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Animais submetidos ao estresse no período neonatal podem apresentar alterações cognitivas e mudanças neurodegenerativas de maneira 
estressor-dependente, sendo este um importante fator de risco para o desenvolvimento de psicopatologias. Estudos epidemiológicos 
associam o baixo consumo de ácidos graxos poliinsaturados n-3 (n-3 PUFAs) com maior incidência de THB. Este estudo pretendeu avaliar 
o impacto da manipulação e da separação neonatais sobre a vulnerabilidade a um modelo de THB por déficit nutricional de n-3 PUFAs, 
através de medidas comportamentais de animais na fase adulta. Especificamente, parâmetros envolvidos no comportamento alimentar. 
As ninhadas foram divididas em: (I) intactas; (M) manipuladas (separadas da mãe em incubadora a 34°C, 10 min/dia) ou (S) separadas 
da mãe (3horas/dia), entre os dias 1 e 10 pós-natais (DPN). No DPN 35, os machos foram randomizados em 2 grupos: a) dieta adequada 
em n-3 PUFAs ou b) dieta deficiente em n-3 PUFAs, sendo este tratamento aplicado durante as 15 semanas subseqüentes o DPN 35. O 
peso corporal dos animais de ambos os grupos assim como o consumo de ração foi aferido semanalmente. Observou-se, realizando uma 
ANOVA de medidas repetidas, que durante 4 semanas de exposição às dietas, houve efeito significativo do grupo sobre o ganho de peso, 
no qual os animais S ganharam mais peso (p=0.021), sem efeito ou interação da dieta. Não houve diferença no consumo entre os 
grupos. A eficiência calórica (ganho de peso/consumo) não atingiu significância estatística (p=0.09) entre os grupos. Estes dados 
sugerem que o ambiente neonatal possa alterar a resposta metabólica a uma dieta deficiente em n-3 PUFAs. Como perspectivas futuras, 
testes comportamentais e neuroquímicos serão aplicados para avaliar a vulnerabilidade ao THB.  
  

  

  

 

 

 




