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RESUMO
O medicamento Ritalina®, cujo princípio ativo é o Metilfenidato, é muito utilizado no tratamento do Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Sabe-se que o tratamento com o psicoestimulante Ritalina® em ratos Wistar
durante  a  adolescência  programa  os  animais  para  alterações metabólicas  na  vida  adulta.  Observou-se  que  esses
animais  possuem elevado  peso  corporal,  maiores  estoques  de  gordura,  dislipidemia  e  problemas  na  homeostase
glicêmica. Considerando que a presença da frutose em alimentos industrializados teve aumento de 16% entre 1986 e
2007 e que seu consumo está associado com doenças cardiometabólicas, hipotetizamos que a ingestão de uma dieta
rica em frutose na vida adulta, pode exacerbar os efeitos do medicamento. Para isso, ratos Wistar receberão Ritalina® na
dose de 1 mg/kg de peso corporal a partir do desmame (aos 21 dias) até 51 dias de vida (grupo RIT); enquanto os
animais controles receberão Salina 0.9% no mesmo volume (grupo SAL). Aos 81 dias, parte dos animais de ambos os
grupos passarão a receber D-frutose (F) diluída em água na concentração 10%. Quando completados 110 dias de vida
os  animais  serão  submetidos  aos  testes  de  tolerância  à  insulina  intraperitoneal  e  teste  de  tolerância  à  glicose
intravenoso. Posteriormente, os animais serão eutanasiados para a retirada dos principais estoques de gordura corporal
para pesagem e do fígado para análise morfológica e estresse oxidativo, além da coleta de sangue total para dosagem
de perfil lipídico, glicose e insulina em jejum.

PALAVRAS-CHAVE: Frutose; Ritalina®; Programação Metabólica; Adolescência.

1. INTRODUÇÃO

Desde  1968,  quando  seu  uso  foi  aprovado  nos  Estados  Unidos,  o  psicoestimulante
Metilfenidato (MPH) tem sido cada vez mais utilizado para o tratamento do Transtorno de Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH) em crianças e adultos  (AGAY et al.,  2010). Este transtorno
psiquiátrico  está  associado  a  distúrbios  no  sistema  catecolaminérgico  cerebral  (SRIPADA;
KESSLER; JONIDES, 2014). Além disso, doenças como apatia e narcolepsia têm sido tratadas com
MPH  (AGAY  et  al.,  2010). Ainda  que  de  forma  controversa,  estudos  demonstram  que  o
medicamento age melhorando a cognição em pessoas saudáveis  (SAHAKIAN; MOREIN-ZAMIR,
2007; AGAY  et  al.,  2010),  uma  vez  que,  o MPH  age  elevando  os  níveis  extracelulares  de
catecolaminas,  especificamente  de  dopamina  e  noradrenalina  no  cérebro,  bloqueando  seus
respectivos transportadores (VOLKOW et al., 2004; AGAY et al., 2010).  Dessa forma, ocorre uma
redução da taxa de disparo  de fundo das células  neuronais,  diminuindo assim a  atividade não
relacionada à tarefa em execução, melhorando a concentração do indivíduo  (VOLKOW et al., 2004;
AGAY et al., 2010).

Relatos de caso mostram que a maior disponibilidade de dopamina e catecolaminas na fenda
sináptica, em decorrência do uso do MPH em indivíduos jovens, promove uma redução na ingestão
alimentar, no peso corpóreo e um maior gasto energético durante o tratamento (ELFERS; ROTH,
2011; BENARD et al., 2014). Além disso, há uma redução da concentração plasmática de leptina em
crianças e adolescentes com TDAH que recebem tratamento com MPH  (POULTON et al., 2012).
Contudo, observou-se que a interrupção do uso do medicamento pode promover um efeito rebote, o
qual  altera o padrão alimentar  e  peso corporal  dos pacientes e dessa forma apresentam maior
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ganho de peso e consumo de alimentos. Deste modo, podem alterar o comportamento alimentar,
preferindo alimentos doces e gordurosos   (EISENBERG; BERGE; NEUMARK-SZTAINER,  2013;
BENARD et al., 2014). Esses resultados indicam que organismo visa aumentar o apetite e combater
a perda de peso causada pelo medicamento (SAHIN et al., 2014).

