(IIS), da irrupção dos incisivos inferiores (III) e da abertura ocular (AO); 

 

c) ontogênese de reflexos , entre P2 e P21. A ontogênese foi avaliada 

observando-se o dia do aparecimento da recuperação do decúbito (RC) da 

colocação pelas vibrissas (CV), da aversão ao precipício (AP), da geotaxia 

negativa (GN), da resposta ao susto (RS), da aceleração (A) e da preensão 

palmar (PP); 

 

d) memória espacial operacional , memória de curta duração , memória de 

longa duração  e flexibilidade comportamental , a partir de P60. Estes 

parâmetros foram avaliados por meio do desempenho no Labirinto Aquático 

de Morris em relação ao tempo (latência) levado para concluir as tentativas, 

ao comprimento do trajeto em cada tentativa e à velocidade média de nado; 

 

e) estimativa da densidade sináptica  em toda a formação hipocampal (exceto 

subículo) dos animais em P21 e P75 por meio de Western Blot com anticorpo 

contra sinapsina I; 

 

f) estimativa da densidade de neurônios maduros  nas camadas de células 

piramidais das regiões CA1 e CA2-3 e na camada granular do giro dentado 

do hipocampo em P21 e P75, por meio de imunohistoquímica com anticorpo 

contra NeuN e contagem por estereologia. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste projeto identificamos diferentes atuações do exercício materno 

espontâneo e da anóxia neonatal em diferentes aspectos do desenvolvimento 

somático, sensoriomotor e nervoso. Apesar disso, de uma forma geral, a anóxia 

neonatal foi prejudicial e o exercício materno foi benéfico para os indivíduos e 

conseguiu reverter muitos dos problemas decorrentes da anóxia: 

 

- A anóxia neonatal atrasou o aparecimento da abertura do conduto auditivo (ACA), 

da abertura ocular (AO), da resposta ao decúbito (RD), da aversão ao precipício 

(AP), da geotaxia negativa (GN) e da preensão palmar (PP) e o exercício materno 

espontâneo foi capaz de reverter o atraso. 

 

- A anóxia neonatal diminuiu a densidade neuronal e a expressão relativa de 

sinapsina I no GD de animais P21. O exercício materno espontâneo foi capaz de 

atenuar tais diminuições. 

 

- Os efeitos da anóxia neonatal e do exercício materno espontâneo não perduraram 

na vida adulta em relação à densidade de neurônios e expressão relativa de 

sinapsina I no giro dentado. No Labirinto aquático de Morris não houve efeito do 

exercício materno espontâneo nem da anóxia neonatal na latência e no percurso, 

indicando possível recuperação dos animais. 

 

Portanto, o exercício materno espontâneo tem o potencial de ser utilizado 

antecipadamente como fator atenuador da anóxia neonatal. 
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