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RESUMO 

 

 

SILVA, L. O. N. INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA E MORFOMETRICA DO NERVO 

VAGO EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS: ALTERAÇÕES 

SEGUNDO A EVOLUÇÃO DA IDADE E DA HIPERTENSÃO. 2018. Tese (Doutorado) 

– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Brasil. 

 

O nervo vago (X nervo craniano) está formado por fibras motoras somáticas e viscerais e por 

fibras sensitivas e possui um trajeto e distribuição mais extensos do que qualquer outro nervo 

craniano. Nos seres humanos, o nervo vago tem sua origem craniana pelo forame jugular e 

possui dois gânglios no seu trajeto: o gânglio superior e o gânglio inferior. Em ratos, o nervo 

vago emerge pelo forame lacerado posterior, apresenta o gânglio nodoso e se estende 

posteriormente, em frente a coluna vertebral, por todo o pescoço, tórax até o abdome. Na 

literatura são escassos informações sobre as diferenças morfometricas e morfológicas dos 

nervos vagos em ratos normotensos (WKY) e ratos espontaneamente hipertensos (SHR).  O 

objetivo do presente estudo foi comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos 

diferentes segmentos e lados do nervo vago de ratos das linhagens WKY e SHR, machos e 

fêmeas. Os animais (n =4 em cada grupo) foram pesados, anestesiados e sua pressão arterial 

aferida. Após o preparo com técnicas histológicas convencionais, secções transversais dos 

segmentos proximal e distal foram obtidas para análise de microscopia de luz e através de um 

sistema de imagem computacional. O peso corporal dos animais mais velhos acompanhou o 

crescimento, sendo maior nos machos do que nas fêmeas.  Não foram observadas diferenças 

estatísticas na morfologia e morfometria entre os lados e segmentos tanto em fêmeas como 

machos. Quando comparados os animais entre as idades foi possível gerar alterações na área 

fascicular, número de fibras, diâmetro mínimo da fibra, área da bainha, área da fibra e diâmetro 

do axônio.  

 

 

Palavras chaves: Nevo vago, WKY, SHR, hipertensão, morfologia e morfometria 
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ABSTRACT 

 

 

 

SILVA, L. O. N. QUALITATIVE AND MORPHOMETRIC INVESTIGATION OF THE 

VAGUE NERVE IN SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS: CHANGES 

ACCORDING TO THE EVOLUTION OF AGE AND HYPERTENSION. 2018. Thesis 

(PhD) - School of Medical of  Ribeirão Preto. University of São Paulo, Brazil. 

 

The vagus nerve (X cranial nerve) is formed by somatic and visceral motor fibers and by 

sensory fibers and has a more extensive path and distribution than any other cranial nerve. In 

humans, the vagus nerve has its cranial origin through the jugular foramen and has two ganglia 

in its path: the superior ganglion and the inferior ganglion. In rats, the vagus nerve emerges 

through the posterior lacerated foramen, presents the nodous ganglion and extends posteriorly, 

in front of the vertebral column, throughout the neck, thorax to the abdomen. In the literature, 

there is scarce information about the morphometric and morphological differences of the vagus 

nerves in normotensive rats (WKY) and spontaneously hypertensive rats (SHR). The objective 

of the present study was to compare the morphological and morphometric aspects of the 

different segments and sides of the vagus nerve of rats of WKY and SHR, both male and female. 

The animals (n = 4 in each group) were weighed, anesthetized and their blood pressure 

measured. After preparation with conventional histological techniques, cross sections of the 

proximal and distal segments were obtained for light microscopy analysis and through a 

computer imaging system. The body weight of the older animals followed the growth, being 

higher in the males than in the females. No statistical differences were observed in morphology 

and morphometry between the sides and segments in both females and males. When comparing 

the animals between the ages it was possible to generate changes in the fascicular area, number 

of fibers, minimum diameter of the fiber, area of the sheath, area of the fiber and diameter of 

the axon. 

 

 

Key words: Vacant Nevus, WKY, SHR, hypertension, morphology and morphometry 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1      Hipertensão Arterial  

 

 

Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação 

sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg (GOIT, ANSAR; 2016; Arq Bras. 

Cadiol., 2016). 

A hipertensão é o maior fator de risco para doenças cardiovasculares, falência cardíaca 

e renal, ocasionando milhares de mortes prematuras (SMITH et. al.; 2016; WIDIMSKÝ, 2015). 

Estima-se que mais de um bilhão de adultos são hipertensos em todo o mundo e este número 

deverá aumentar para 1,56 bilhões no ano de 2025, o que representa um aumento de 60% em 

relação a 2000 (JARARI et. al.; 2016)  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta maior incidência com o avançar da 

idade, sendo mais evidente em homens do que em mulheres com idade igual ou superior a 65 

anos, atingindo cerca de 66% da população idosa (KOVELL et. al.; 2015). Estudos demonstram 

que indivíduos normotensos filhos de pai e/ou mãe hipertensos possuem risco aumentado para 

o desenvolvimento de HAS (SHOOK, 2012; MITSUMATA, 2012). Wang et al. 2008, 

investigaram o impacto do histórico familiar para HAS no risco de desenvolvimento desta 

doença em 1160 homens normotensos durante 54 anos de seguimento. No estudo, os riscos 

relativos de desenvolvimento de HAS foram de 1,5, 1,8 e 2,4 entre indivíduos que possuíam, 

respectivamente, somente a mãe, somente o pai e ambos os progenitores hipertensos 

comparativamente aos indivíduos cujos pais eram normotensos. 

No Brasil, a HAS é um problema de saúde pública. Logo, a preocupação crescente com 

a sua prevenção é justificada, principalmente numa população que experimenta o aumento da 

sua longevidade (SINGH et. al.; 2000). Atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais 

de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV) (SCALA et. al.; 2015).  
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As diretrizes que estabelecem valores ideais de PA mais comentadas e discutidas são a 

brasileira (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão – DBH VI) , a americana (The Seventh 

Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 

of High Blood Pressure – JNC) , a da Sociedade Europeia de Hipertensão (The task force for 

the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and of the 

European Society of Cardiology – ESH-ESC 2007) e as recomendações publicadas anualmente 

pelo Programa Canadense de Educação em Hipertensão (The Canadian Hypertension 

Education Program recommendations for the management of hypertension – CHEP 2010).  

De maneira geral, existem dois valores de PA reconhecidos por todas as diretrizes: 

abaixo de 140/90 mmHg para a população de hipertensos em geral e abaixo de 130/80 mmHg 

para pacientes diabéticos ou com doença renal (NEVES, KASAL; 2010). Além disso, estes 

valores alvos são muito difíceis de alcançar devido a inúmeros fatores, tais como, tratamento 

ou diagnóstico ineficaz, baixa adesão do paciente ao tratamento clínico ou hipertensão 

resistente (ausência de resposta ao tratamento convencional) (PAULIS; UNGER, 2010; THE 

ACCORD, 2010).  

 

     1.2   Modelo de Hipertensão Espontânea  

 

 

Okamoto e Aoki (1967) desenvolveram um modelo experimental de hipertensão animal, 

sem que nenhum recurso fisiológico, farmacológico ou cirúrgico fosse utilizado. Ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR- Spontaneouly Hypertensive Rats) foram desenvolvidos, a 

partir do cruzamento entre irmãos e irmãs da linhagem Wistar-Kyoto (WKY). Esse cruzamento 

resultou em animais portadores de doença hipertensiva em 100% dos descendentes 

(OKAMOTO et.al., 1996). O SHR é um modelo adequado para estudar o desenvolvimento da 

hipertensão, por que é muito similar ao ser humano com hipertensão essencial. Essas 

similaridades incluem uma predisposição genética à hipertensão arterial sem etiologia 

específica, aumento da resistência vascular periférica sem expansão de volume e respostas 

similares ao tratamento medicamentoso (FROHICH, 1986). 

DICKHOUT & LEE (1998) relatam que a pressão arterial de SHR apresenta níveis 

similares à dos WKY nas 2ª e 3ª semanas de vida, começando a divergir na 4ª semana, 

apresentando valores significativamente maiores nos SHR na 6ª semana de idade, quando 

comparados aos normotensos WKY. Amenta et. al. (2003), descreve o desenvolvimento da 
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hipertensão nas primeiras 6 semanas de vida. Em 1981, Tripoddo e Frohlich, verificaram que o 

período de maior aumento da pressão arterial sistólica nos SHR ocorre entre a 3ª e a 10ª semana, 

atingindo um platô por volta da 20ª semana. 