Em todo o mundo, o TDAH é uma das principais desordens comportamentais observadas na
infância, encontrada em cerca de 3% a 5% da população escolar, mais frequentemente em meninos 
(BUSARDÒ et al., 2016). A prevalência do TDAH sobe para 17% quando considerados os casos
diagnosticados sem critérios apropriados (BUSARDÒ et al., 2016). Nos últimos dez anos observou-
se  um aumento  de  41%  na  taxa  de  diagnósticos  desse  transtorno,  com  maior  aumento  entre
meninos de 14 a 17 anos (JABOINSKI et al., 2015).

Estudos epidemiológicos e experimentais  relacionam a influência de determinados fatores
ambientais na gestação, lactação e infância, com alterações metabólicas e o surgimento de doenças
crônicas na vida adulta (SILVEIRA et al., 2007). Esta correlação deu origem ao conceito DOHaD
(Developmental Origins of Health and Disease) ou programação metabólica. A adolescência também
é  considerada  uma  fase  crítica  do  desenvolvimento  (OLIVEIRA  et  al.,  2012), pois  conexões
neuronais estão sendo formadas no cérebro  do indivíduo (MALTA et  al.,  2014). O aumento da
concentração de hormônios sexuais circulante pode causar modificações estruturais e funcionais em
diferentes  estruturas  cerebrais,  como  no  hipotálamo  e  no  eixo  hipotálamo-hipófise-adrenal
(OLIVEIRA  et  al.,  2012).  Dessa  forma,  insultos  na  fase  de  puberdade  podem  modular
permanentemente o metabolismo levando a disfunções na vida adulta (MALTA et al., 2014). 

A síndrome metabólica,  presente em 20% a 25% da população mundial,  é caracterizada
principalmente  pela  obesidade  abdominal,  dislipidemia,  hiperglicemia  e  hipertensão,
desencadeando doenças cardiovasculares (MAMIKUTTY et al., 2014). Considerando a dieta rica em
carboidratos e gorduras e o sedentarismo como agravantes (MAMIKUTTY et al., 2014), notou-se na
presente década o consumo exacerbado de doces, os quais são compostos por mais de 40% de
frutose  (CHARREZ;  QIAO;  HEBBARD,  2015),  favorecendo  na  União  Européia,  por  exemplo,  a
substituição do dissacarídeo sacarose pelo monossacarídeo frutose nos alimentos processados e
refrigerantes, cujo índice glicêmico é mais elevado (LUSTIG, 2013). 

A frutose é um carboidrato simples, da classe das hexoses, sua formula química C6H12O6,
semelhante à glicose, diferindo apenas pela presença de uma cetona na posição 2 da sua cadeia de
carbono em detrimento de um grupo aldeído na posição 1 da glicose  (KANIA, 2016). Segundo o
Instituto de Coração, Pulmão e Sangue, com o aumento no consumo de frutose entre adultos, pode-
se observar alterações no perfil lipídico do plasma, como baixos níveis de colesterol-HDL e altos
índices  de  triglicerídeos,  podendo  ser  indicativo  para  doenças  cardíacas e  doenças vasculares
cerebrais (KANIA, 2016). Outro agravante é o desenvolvimento da doença hepática gordurosa não-
alcoólica, pois se aumenta os níveis de todas as enzimas da lipopatia hepática ‘de novo’ (DNL)
durante a conversão de frutose em triglicerídeos. Além disso, suporta a lipogênese pela resistência
à insulina e promove a formação de ácidos graxos (SOFTIC; COHEN; KAHN, 2016).

