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Resumo 

O comportamento tipo depressivo de filhotes de ratas 
obesas foi observado, assim como o efeito do 
antidepressivo fluoxetina nessas proles. Filhotes de ratas 
submetidas à dieta de cafeteria foram submetidos a 
testes de nado forçado e campo aberto. Pôde-se 
observar que as mães estavam obesas, mas não foi 
possível confirmar síndrome metabólica (SM). Filhotes 
machos apresentaram comportamento tipo depressivo, 
mas não as fêmeas. A fluoxetina não teve efeito nesse 
modelo. A obesidade materna pode ter influenciado o 
comportamento dos filhotes machos. 

Introdução  

Durante a gestação, ocorrem diversas mudanças na vida 
da mulher. A maior mudança está relacionada ao 
metabolismo. Estudos apresentam uma relação entre a 
depressão e a obesidade. A depressão pode ser 
desencadeada por diversos fatores e estes estão 
associados à diminuição na expressão do BDNF. 
Em mães obesas, há uma resposta diferenciada em 
relação às alterações metabólicas da gravidez. Por isso 
decidimos testar se alterações em mães nesse período 
porem acarretar mudanças na prole. 

Material e Métodos 

As mães foram tratadas com ração comercial ou dieta de 
cafeteria, composta de alimentos hipercalóricos e 
palatáveis. Filhotes machos e fêmeas dos respectivos 
grupos foram agrupados e tratados apenas com ração. 
Aos 110 dias de vida, foram submetidos aos testes 
comportamentais do campo aberto (capacidade motora) 
e Nado Forçado (comportamento tipo depressivo). 

Resultados e Discussão 

As mães tornaram-se obesas com a DCaf, porém não foi 
confirmada a SM.  
 
Tabela 1. Dados das mães. 

Dados representam média ± EPM. *diferença 
significativa em relação ao grupo ração (teste T de 
Student).  
 
 
 

 
Os filhotes machos desenvolveram o comportamento 
tipo depressivo. A fluoxetina não demonstrou efeito 
antidepressivo e não sofreu influência da obesidade.  
 

 

      
Figura 1. Tempo de nado forçado (A), imobilidade (B). Dados 
expressos como média ± EPM. *p≤ 0,05 em relação ao grupo Ração 
Sal; πp≤ 0,05 em relação ao grupo Ração Fluoxetina (ANOVA de duas 
vias + pos-hoc de Newman-Keuls). 

 
Não houve diferenças entre os grupos no teste do nado 
forçado das filhotes fêmeas, indicando que não 
desenvolveram o comportamento tipo depressivo. 
Não houve diferenças entre os grupos no teste do campo 
aberto entre os filhotes machos e fêmeas. Isto indica que 
as diferenças comportamentais não se devem a 
alterações motoras. 

Conclusões 

A dieta de cafeteria provocou obesidade nas mães, 
assim como uma programação uterina que parece ter 
provocado um comportamento tipo-depressivo nos 
filhotes machos, porém não nas fêmeas.  
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 Peso 
final (g) 

Índice de 
adiposidade 
(%) 

Glicemia 
(mg/dl) 

Ração 
N= 12 

249 ± 
4,8 

3.430 ± 0.2131 107.7 ± 5.166  

DCaf 
N= 11 

296 ± 
10,1* 

9.270 ± 0.5470 121.2 ± 6.980  
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