A hipertensão arterial em SHR desenvolve-se inicialmente sem qualquer lesão orgânica 

óbvia. Contudo, alterações hemodinâmica ocorrem devido ao aumento da resistência vascular 

periférica tardia associada a várias complicações cardiovasculares. Esses fatos sugerem que a 

hipertensão espontânea em SHR pode ser similar a hipertensão essencial humana (TRIPPODO; 

FROHLICH, 1981; YAMORI, 1999). No entanto, Trippodo e Frohlich (1981) ressaltaram que, 

embora o SHR seja um excelente modelo da hipertensão essencial humana, existem algumas 

ressalvas, principalmente com relação aos fatores genéticos envolvidos na determinação de 

ambas as formas (SHR e humana) da doença hipertensiva, além dos fatores ambientais 

envolvidos e dos diferentes mecanismos de adaptação destas formas. 

A hipertensão causa danos em outros tecidos e órgãos, que culminam em uma série de 

eventos patológicos renais, pulmonares e cerebrais, além de outras doenças (ZICHA; 

KUNES,1999), as quais sustentam a elevação da pressão sanguínea, aumento dos batimentos 

cardíacos e aumento da resistência vascular periférica (DICKHOUT; LEE,1998). Esse aumento 

da resistência vascular produz importantes mudanças cerebrovasculares, tornando o cérebro 

propenso a infartos, microneurismas e isquemias. As mudanças básicas causadas no cérebro 

pelo aumento da pressão arterial são: diminuição do volume cerebral, aumento no volume dos 

ventrículos e perda neuronal, sendo a hipertensão, portando, o principal fator de risco pra o 

acidente vascular encefálico, bem como da demência vascular (TOMASSONI et. al., 2004). 

Em 1996 foi realizado o primeiro estudo sobre mudança vasculares no nervo isquiático 

de SHR e WKY relatou que o aumento da resistência dos vasos é a principal consequência de 

alterações estruturais nas artérias, relacionada a hipertensão. Os autores mostraram 

espessamento da parede da artéria e o estreitamento do lúmen. Esse fenômeno, se não 

compensado, determina uma hipoperfusão e uma redução no suprimento de oxigênio para os 

tecidos. Os autores demonstraram que as artérias interfasciculares e os vasos capilares 

intrafasciculares apresentam comportamentos diferentes entre si nos SHR. Mediante a 

hipertensão, as artérias interfasciculares (epi e perineurais) reagem primeiramente, ambas 

sofrem, em SHR e WKY, espessamento de parede e diminuição da contratilidade, pela redução 

do lúmen. Já os capilares intrafasciculares (endoneurais) reagem, sofrendo mudanças na 

contratilidade (em vasos com diâmetros menores que 35 µm), porém não desenvolvem 

espessamento de parede (SABBATINI et.al., 1996). 
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Com interesse nos efeitos da hipertensão sobre o sistema nervoso periférico, pouco 

tempo depois, Fazan et. al.(1999) estudaram o nervo depressor aórtico (alça aferente do 

barorreflexo) levando em consideração aspectos morfológicos das fibras mielínicas desse nervo 

em SHR e em seus controles, ratos WKY. Os autores demonstraram que tanto as dimensões 

fasciculares quanto as das fibras mielínicas são maiores nos normotensos WKY quando 

comparados aos SHR.  

Posteriormente, os mesmos autores (FAZAN et al., 2001) descrevem uma redução no 

número de fibras amielínicas nos SHR, bem como do tamanho dessas fibras, comparados aos 

WKY. Esse achado explica a redução das dimensões fasciculares sem redução no número de 

fibras mielínicas, descrita anteriormente (FAZAN et. al.,1999).  

Na sequência dos estudos em nervos de SHR, Alcântara et al (2008) demonstrou 

ausência de diferenças morfológicas e morfométricas em nervos vagos de SHR adultos com 

hipertensão bem estabelecida, quando comparados machos e fêmeas, apesar da importante 

diferença nos níveis de pressão arterial entre gêneros. Esse é o único estudo sobre a morfologia 

e morfometria das fibras mielínicas do nervo vago em SHR disponível na literatura até o 

momento.  

Posteriormente, autores do mesmo grupo anterior (RODRIGUES et al., 2011) 

demonstraram que os nervos frênicos de animais WKY são maiores e apresentam um número 

maior de fibras mielínicas quando comparados aos SHR, em ambos os gêneros. Ainda, fêmeas 

apresentaram menos alterações que machos SHR. Mais uma vez, os autores estudaram animais 

adultos, com hipertensão bem estabelecida.  

Em 2012, Sanada et al. (2012) investigaram o nervo sural em SHR e WKY e 

demonstraram que a hipertensão bem estabelecida alterou parâmetros morfométricos 

importantes para a velocidade de condução ideal das fibras mielínicas nesses nervos, sem, 

entretanto, demonstrar diferenças entre gêneros. Os autores confirmaram a presença de uma 

neuropatia de fibras finas em decorrência da hipertensão.  

Por fim, em 2016, Silva et al. (2016) realizaram um estudo do nervo laríngeo recorrente 

de SHR em idades jovens e demonstraram que o desenvolvimento da hipertensão interfere com 

o desenvolvimento axonal, afetando particularmente as fibras mielínicas finas, afetando machos 

e fêmeas igualmente.  
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1.3   Anatomia do Nervo Vago 

 

 

O nervo vago (X nervo craniano) está formado por fibras motoras somáticas e viscerais 

e por fibras sensitivas e possui um trajeto e distribuição mais extensos do que qualquer outro 

nervo craniano (WARWICK; WILLIAMS, 1979).  

O nervo vago foi descrito por Marinus, no ano 100 d.C., entretanto a denominação de 

vagus foi dada por Domenico de Marchetti (1626-1688), da Universidade de Pádua, que o 

reescreveu, dividindo-o em 16 partes. Tudo indica que Marchetti teve sua atenção despertada 

para as variações de trajeto de seus ramos e inspirou-se neste fato para batizá-lo com o nome 

de vagus (SKINNER, 1961). Após a descrição de Domenico de Marchetti, Johann Meckel 

(1724-1774), anatomista alemão, referiu-se ao vago como o nervo do pulmão e do estômago. 

Com isso, o anatomistra francês François Chaussier, em 1807, transpôs o termo vago para o 

francês, denominado esse nervo de “pneumogastrique” (pneumogástrico, em português) 

(MARCOVECCHIO, 1993). Desde então, a denominação de pneumogástrico, mais erudita, 

passou a competir com o nome mais antigo de vago, até que a Nomina Anatômica manteve a 

denominação latina de nervus vagus, desde a BNA (Basle Nomina Anatomica), de 1895 

(PROVENZANO, 1951), até a atual Terminologia Anatômica, da Federação Internacional de 

Associações de Anatomistas (FEDERATIVE COMMITTEE ON ANATOMICAL 

TERMINOLOGY, 1998). 

Nos seres humanos, o nervo vago tem sua origem craniana pelo forame jugular e possui 

dois gânglios no seu trajeto: o gânglio jugular (superior) e o gânglio nodoso (inferior). Esse 

nervo é responsável pela inervação parassimpática de praticamente todos os órgãos abaixo do 

pescoço (pulmão, coração, estômago, intestino delgado, fígado e vias biliares), exceto parte do 

intestino grosso (a partir do segundo terço do cólon transverso) e os órgãos sexuais. 

O gânglio jugular e arredondado e com cerca de 4mm de diâmetro. O gânglio inferior é 

maior e alongado, medindo cerca de 25mm de comprimento e cerca de 5mm de largura em 

seres humanos normais (WILLIAMS et.al., 1995).  

O nervo vago apresenta um trajeto descendente vertical no pescoço, dentro da abainha 

carótida, localizado entre a artéria carótida interna e a veia jugular interna, até alcançar a raiz 

do pescoço. No lado direito, o vago continua descendo posteriormente a veia jugular interna e 

cruza a primeira parte da artéria subclavia, para penetrar no tórax. Do lado esquerdo, o vago 

penetra no tórax entre as artérias carótida comum esquerda e subclávia esquerda, por trás da 

veia braquiocefalica esquerda. Os ramos do nervo vago ao longo do seu trajeto cervical são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forame_jugular
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2nglio_nervoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_parassimp%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesco%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_grosso
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3lon_transverso&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_sexual
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ramos faríngeo, ramo para o corpo carotico, o nervo laríngeo superior e o ramo laríngeo 

recorrente direito (WARWICK; WILLIAMS, 1979). O vago é ainda um nervo motor para a 

laringe, onde é importante paa os mecanismos da fonação (COSENZA, 1990). 

Em ratos, o nervo vago emerge pelo forame lacerado posterior, apresenta o gânglio 

nodoso e se estende posteriormente, em frente a coluna vertebral, por todo o pescoço, tórax até 

o abdome, onde termina no plexo simpático (Figura 1). 