Outro efeito observado ocorre nas  células do músculo esquelético, as quais apresentaram
diminuição da captação de  glicose,  translocação  do transportador  de  glicose  tipo  4  (GLUT4)  e
alteração  da  sinalização  da  insulina.  A  causa  para  tal  é  uma  maior  exposição  à  produção  de
espécies reativas de oxigênio (ROS), acompanhada pela ativação dos marcadores de estresse e
inflamação  (JAISWAL et al., 2015). Essas consequências ocorrem porque a frutose é utilizada no
músculo sete vezes mais rápido que a glicose, gerando até cem vezes mais ROS; assim haverá
uma antioxidação ineficiente, o que pode gerar alterações no DNA e danos celulares  (CHARREZ;
QIAO; HEBBARD, 2015). 
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De acordo com estudo realizado no Laboratório de Biologia Celular da Secreção/UEM (dados
não  publicados),  animais  tratados  com  Ritalina® apenas  durante  a  adolescência  apresentam
disfunções  metabólicas  na  vida  adulta,  como  aumento  de  peso  corporal,  maiores  estoques  de
gordura corporal, dislipidemia e problemas na homeostase glicêmica. Com isso, hipotetizamos que a
ingestão de frutose na vida adulta pode potencializar os efeitos já previstos pelo tratamento com o
medicamento na adolescência em ratos Wistar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS:

O  projeto  será  realizado  no  Laboratório  de  Biologia  Celular  da  Secreção  (LBCS)  da
Universidade  Estadual  de  Maringá.  Ao nascimento,  as  ninhadas serão  padronizadas  para  nove
filhotes por mãe. Aos 21 dias de vida, os animais serão desmamados, mantidos com três machos e
divididos  em  dois  grupos  experimentais:  animais  que  receberão  Ritalina® (RIT)  e  animais  que
receberão  Salina  0.9%  (SAL).  O  tratamento  consistirá  na  administração  via  gavagem  do
medicamento Ritalina® na dose 1 mg/kg/dia (HALEEM; INAM; HALEEM, 2015) para animais machos
entre 21 e 51 dias de vida. Os comprimidos deste medicamento serão dissolvidos em salina 0.9%
para a realização do tratamento. O grupo SAL receberá gavagem de salina 0.9% no mesmo volume.

Do 51ᵒ ao 80ᵒ dia, ambos os grupos receberão dieta comercial (Nuvital®) e água ad libitum.
Entre o 81ᵒ e o 110ᵒdia,  parte dos animais dos grupos SAL e RIT  continuarão recebendo água
normal (C) ou D-frutose (F) diluída em água (10%; 10 g de frutose em 100 mL de água filtrada). As
garrafas serão cobertas com papel alumínio para evitar a fermentação e a solução será trocada a
cada dois dias. Dessa forma, os quatro grupos experimentais obtidos são: SAL-C, RIT-C, SAL-F e
RIT-F. 

Aos  110  dias  de  vida  serão  realizados  os  procedimentos  experimentais  (Avaliação  de
parâmetros  biométricos,  dosagens  bioquímicas  VLDL  e  LDL,  teste  de  tolerância  à  insulina
intraperitoneal, teste de tolerância à glicose intravenoso, avaliação morfológica do fígado, avaliação
do estresse oxidativo hepático) e análise estatística dos dados.

Os animais ficarão sob condições controladas de temperatura (23 ± 2ºC) e fotoperíodo (12h
claro, 12h escuro), com água e ração ad libitum. Os experimentos serão realizados de acordo com
as normas do Comitê de Ética para o uso e experimentação animal da Universidade Estadual de
Maringá.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se  que  a  frutose  consumida  em  livre  demanda,  aumente  quantitativamente  as
disfunções metabólicas já observadas em animais submetidos ao tratamento com Ritalina®. Sendo
assim, espera-se um aumento no peso corpóreo e nos estoques de gordura, assim como problemas
na homeostase glicêmica e nas taxas de colesterol total e triglicerídeos. No fígado, hipotetizamos
verificar  um  estado  de  esteatose  não  alcóolica  e  estresse  oxidativo,  comprovando  assim  a
programação metabólica causada pelo tratamento de animais adolescentes com Ritalina.
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