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Resumo 

Este trabalho avaliou o comportamento tipo ansioso 
e a perda de memória, assim como o efeito do 
medicamento fluoxetina em filhotes de ratas obesas. A 
obesidade nas mães foi induzida através da dieta de 
cafeteria, e os filhotes passaram por testes de 
reconhecimento de objetos (TCO); teste do labirinto em 
cruz elevado (LCE) e teste do campo aberto (CA), para 
avaliação do comportamento tipo ansioso, motilidade e 
memória. Pôde se observar que as mães estavam 
obesas, porém não foi possível confirmar síndrome 
metabólica (SM). A obesidade materna não causou 
comportamento tipo-ansioso, e não alterou a motilidade 
nos filhotes machos ou fêmeas. 

Introdução  

O desenvolvimento do sistema nervoso ocorre 
durante a gestação e lactação, a dieta materna 
influencia diretamente no desenvolvimento dos 
descendentes, podendo causar síndrome metabólica 
(SM), caracterizada por um conjunto de fatores de risco 
cardiovasculares, normalmente associados à obesidade. 
Analisando até onde a nutrição materna influencia na 
saúde e comportamento de seus descendentes, 
consideramos demonstrar que as complicações da 
obesidade não se restringem ao paciente que a porta, 
mas também podem acometer os descendentes. 

Materiais e Métodos 

Ratas Wistar foram tratadas com ração 
comercial ou dieta de cafeteria, composta de alimentos 
hipercalóricos. Seus filhotes foram tratados apenas com 
ração comercial e receberam tratamento com fluoxetina 
ou solução salina.  A partir do dia 90 de vida, os filhotes 
passaram por testes comportamentais de 
reconhecimento de objetos (avaliação de memória); 
teste do labirinto em cruz elevado (comportamento tipo 
ansioso) e teste do campo aberto (ambulação). 

Resultados e Discussão 

A dieta de cafeteria induziu a obesidade, mas não 
causou síndrome metabólica. 

                               
Figura 1. (A) Porcentagem de gordura corporal das mães.(B) Índice de 
Lee das mães. 

  
Figura 2. Ambulação filhotes machos e fêmeas no teste de campo aberto. 

 
O teste CA demonstrou que o tipo de dieta 

ingerida pelas mães não interferiu na ambulação dos 
filhotes. Entretanto, o tratamento com fluoxetina 
diminuiu a locomoção. 

 
Figura 3. Tempo no braço aberto no labirinto em cruz elevado de filhotes 

machos e fêmeas.  

  
Figura 4. Tempo no braço fechado no labirinto em cruz elevado de filhotes 

machos e fêmeas  

       Este teste indica um comportamento do tipo ansioso 
nas Fêmeas tratadas com fluoxetina que receberam 
dieta de cafeteria, com uma menor permanência desses 
animais no braço aberto. Como não houve diferença nos 
animais Ração, entende-se que a dieta das mães não 
interferiu no comportamento dos filhotes. No teste de 
reconhecimento de objetos, não houve diferenças entre 
os grupos. 

Conclusão ou Conclusões 

A dieta de cafeteria induziu a obesidade, mas não 
causou síndrome metabólica. A obesidade materna não 
causou comportamento tipo-ansioso, e não alterou a 
motilidade nos filhotes machos ou fêmeas. 
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