O gânglio nodoso emite dois ramos. O mais anterior é o ramo faríngeo, o qual se une ao 

ramo faríngeo do nervo glossofaríngeo para formar o plexo faríngeo. Da face posterior do 

gânglio nodoso emerge o nervo laríngeo superior, para a laringe e o timo (GREENE, 1955). 

No pescoço, o nevo vago emite os ramos cardíacos e o nervo laríngeo recorrente. A 

direita, o ramo laríngeo recorrente faz uma alça ao redor da origem da artéria subclávia. Do 

lado esquerdo, esse ramo tem início no interior do tórax, fazendo uma curvatura em frente ao 

arco aórtico, ascendendo no espaço entre o esôfago e a traqueia, para os quais emite ramos, 

terminando como nervo laríngeo inferior, para a musculatura intrínseca da laringe (GREENE, 

1955). 

O nervo vago de ratos tem sendo utilizado recentemente em estudos que envolvem sua 

estimulação elétrica para investigações de diversos modelos experimentais de doenças tais 

como Parkinson (FARRAND et al., 2017), stress pós-traumático (NOBLE et al., 2017), 

epilepsia (RIJKERS et al., 2017), doença inflamatória intestinal (BONAZ et al., 2017) entre 

outros.  

Os estudos morfológicos e funcionais desse nervo datam de várias décadas atrás 

(LEGROS e GRIFFTH, 1969; CLARKE e BEARN, 1972; GABELLA e PEASE, 1973; 

DEANE et al., 1975; GRUBER, 1978; CROCKET et al., 1980; KARIM e LEONG, 1980; 

HOYES e BARBER, 1981), sendo que a maior parte das descrições morfológicas disponíveis 

diz respeito às porções abdominais do nervo vago em ratos, sendo raros os estudos morfológicos 

da porção cervical desse nervo (FAZAN e LACHAT, 1997, SCHIAVONI e FAZAN, 2006; 

ALCANTARA et al, 2008).  

Embora o nervo vago seja considerado como um importante nervo para regulação 

parassimpática do coração (SAYIN et al., 2015), estudos morfológicos desse nervo em animais 

hipertensos são raros (ALCANTARA et al., 2008). Mais ainda, um estudo que investigasse a 

morfologia desse nervo em diferentes idades ainda não foi descrito. 
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Figura 1: Representação esquemática da origem, ramificação e trajeto do nervo vago direito no rato (GREENE, 

1955). 
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1.4      Dimorfismo Sexual e Hipertensão 

Uma das revisões mais completas sobre as diferenças entre os gêneros no 

desenvolvimento e manutenção da hipertensão, bem como suas complicações foi publicada por 

Reckelhoff em 2001. A autora descreve que os homes apresentam maior risco de doença 

cardiovascular e renal que as mulheres pré-menopausa de mesma idade. O monitoramento 

ambulatorial da pressão arterial (PA) indica claramente que a PA média aumenta com a idade 

em ambos os gêneros mas é mais elevada em homens (6 a 10 mmHg) que mulheres de mesma 

idade, atingindo níveis semelhantes após as mulheres atingiram a menopausa (WIINBER et al., 

1995). Um outro dado importante conhecido por décadas é de que a hipertensão de difícil 

controle é mais comum em homens que em mulheres (ANASTOS et al., 1991). Depois da 

menopausa, entretanto, os níveis pressóricos aumentam nas mulheres, atingindo os mesmos 

níveis dos homens nas idades entre 60-70 anos (BURL et al., 1995). 

Modelos animais têm sido investigados e já foi demonstrado por vários autores que eles 

se comportam como os seres humanos em relação às diferenças de gêneros e comportamento 

da PA. O SHR é um modelo muito investigado por ser similar a hipertensão essencial humana, 

como já mencionado anteriormente. Nesses animais, muitos investigadores já encontraram que 

machos apresentam PA maior que fêmeas de mesma idade (GANTEN et al., 1989; 

MASUBUCHI et al., 1982; IAMS et al., 1979; CHEN et al., 1991; FAZAN et al, 1999; FAZAN 

et al 2001; FAZAN et al 2005; ALCANTARA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2011; 

SANADA et al., 2012; da SILVA et al., 2016) 

Masineni et. al., (2005) observaram em SHR de aproximadamente 53 semanas de vida 

que, apesar de não haver diferença significativa na pressão arterial sistólica entre os gêneros 

nessa idade, os machos apresentam, em relação as fêmeas, maior mortalidade e co-morbidades 

relacionadas a hipertensão, como por exemplo, o acidente vascular encefálico, as alterações 

renais e cardiovasculares. Estes autores concluem que o dimorfismo sexual parece estar 

relacionado aos danos múltiplos nos órgãos internos dos animais, sendo os machos mais 

susceptíveis a estes, quando comparados as fêmeas de mesma idade. 

Embora o nervo vago faça parte da alça eferente do barorreflexo, e portanto apresente 

um papel fundamental na regulação da pressão arterial, até o momento, não foram investigadas 

eventuais diferenças morfológicas e morfométricas, nem entre diferentes idades nem entre 

gêneros no nervo vago de SHR, justificando, assim, a necessidade do presente estudo. 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1   Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral desse estudo foi descrever as características morfológicas e 

morfométricos dos nervos vagos de animais espontaneamente hipertensos (SHR) em diferentes 

fases do desenvolvimento da hipertensão (5, 20 e 50 semanas de vida) bem como comparar as 

eventuais alterações decorrentes do desenvolvimento da hipertensão entre os gêneros bem como 

com animais normotensos WKY. 

 

 2.2     Objetivos Específicos 

 

1. Descrever a morfologia e a morfometria, através da microscopia de luz, dos nervos 

vagos de ratos da linhagem SHR e WKY, machos e fêmeas, com 5, 20 e 50 semanas de 

vida, em diferentes segmentos do mesmo nervo (simetria longitudinal). 

2. Descrever a morfologia e a morfometria, através da microscopia de luz, dos nervos 

vagos de ratos da linhagem SHR e WKY, machos e fêmeas, com 5, 20 e 50 semanas de 

vida, nos lados direito e esquerdo do mesmo animal (simetria lateral). 

3. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos nervos vagos de ratos da 

linhagem SHR e WKY, com 5 semanas de vida, nos diferentes gêneros, segmentos e 

lados. 

4. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos nervos vagos de ratos da 

linhagem SHR e WKY, com 20 semanas de vida, nos diferentes gêneros, segmentos e 

lados. 

5. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos nervos vagos de ratos da 

linhagem SHR e WKY, com 50 semanas de vida, nos diferentes gêneros, segmentos e 

lados. 

6. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos nervos vagos de ratos da 

linhagem SHR, em diferentes idades (5, 20 e 50 semanas de vida), para cada um dos 

gêneros, segmentos e lados. 

7. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos nervos vagos de ratos da 

linhagem WKY, em diferentes idades (5, 20 e 50 semanas de vida), para cada um dos 

gêneros, segmentos e lados. 
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8. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos diferentes lados dos nervos 

vagos de ratos da linhagem SHR e WKY. 

9. Comparar os aspectos morfológicos e morfométricos dos diferentes segmentos dos 

nervos vagos de ratos da linhagem SHR e WKY. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1        Animais 

 

 

Foram utilizados ratos da linhagem SHR (n = 24) e WKY (n = 24), machos (12 de cada 

linhagem) e fêmeas (12 de cada linhagem) com 5, 20 e 50 semanas de idade (n= 4para cada 

linhagem e cada gênero, totalizando 16 animais para cada idade). Os animais foram criados a 

partir de matrizes provenientes do Biotério do Laboratório de Neurologia Aplicada e 

Experimental do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).  

Os animais foram mantidos aos pares ou trios, em gaiolas plásticas grandes 

(34x42x37cm), em ambiente com ventilação forçada, temperatura controlada entre 21 e 23°C, 

umidade relativa do ar entre 40 e 70% e ciclo claro/escuro de 12 horas. Até o dia do 

experimento, tiveram livre acesso à água e a ração padrão para pequenos roedores (Nuvilab 

CR1 – Nuvital ®). A composição da ração encontra-se em anexo.  

Os procedimentos experimentais aqui descritos estão de acordo com os princípios éticos 

do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal (CETEA-FMRP) n º 094/2006 (Anexo). Todos os esforços 

foram realizados nos sentidos de reduzir o número de animais utilizados. 

 

3.2         Grupos Experimentais  

 

 

Os animais (n = 48) foram separados em grupos de acordo com a linhagem, idade e 

gênero, divididos em 12 grupos experimentais:  

 

 Grupo 1: Animais SHR fêmeas, com idade de 5 semanas (N=4). 

 Grupo 2: Animais SHR machos, com idade de 5 semanas (N=4). 

 Grupo 3: Animais SHR fêmeas, com idade de 20 semanas (N=4). 

 Grupo 4: Animais SHR machos, com idade de 20 semanas (N=4). 

 Grupo 5: Animais SHR fêmeas, com idade de 50 semanas (N=4). 
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 Grupo 6: Animais SHR machos, com idade de 50 semanas (N=4). 

 Grupo 7: Animais WKY fêmeas, com idade de 5 semanas (N=4). 

 Grupo 8: Animais WKY machos, com idade de 5 semanas (N=4). 

 Grupo 9: Animais WKY fêmeas, com idade de 20 semanas (N=4). 

 Grupo 10: Animais WKY machos, com idade de 20 semanas (N=4). 

 Grupo 11: Animais WKY fêmeas, com idade de 50 semanas (N=4). 

 Grupo 12: Animais WKY machos, com idade de 50 semanas (N=4). 

 

   3.3     Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

No dia do experimento, os animais foram pesados e anestesiados com tiopental sódico 

(Thionembutal, Abbott, S.A.- 40 mg/Kg). Os animais foram posicionados na mesa cirúrgica em 

decúbito dorsal, com as patas fixadas em abdução e tiveram a artéria femoral esquerda 

dissecada. Essa artéria foi canulada com tubo de polietileno PE-10 preenchido com solução 

salina isotônica (0,9%), o qual foi introduzido até a aorta abdominal, para a medida direta da 

pressão arterial. Esse cateter foi conectado a um transdutor de pressão (Statham, Pb23Db) e a 

pressão arterial foi registrada (por aproximadamente 5 minutos) em um microcomputador 

IBM/PC, equipado com uma interface analógico-digital (CAD 12/36 Lynx Tecnologia 

Eletrônica). Os valores da pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM), 

bem como a frequência cardíaca (FC), foram obtidos “off line” a partir dos registros de pressão 

arterial pulsátil.             

Após o termino do registro, da pressão arterial (PA) e da FC, foi realizada uma ampla 

abertura da cavidade abdominal para a exposição do diafragma e, após a secção do mesmo, 

junto da sua origem esternocostal, a cavidade torácica foi aberta lateralmente, através da secção 

das costelas, para exposição do coração. Em seguida foi realizada a punção do ventrículo 

cardíaco esquerdo e a secção do átrio direito e os animais foram perfundidos sistemicamente, 

com o auxílio de uma bomba de perfusão.  

Inicialmente, o leito vascular foi lavado com solução salina tamponada (PBS 0,05 M, 

pH 7,4), para a remoção do sangue do interior dos vasos. A seguir foi injetada a solução fixada, 

composta de glutaraldeído a 2,5% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4. Tanto a 



Material e Métodos_________________________________________________________35 
 

Letícia Oliveira Neri da Silva____________________________________________ Tese de Doutorado 

solução salina tamponada (PBS 0,05M) quanto a solução fixadora (glutaraldeído a 2,5%) foram 

perfundidas na proporção de 1 mL de solução para cada 1 g de peso do animal.  

Após a perfusão, foi realizada uma ampla cervicotomia mediana, com afastamento 

lateral da musculatura pre-traqueal para identificação das artérias carótidas comuns. A seguir, 

a bainha desses vasos (bainha carótica) foi cuidadosamente dissecada e os segmentos cervicais 

dos nervos vagos direito e esquerdo foram identificados, dissecados e retirados em um único 

fragmento, sempre abaixo da emergência de nervo laríngeo superior e acima da emergência do 

ramo laríngeo recorrente (Figura 2). Estes nervos foram esticados sobre uma tira de papel filtro, 

para que não houvesse retração tecidual e também para manter a posição de orientação nas suas 

porções proximais e distais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 2 - Fotografia ilustrativa da localização do nervo vago cervical do lado direito em ratos após a perfusão e 

dissecação. 
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     3.4  Procedimentos Histológicos 

 

 

Após a dissecação e retirada, os nervos estirados em papel filtro foram pós-fixados por 

imersão em frascos plásticos transparentes, preenchidos com a mesma solução fixadora 

utilizada na perfusão, por pelo menos 12 horas, a 4°C. Após este período, foram lavados com 

solução tampão cacodilato de sódio a 0,1 M, pH 7,4 e dissecados os segmentos proximais e 

distais utilizados no presente estudo. O restante dos nervos foi estocado a 4°C, em tampão 

cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4, como material de reserva. 

Os segmentos proximais e distais dos nervos vagos direito e esquerdo foram pós-fixados 

em solução composta de tetróxido de ósmio (OsO4) aquoso a 4%, tampão cacodilato de sódio 

a 0,2 M, pH 7,2 e ferrocianeto de potássio (K4Fe(CN)6.3H2O) aquoso a 6% na proporção 1:2:1, 

por 2 horas em temperatura ambiente e agitação orbital contínua. 

Em seguida, os segmentos foram lavados por uma hora, em temperatura ambiente, com 

tampão cacodilato de sódio a 0,1 M, pH 7,2 e desidratados em concentrações crescentes de 

etanol (etanol a 25%, 35%, 50%, 70%, 80%, 95%, por 5 minutos cada concentração, e duas 

vezes em etanol a 100%). Após a desidratação, os segmentos passaram pelo processo de 

infiltração em resina epóxi EMBed 812® (Electron Microscopy Sciences) e etanol a 100% na 

proporção 1:2, por 1 hora e na proporção 2:1, por duas horas. A resina foi preparada na 

proporção de 13 ml de EMBed 812®(Resina), 7 ml de NMA (plastificador), 13 ml de DDSA 

(endurecedor) e 0,6 ml de DMP-30 (catalisador). 

Após um período aproximado de 18 horas de imersão em resina plena, em temperatura 

ambiente, os segmentos foram orientados, sob lupa estereoscópica, em moldes de silicone 

devidamente identificados e preenchidos com resina para futura obtenção de secções 

transversais. Os moldes preenchidos com a resina e com os segmentos dos nervos foram 

aquecidos em estufa seca (60°C) por 72 horas, para a polimerização de resina. Após a 

polimerização, os blocos foram removidos dos moldes e trimados manualmente com lâminas 

descartáveis, para a remoção do excesso de resina, antes da realização da microtomia. 

Os segmentos proximais e distais dos nervos estudados tiveram secções transversais 

semifinas (0,5 µm de espessura) obtidas com navalhas de vidro através de um ultramicrótomo 

MT 6000 – XF (RMC Inc.), transferidas para lâminas de vidro com uma gota de água destilada, 

secadas em placa aquecedora a 60 ºC e coradas com azul de toluidina a 1% em ácido bórico 

saturado. Tais secções foram utilizadas para estudos de microscopia de luz.  
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Os procedimentos histológicos utilizados nesse trabalho são aqueles utilizados de rotina 

no laboratório de microscopia e morfometria, do setor de Cirurgia Experimental do 

Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP, para o preparo de espécimes de nervos 

tanto para estudos de microscopia de luz (JERONIMO et al., 2008; ALCANTARA et al., 2008; 

RODRIGUES et al., 2011; SANADA et al., 2012; Da SILVA et al., 2016) quanto de 

microscopia eletrônica de transmissão (SATO et al., 2006; FAZAN et al., 2009; OLIVEIRA et 

al., 2012). 

 

    3.5   Análise Morfológica e Morfométrica 

 

 

 

As secções transversais semifinas dos segmentos proximais e distais dos nervos 

retirados foram observadas em um fotomicroscópio (Axiophot II, Carl Zeiss) usando as 

objetivas 100 vezes, com imersão em óleo. Quando necessário, lentes auxiliares (optovar de 

1,25 ou 1,6 vezes) foram utilizadas para proporcionar uma ampliação adicional das imagens. 

As imagens dos fascículos foram digitalizadas com o auxílio de uma câmara de alta resolução 

AxioCam MRc acoplada a um microcomputador.  

A partir das imagens dos fascículos, as medidas da área e diâmetro mínimo, foram 

obtidas com o auxílio de um programa analisador de imagens Image J (SCHNEIDER et al., 

2012). O diâmetro mínimo é o menor diâmetro obtido de uma estrutura de forma aparentemente 

circular. Após a obtenção da imagem dos fascículos, com o auxílio de uma platina motorizada 

acoplada ao microscópio, campos microscópicos adjacentes, da área endoneural dos mesmos, 

foram digitalizados. Essa platina motorizada proporcionou o deslocamento automático das 

lâminas, em campos microscópicos sem sobreposição dos mesmos. 

Essas imagens adjacentes da área endoneural geraram um número entre 30 e 99 quadros 

(dependendo do tamanho do fascículo), que foram digitalizados com objetiva de 100 vezes com 

imersão em óleo, lente auxiliar (optovar) de 1,6 vezes e fator de ampliação da câmera de 1 vez. 

A montagem sequencial desses campos microscópicos (quadros) gera a imagem da secção 

transversal do fascículo correspondente. Em cada campo microscópico digitalizado, as fibras 

mielínicas foram contadas na sua totalidade e, ao término desse processo, o número total e a 

densidade (número/mm²) de fibras mielínicas foram obtidos. Todas essas imagens foram 

digitalizadas em cores, no formato RGB (vermelho, verde e azul). 
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Para as medidas das fibras mielínicas, as imagens dos campos microscópicos obtidos 

como descrito acima passaram por um processo de identificação da bainha de mielina, através 

de uma ferramenta do programa computacional, capaz de identificar, por seleção de cores, as 

estruturas desejadas. As estruturas marcadas, especificamente a bainha de mielina, foram então 

transformadas em uma imagem binária em preto e branco, para que pudessem ser identificadas 

de maneira automática. 

Durante esse processo, as fibras irregulares, as que se apresentaram seccionadas no nível 

do nó de Ranvier ou nas incisuras de Schimidt-Lanterman e as que tocam as bordas dos quadros 

são automaticamente eliminadas. Neste estudo foram medidas 74 a 90% de todas as fibras 

mielínicas presentes no espaço endoneural. Após esse processo, o programa ainda permite um 

ajuste manual da imagem para que pequenas irregularidades e/ou artefatos possam ser 

eliminados antes da realização das medidas automáticas.  

Concluído o ajuste, foram obtidos, automaticamente, tanto do diâmetro mínimo axonal, 

definido pelo limite externo do axolema, quanto o diâmetro mínimo da fibra, definido pelo 

limite externo das lamelas de mielina. A razão entre ambos os diâmetros, conhecida como razão 

G, que é uma medida indicativa do grau de mielinização (SCHMITT e BEAR, 1937; 

RUSHTON, 1951; SMITH e KOLES, 1970), a área da fibra, do respectivo axônio e a área da 

bainha de mielina foram então calculadas. Os resultados dessas medidas possibilitaram a 

elaboração de planilhas eletrônicas utilizadas na representação gráfica e na análise estatística 

dos dados. A porcentagem da área fascicular total, ocupada pelas fibras mielínicas foi também 

calculada.  

Todos os procedimentos morfológicos e morfométricos descritos no presente estudo, 

foram realizados no Laboratório de Neurologia Aplicada e Experimental, do Departamento de 

Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
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3.6   Análise Estatística 

 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para testar a normalidade da distribuição 

de todos os dados obtidos (ponderais, pressóricos e morfométricos), através do aplicativo Sigma 

Plot 11.0. Na sequência o programa aplica automaticamente o teste de equivalência das 

variâncias de Levene.  

A análise estatística dos dados ponderais e pressórios seguiu o fluxograma apresentado 

abaixo. Os dados que passaram no teste de normalidade e no teste de equivalência das variâncias 

foram comparados seguindo o fluxograma na coluna da esquerda. Os dados que passaram no 

teste de normalidade mas não passaram no teste de equivalência das variâncias ou os dados que 

não passaram no teste de normalidade foram comparados seguindo o fluxograma da coluna da 

direita.  
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A análise estatística dos dados morfométricos médios quando realizada a comparação 

entre dois grupos, seguiu o fluxograma apresentado abaixo. Os dados que passaram no teste de 

normalidade e no teste de equivalência das variâncias foram comparados seguindo o 

fluxograma na coluna da esquerda. Os dados que passaram no teste de normalidade mas não 

passaram no teste de equivalência das variâncias ou os dados que não passaram no teste de 

normalidade foram comparados seguindo o fluxograma da coluna da direita.  
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A análise estatística dos dados morfométricos médios quando realizada a comparação 

entre as idades, em uma mesma linhagem, seguiu o fluxograma apresentado abaixo. Os dados 

que passaram no teste de normalidade e no teste de equivalência das variâncias foram 

comparados seguindo o fluxograma na coluna da esquerda. Os dados que passaram no teste de 

normalidade mas não passaram no teste de equivalência das variâncias ou os dados que não 

passaram no teste de normalidade foram comparados seguindo o fluxograma da coluna da 

direita.  

 

 

 

 

Diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 
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4      RESULTADOS 

 
 

4.1    Dados Ponderais e Fisiológicos 

 

4.1.1   Animais com 5 semanas de vida 

 

 

            O peso corporal de SHR fêmeas variou de 68 a 102 gramas (g), com média de  

82 ± 8 g (média ±EPM); nos machos entre 96 a 147g, com média de 112 ± 12g. O peso 

corporal das fêmeas WKY variou entre 100 a 120 g com média de 111 ± 4g; nos machos 

entre 100 a 140g, com média de 127 ± 9g. Na figura 3 observa-se que as fêmeas SHR e 

WKY apesentam menor peso corporal em relação aos machos da mesma linhagem. 

Também observa-se que SHR apresentam maior peso corporal que WKY em ambos os 

sexos. A análise estatística mostrou que SHR fêmeas apresentam menor peso corporal 

que WKY fêmeas, sem outras diferenças. 

 

 
 

Figura 3: Comparação dos valores médios de peso corporal (expresso em g ± EPM) entre o grupo SHR 

(fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 5 semanas de vida. N = 4 por grupo. 
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           A frequência cardíaca (FC) no SHR macho variou entre 330 e 372 batimentos por 

minuto (bpm) com média de 353 ± 9 bpm, e das femeas variou de 306 e 318 bpm, com 

média de 314 ± 3 bpm. A FC no macho WKY variou entre 310 e 402 bpm com média de 

373 ± 22 bpm, enquanto que nas femeas esses valores ficaram entre 304 e 370 bpm, com 

média de 341 ± 16 bpm. A análise estatística mostrou que a FC dos SHR machos é maior 

que das fêmeas (p = 0,006), sem outras diferenças (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação dos valores médios da frequência cardíaca (expressa em bpm ± EPM) entre o 

grupo SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 5 semanas de vida, em cada grupo.  

N = 4 por grupo. # indica diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

SHR wky

FC

femea macho

@ 



Resultados_________________________________________________________45 
 

Letícia Oliveira Neri da Silva____________________________________________ Tese de Doutorado 

 

              A Pressão arterial media (PAM) de SHR fêmeas variou de 120 a 154 mmHg, com 

média 131 ± 10 mmHg; a dos machos variou de 124 a 161 mmHg, com média de  

140 ± 9 mmHg. A PAM de WKY fêmeas variou de 127 a 133 mmHg, com média de 130 

± 1 mmHg; a dos machos variou de 133 a 148 mmHg, com média de 141 ± 3 mmHg. Já 

nessa idade, observa-se que machos apresentam valores maiores fêmeas na mesma 

linhagem e ainda que SHR apresentam valores maiores que WKY em ambos os sexos 

(Figura 5). A análise estatística mostrou que a PAM dos machos WKY é maior que das 

fêmeas (p = 0,021), sem outras diferenças. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Comparação dos valores médios da pressão arterial média (expressa em mmHg ± EPM) entre o 

grupo SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 5 semanas de vida. N = 4 por grupo.  # 

indica diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. @ indica diferença significativa entre 

machos os grupos SHR e WKY. 
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4.1.2    Animais com 20 semanas de vida 

 

           O peso corporal de SHR fêmeas variou de 182 a 200 g, com média de 187 ± 6 g; 

nos machos, esses valores variaram entre 255 a 304 g, com média de 283 ± 11 g. O peso 

corporal das fêmeas WKY variou entre 220 a 283 g com média de 257 ± 14 g; nos machos, 

esses valores ficaram entre 350 a 421 g, com média de 395 ± 16 g. Na figura 6 observa-

se que as fêmeas SHR e WKY apesentam menor peso corporal em relação aos machos de 

mesma linhagem. Ainda, animais WKY apresentam peso corporal maior que SRH de 

mesmo sexo. Estatisticamente, animais WKY são mais pesados que SHR em ambos os 

sexos (p = 0,003 para fêmeas e 0,001 para machos) bem como machos são mais pesados 

que fêmeas em ambas as linhagens (p < 0,001 para ambos). 

 

 

 
Figura 6: Comparação dos valores médios de peso corporal (expresso em g ± EPM) entre o grupo SHR 

(fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 20 semanas de vida. N = 4 por grupo. # indica 

diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. @ indica diferença significativa entre 

machos os grupos SHR e WKY. 
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           A FC no SHR macho variou entre 272 e 378 bpm com média de 338 ± 23 bpm, e 

das fêmeas variou de 276 e 336 bpm, com média de 303 ± 13 bpm. A FC no WKY macho 

variou entre 330 e 400 bpm com média de 363 ± 14 bpm enquanto que nas fêmeas esses 

valores ficaram entre 300 e 400 bpm, com média de 340 ± 21 bpm.  Não houve diferença 

significativa entre os gêneros de ambos grupos e entre os animais de mesmo gênero, de 

grupos diferentes (Figura 7). 

 

 

 
 

 

 

Figura 7: Comparação dos valores médios de frequência cardíaca (expressa em bpm ± EPM) entre o grupo 

SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 20 semanas de vida. N = 4 por grupo. Não houve 

diferença significativa entre os grupos analisados. 
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          A Pressão arterial media (PAM) em SHR fêmeas variou de 154 a 186 mmHg, com 

média 172 ± 8 mmHg; a dos machos variou de 180 a 210 mmHg, com média de 195 ± 6 

mmHg. A PAM em WKY fêmeas variou de 136 a 166 mmHg, com média  

148 ± 7 mmHg; a dos machos variou de 152 a 163 mmHg, com média de  

158 ± 3 mmHg. Nessa idade, nota-se que SHR machos e fêmeas apresentam PAM maior 

que os respectivos WKY.  Estatisticamente, machos SHR apresentam PAM maior que 

machos WKY (p = 0,002) sem outras diferenças (Figura 8). 

 

 

 

 
Figura 8: Comparação dos valores médios de Pressão arterial média (expressa em mmH g ± EPM) entre o 

grupo SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 20 semanas de vida. N = 4 por grupo. # 

indica diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. @ indica diferença significativa entre 

machos os grupos SHR e WKY. 
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4.1.3    Animais com 50 semanas de vida 

 

 

 

          O peso corporal de SHR fêmeas variou de 217 a 225 g, com média de 222 ± 2 g; 

nos machos esse peso variou entre 350 a 375g, com média de 366 ± 5 g. O peso corporal 

das fêmeas WKY variou entre 276 a 346 g com média de 323 ± 16 g; nos machos o peso 

ficou entre 430 a 458g, com média de 446 ± 8 g. Na figura 7, observa-se que as fêmeas 

SHR e WKY apresentam menor peso corporal em relação ao macho. Além disso, SHR 

também apresentam peso menor que os WKY em ambos os sexos. Estatisticamente, 

machos são mais pesados que as fêmeas (p < 0,001) em ambas a s linhagens, bem como 

animais WKY são mais pesados que SHR em ambos os sexos (p < 0,001) (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9: Comparação dos valores médios de peso corporal (expresso em g ± EPM) entre o grupo SHR 

(fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 50 semanas de vida. N = 4 por grupo. # indica 

diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. @ indica diferença significativa entre 

machos os grupos SHR e WKY. 
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          A Frequência cardíaca (FC) nos SHR machos variou entre 330 e 360 bpm com 

média de 350 ± 7 bpm, e das fêmeas variou de 306 e 318 bpm, com média de  

314 ± 3 bpm. A FC nos WKY machos ficou entre 309 e 400 bpm com média de  

352 ± 19 bpm, enquanto que nas fêmeas esses valores ficaram entre 309 e 374 bpm, com 

média de 341 ± 14 bpm. Não houve diferença significativa entre os gêneros de ambos 

grupos e entre os animais de mesmo gênero, de grupos diferentes (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10: Comparação dos valores médios de frequência cardíaca (expressa em bpm ± EPM) entre o 

grupo SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 50 semanas de vida. N = 4 por grupo. 

Não houve diferença significativa entre os grupos analisados. 
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          A Pressão arterial media (PAM) em SHR fêmeas variou de 194 a 219 mmHg, com 

média de 210 ± 5 mmHg; a dos machos variou de 213 a 226 mmHg, com média de 220 

± 3 mmHg. A PAM em WKY fêmeas variou de 138 a 158 mmHg, com média 146 ± 4 

mmHg e a dos machos variou de 121 a 170 mmHg, com média de 149 ± 11 mmHg. A 

figura 9 mostra que os SHR apresentam valores maiores de PAM que os WKY em ambos 

os sexos. A figura 11 mostra que os SHR apresentam valores maiores de PAM que os 

WKY em ambos os sexos e essa diferença foi significativa (p < 0,001 em ambos) sem 

diferenças entre machos e fêmeas da mesma linhagem. 

 

 

 
Figura 11: Comparação dos valores médios de pressão arterial média (expressa em mmHg ± EPM) entre 

o grupo SHR (fêmeas e machos) e WKY (fêmeas e machos), com 50 semanas de vida. N = 4 por grupo.  

# indica diferença significativa entre fêmeas os grupos SHR e WKY. @ indica diferença significativa 

entre machos os grupos SHR e WKY. 
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 4.2      Análise Morfológica do Nervo Vago 

 

 

O exame das secções transversais semifinas dos nervos vagos, coradas com azul 

de toluidina a 1%, à microscopia de luz, mostrou que esse nervo é, em geral, constituído 

por um fascículo, sendo classificados como monofasciculado (Figura 12). 

As observações morfológicas do nervo vago mostraram que estes apresentam um 

fascículo grande, de forma redonda ou oval. Esse nervo mostrou seus fascículos bem 

definidos sendo circundados por um perineuro, limitando o espaço endoneural, que 

apresentou centenas de fibras mielínicas e amielínicas, de diversos diâmetros, 

acompanhando o longo eixo do nervo. As fibras mielínicas apresentam axônios 

envolvidos por uma bainha de mielina típica, que mantém sua espessura relativa conforme 

aumenta o calibre dessas fibras (Figuras 13, 14). 

No espaço endoneural, verificou-se ainda a presença de elementos celulares 

usuais, como núcleos de células de Schwann associados às fibras mielínicas e amielínicas, 

núcleos de fibroblastos, células endoteliais de capilares e mastócitos. Os núcleos dos 

fibroblastos aparecem em número bem menor que os das células de Schawann, sendo um 

núcleo fusiforme, de coloração mais clara e sem relação de proximidade com os axônios 

(Figuras 15, 16 e 17). 

Muitos mastócitos foram facilmente identificados, devido a presença de grânulos 

metacromáticos no seu citoplasma. Uma grande de variação a coloração dos grânulos 

desses mastócitos pode ser observada. Algumas células apresentaram-se com grânulos 

mais intensamente corados, outros com grânulos menos corados e, outros ainda, com 

grânulos de várias tonalidades. 

Ainda a presença de vasos capilares, geralmente múltiplos, acompanhando o eixo 

longitudinal do nervo, por entre as fibras nervosas, foi observada em todos os segmentos 

estudados.  

Em vários dos segmentos estudados, foi encontrada a presença de um grupo 

celular, formada por células granulares com núcleo claro e arredondado, entre as quais 

observa-se grande número de capilares (em número muito maior que do restante de todo 

o nervo). Esse grupo celular, que esteve quase sempre presente na periferia do nervo, 

muito próximo ao perineuro, porem no interior do endoneuro, é conhecido como 

paragânglio. Em alguns casos, esse grupo celular parecia apresentar um envoltório de 

tecido conjuntivo semelhante ao perineuro do fascículo. Os paragânglios, ora grandes, 
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ora pequenos, foram observados nos nervos direito e esquerdo tanto de machos quanto 

fêmeas, sem aparente preferência de aparecimento entre os diferentes níveis do nervo ou 

entre os gêneros (Figura 17 e 18). 

 

 

Figura 12:  Secções transversais semifinas dos nervos vagos de fêmeas em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR) e WKY com 5 semanas de vida.  Na parte superior segmento proximal (A) e distal (B) 

do mesmo animal. Na parte inferior segmento proximal (C) e distal (D). Notar a presença de um perineuro 

bem definido envolvendo o fascículo, vasos sanguíneos endoneurais, sendo que no segmento distal observa 

um agrupamento de fibras de maior calibre na periferia do nervo (entre as pontas de seta). Coloração = 

Azul de toluidina a 1%, Barra= 20 µm. 
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Figura 13:  Secções transversais semifinas dos nervos vagos. Na parte superior segmento distal no nervo 

vago de fêmeas da linhagem SHR com 5 semanas (a), 20 semanas (B) e 50 semanas (C) de vida. Na parte 

inferior segmentos distais dos nervos vagos, linhagem WKY de fêmeas com 5 semanas (D), 20 semanas 

(E) e 50 semanas (F)de vida. Coloração = Azul de toluidina a 1%, Barra= 20 µm. 
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Figura 14:  Secções transversais semifinas dos nervos vagos de machos, linhagem SHR segmentos distal 

e proximal. Na parte superior segmento distal no nervo vago, SHR, com 5 semanas (A), 20 semanas (B) de 

vida. Na parte inferior segmentos proximais de 50 semanas (C) de vida. Coloração = Azul de toluidina a 

1%, Barra= 20 µm. 
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Figura 15:  Detalhe do espaço endoneural dos fascículos dos nervos vagos WKY fêmeas utilizadas no 

presente estudo. Notar, em A e B presença de fibras mielínicas grandes, dispersas no endoneuro, misturadas 

as fibras mielínicas de menor tamanho. Perineuro é bom definido (cabeças das setas), vasos sanguíneos 

endoneurais (V). Presença de núcleos de células de Schwann (asterisco) associado as fibras mielínicas. Em 

B, notar a presença de um fibroblasto (seta amarela) no espaço endoneural e mastócito (β). Coloração: Azul 

de toluidina a 1%. Barra = 10 µm. 
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Figura 16:  Secção transversal semifina de um fascículo do nervo vago distal de SHR machos com um 

paragânglio no interior do endoneuro (A), com perineuro bem definido e vasos sanguíneos. Em B, no espaço 

endoneural dos fascículos presença de fibras mielínicas grandes (M), dispersas no endoneuro, misturadas 

as fibras mielínicas de menor tamanho e fibras amielínicas (A). Presença de núcleos de células de Schwann 

associado as fibras mielínicas, fibroblasto (seta amarela) e paragânglio (setas verdes). Coloração: Azul de 

toluidina a 1%. Barra = 20 µm (A) e 10 µm (B). 
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Figura 17: Detalhe do espaço endoneural dos fascículos dos nervos vagos SHR fêmeas utilizadas no 

presente estudo. Em A, presença de fibras mielínicas grandes (M), dispersas no endoneuro, misturadas as 

fibras mielínicas de menor tamanho. Presença de núcleos de células de Schwann associado as fibras 

mielínicas, fibroblasto (seta amarela) e paragânglio (setas verdes). Notar-se no B presença de vasos 

colabados (V) com paredes espessas. Coloração: Azul de toluidina a 1%. Barra = 10 µm.  
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4.3  Análise Morfométrica dos Fascículos e das Fibras Mielínicas  

 

4.3.1  Morfometria do Nervo Vago de WKY  

 

4.3.1.1  Morfometria do Nervo Vago de WKY com 5 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos WKY com 5 

semanas de vida, fêmeas e machos, como área fascicular total, diâmetro mínimo 

fascicular, número de fibras mielínicas e sua densidade estão mostrados nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente. 

 

Tabela 3: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY fêmeas, 

com 05 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n= 4) 

Distal 

(n= 4) 

Proximal  

(n= 4) 

Distal  

(n= 4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

39562± 1848 37559 ± 2304 40611 ± 6494 38605 ± 4007 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

195 ± 8 182 ± 13 182 ± 20 179 ± 16 

Número de fibras 

mielínicas 

1450 ± 212 1274 ± 204 1516 ± 323 1265 ± 197 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

36300 ± 4095 33962 ± 5276 36173 ± 4809 33112 ± 4734 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparado os dados fasciculares do nervo vago de WKY, notou-se que, de 

maneira geral, os segmentos proximais geralmente são maiores que os distais. A mesma 

observação e válida para o número de fibras mielínicas. A análise estatística não mostrou 

diferenças nas comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em 

lados diferentes para todos os parâmetros analisados, em ambos os sexos.  
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Tabela 4: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY machos, com 

05 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n= 4) 

Distal 

 (n= 4) 

Proximal  

(n= 4) 

Distal  

(n= 4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

56710 ± 2064 50258 ± 6264 54834 ± 6003 47873 ± 8323 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

220 ±  9 199 ± 18 221 ±16 215 ± 14 

Número de fibras 

mielínicas 

2231 ± 102 2089 ± 68 1859 ± 24 1529 ± 86 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

39657 ± 3023 44277 ± 7512 34928 ± 3171 34043 ± 4564 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Ao comparar os dados fasciculares do nervo vago de WKY machos, notou-se que, 

os segmentos proximais são maiores que os distais. A análise estatística não mostrou 

diferenças nas comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em 

lados diferentes para todos os parâmetros analisados, em ambos os sexos.  

A média dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo do axônio) de ratos WKY com 5 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 3 e 4 respectivamente. 
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Comparando os dados da morfometria das fibras mielínicas do nervo vago de 

WKY fêmeas e machos com 5 semanas de idade, não observamos diferença significativa 

entre os parâmetros estudados, tanto entre segmentos de um mesmo lado quanto entre 

lados. 
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4.3.1.2  Morfometria do Nervo Vago de WKY com 20 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos WKY com 20 

semanas de vida, fêmeas e machos como área fascicular total, diâmetro mínimo 

fascicular, número de fibras mielínicas e sua densidade, estão mostrados nas tabelas 5 e 

6, respectivamente. 

 

Tabela 5: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY fêmea, com 

20 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n= 4) 

Distal 

 (n= 4) 

Proximal  

(n= 4) 

Distal  

(n= 4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

72377 ± 2388 66296 ± 5450 64068 ± 2890 62077 ± 5974 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

273 ±  6 245 ± 18 241 ±18 242 ± 19 

Número de fibras 

mielínicas 

2768 ± 85 2299 ± 130 2673 ± 51 2162 ± 64 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

38366 ± 1686 35991 ± 2145 35481 ± 2283 35481 ± 2283 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

 

Comparado os dados fasciculares, de maneira geral, os segmentos proximais 

geralmente são maiores que os distais, em ambos os sexos. A mesma observação e válida 

para o número de fibras mielínicas.  

Na comparação entre segmentos proximal e distal e lados direito e esquerdo do 

parâmetro fascicular não foi possível encontrar diferença estatística significante.  
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Tabela 6: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY machos, 

com 20 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

85489 ± 10030 90618 ± 7580 71521 ± 6585 70540 ± 2157 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

289 ± 19 284 ± 6 250 ± 29 247 ± 7 

Número de fibras 

mielínicas 

2977 ± 177 2706 ± 118 2470 ± 212 2513 ± 193 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

36508 ± 5402 30619 ±3489 34602 ± 262 35549 ± 2180 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Na comparação entre segmentos e lados dos grupos WKY 20 semanas macho não 

constatou-se diferença estatística significante.  

As médias dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo do axônio) de ratos WKY com 20 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 7 e 8 respectivamente. 
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Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparando os dados da morfometria das fibras mielínicas do nervo vago de 

WKY fêmeas e machos com 20 semanas de idade, não observamos diferença significativa 

entre os parâmetros estudados, tanto entre segmentos de um mesmo lado quanto entre 

lados. 

 

 

4.3.1.3  Morfometria do Nervo Vago de WKY com 50 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos WKY com 50 

semanas de vida, fêmeas e machos como área fascicular total, diâmetro mínimo 

fascicular, número de fibras mielínicas e sua densidade, estão mostrados nas tabelas 9 e 

10, respectivamente. 
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Tabela 9: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY fêmeas com 

50 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

81061 ± 10858 79831 ± 10571 80915 ± 9969 65594 ± 3986 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

292 ± 15 281 ± 10 259 ± 17 251 ± 19 

Número de fibras 

mielínicas 

2737 ± 90 2733 ± 244 2715 ± 160 2069 ± 227 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

35411 ± 4377 35079 ± 2296 35203 ± 4947 32334 ± 5100 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparado os dados fasciculares, de maneira geral, os segmentos proximais 

geralmente são maiores que os distais, em ambos os sexos. A mesma observação e válida 

para o diâmetro mínimo, número de fibras mielínicas. A análise estatística não mostrou 

diferenças nas comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em 

lados diferentes para todos os parâmetros analisados.  

 

 

Tabela 10: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de WKY machos, 

com 50 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

95294 ± 3112 87125 ± 3236 92779 ± 9586 77712 ± 8601 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

293 ± 8 283 ± 9 307 ± 22 260 ± 23 

Número de fibras 

mielínicas 

3251 ± 192 2897 ± 394 2628 ± 365 2403 ± 305 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

34269 ± 2538 33357 ± 4587 29142 ± 4462 31067 ± 2950 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 
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Comparado os dados fasciculares, notou-se que, os segmentos proximais 

geralmente são maiores que os distais, em ambos os lados. A análise estatística não 

constatou-se diferenças nas comparações entre segmentos e lados em todos os parâmetros 

para o grupo WKY 50 semanas machos. 

A média dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo do axônio) de ratos WKY com 50 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 11 e 12 respectivamente. 
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Comparando os dados da morfometria das fibras mielínicas do nervo vago de 

WKY fêmeas e machos com 50 semanas de idade, não observamos diferença significativa 

entre os parâmetros estudados, tanto entre segmentos de um mesmo lado. 

 

 

4.3.1.4 Comparação de dados morfométricos dos Fascículos e Fibras Mielínicas 

entre Fêmeas e Machos de WKY. 

 

As comparações entre as idades dos valores médios nas fêmeas e machos de WKY 

com 5, 20, 50 semanas de idade observamos diferença significativa entre os parâmetros 

estudados. 

Analisamos os dados da morfometria dos fascículos dos nervos vagos em fêmeas, 

área fascicular total mostrou diferença significativa com p = 0,003 no segmento proximal 

direito. O número de fibras dos machos, na comparação entre todos os grupos estudadoso 

segmento proximal direito apresentou p = 0,004. 

Comparando os dados da morfometria das fibras mielínicas e dos axônios 

mielinizados dos nervos vagos entre as fêmeas de WKY 5, 20, 50 semanas de idade 

observamos diferença significativa entre os parâmetros diâmetro mínimo da fibra (p = 

0,002), área da bainha (p= 0,002), área da fibra (p = 0,001) no segmento distal esquerdo. 

Quando estudamos o lado direito, não observamos diferença significativa. Para os machos 

observamos diferença significativa no diâmetro axônio (p = 0,002) no segmento proximal 

direito. Ao analisamos o segmento distal esquerdo no diâmetro axônio (p= 0,001), área 

do axônio (p = 0,003). 

 

 

 

4.3.2 Morfometria do Nervo Vago de SHR  

 

4.3.2.1 Morfometria do Nervo Vago de SHR com 5 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos SHR com 5 

semanas de vida, fêmeas e machos, como área fascicular total, diâmetro mínimo 

fascicular, número de fibras mielínicas e sua densidade, estão mostrados nas tabelas 13 e 

14, respectivamente. 
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Tabela 13: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR fêmeas, 

com 05 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

(n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

43060 ± 3672 42510 ± 4023 41235 ± 2814 39055 ± 4618 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

221 ± 10 204 ± 16 201 ± 10 210 ± 14 

Número de fibras 

mielínicas 

1737 ± 84 1657 ± 101 1511 ± 85 1392 ± 53 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

41500±4848 39496±2230 36896±2304 37651± 6045 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparado os dados fasciculares do nervo vago de SHR, 5 semanas notou-se que, 

de maneira geral, os segmentos proximais geralmente são maiores que os distais, em 

ambos os sexos. A análise estatística não mostrou diferenças nas comparações entre 

segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em lados diferentes para todos os 

parâmetros analisados, em ambos os sexos.  

 

Tabela14: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR machos, 

com 05 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

56370 ± 7457 55926 ± 7041 56961 ± 8344 54494 ± 8743 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

196±  26 253± 68 240 ±21 220 ± 21 

Número de fibras 

mielínicas 

1740 ± 167 1433 ± 172 1425± 84 1391± 24 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

32410±5235 25795± 1123 25854± 2047 27443±4053 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 
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Comparado os dados fasciculares, semanas notou-se que, os segmentos proximais 

geralmente são maiores que os distais. A análise estatística não mostrou diferenças nas 

comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em lados diferentes 

para todos os parâmetros analisados, em ambos os sexos.  

A média dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo da do axônio) de ratos SHR com 5 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 15 e 16 respectivamente. 

Ao comparar os dados da morfometria das fibras mielínicas, obtido entre os 

segmentos de um mesmo lado, observa-se que os valores dos segmentos proximais são 

geralmente maiores que os distais, para o lado direito. A análise estatística não evidenciou 

nenhuma diferença significativa entre os dados morfométricos das fibras mielínicas e seus 

respectivos axônios, para os segmentos proximal e distal de um mesmo lado bem como 

entre lados direito e esquerdo no mesmo nível. 
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Ao comparar os resultados obtidos, a análise estatística não evidenciou nenhuma 

diferença significativa entre os dados morfométricos das fibras mielínicas e seus 

respectivos axônios, para os segmentos proximal e distal de um mesmo lado bem como 

entre lados direito e esquerdo. 

 

 

4.3.2.2  Morfometria do Nervo Vago de SHR com 20 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos SHR com 20 semanas 

de vida, fêmeas e machos como área fascicular total, diâmetro mínimo fascicular, número 

de fibras mielínicas e sua densidade, estão mostrados nas tabelas 17 e 18, 

respectivamente. 
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Tabela 17: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR fêmeas, 

com 20 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

63057± 5131 62117± 1934 53698± 4357 54011± 9151 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

234 ± 21 267± 7 244± 13 223± 16 

Número de fibras 

mielínicas 

1202 ± 77 1146 ±52 1122 ±26 792± 32 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

19351 ± 1690 18432± 331 21151± 1541 20175± 4561 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 
 

Comparado os dados fasciculares nos segmentos proximais geralmente são 

maiores que os distais, para lado direito. A mesma observação e válida para o número de 

fibras mielínicas. A análise estatística não mostrou diferenças nas comparações entre 

segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em lados diferentes para todos os 

parâmetros analisados, em ambos os sexos.  

 

Tabela 18: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR machos, 

com 20 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

72553± 5609 72691± 4192 73565± 11302 65748± 3335 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

295± 19 260± 10 315± 52 270± 6 

Número de fibras 

mielínicas 

     1251± 28 1171± 65 1201± 73 1075± 36 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

1754± 1390 16418 ±1813 17100 ± 1865 16464± 936 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 
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Comparado os dados fasciculares do nervo vago, os segmentos proximais 

geralmente são maiores que os distais, para lado esquerdo. A mesma observação e válida 

para o diâmetro mínimo, número de fibras mielínicas e densidade de fibras. A análise 

estatística não mostrou diferenças nas comparações entre segmentos de mesmo lado ou 

entre mesmo nível em lados diferentes para todos os parâmetros analisados. 

 

A média dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo da do axônio) de ratos SHR com 20 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 19 e 20 respectivamente. 
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Ao comparar os resultados obtidos (Tabela 19 e 20), a análise estatística não 

evidenciou nenhuma diferença significativa entre os dados morfométricos das fibras 

mielínicas e seus respectivos axônios, para os segmentos proximal e distal de um mesmo 

lado bem como entre lados direito e esquerdo no mesmo nível. 

 

4.3.2.3  Morfometria do Nervo Vago de SHR com 50 semanas de vida 

 

Os dados de morfometria dos fascículos dos nervos vagos de ratos SHR com 50 

semanas de vida, fêmeas e machos como área fascicular total, diâmetro mínimo 

fascicular, número de fibras mielínicas e sua densidade, estão mostrados nas tabelas 21 e 

22, respectivamente. 

Tabela 21: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR fêmeas com 

50 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

85282± 7444 82286± 3938 56426± 6158 54565±6880 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

291± 10 289± 12 241± 15 248± 22 

Número de fibras 

mielínicas 

2296± 179 2174± 79 1791± 155 1874± 116 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

27551± 3276 26492± 808 32190± 2463 29115±  937 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparado os dados fasciculares do nervo vago de SHR, notou-se que, os 

segmentos proximais geralmente são maiores que os distais. A mesma observação e 

válida para o número de fibras mielínicas. A análise estatística não mostrou diferenças 

nas comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em lados 

diferentes para todos os parâmetros analisados. 
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Tabela 22: Paramentos morfométricos fasciculares dos nervos vagos de SHR machos, 

com 50 semanas de vida. 

 Lado Direito Lado Esquerdo 

 Proximal  

(n=4) 

Distal 

 (n=4) 

Proximal  

(n=4) 

Distal  

(n=4) 

Área fascicular total 

(µm²) 

82624 ± 5213 81852± 3193 78382± 6889 76824± 6051 

Diâmetro mínimo 

fascicular (µm) 

272± 18 297 ± 6 260± 11 292± 14 

Número de fibras 

mielínicas 

1968± 129 1960± 99 2239± 108 1997± 114 

Densidade de fibras 

mielínicas 

(fibras/mm²) 

 

24111± 2119 25036 ± 1458 29315± 3172 26365± 2149 

Valores expressos em média ±EPM. N=número de animais analisados. *indica p<0,05 na comparação entre os 

segmentos proximal e distal do mesmo lado. 

 

Comparado os dados fasciculares do nervo vago, notou-se que, os segmentos 

proximais geralmente são maiores que os distais. A mesma observação e válida para o 

número de fibras mielínicas. A análise estatística não mostrou diferenças nas 

comparações entre segmentos de mesmo lado ou entre mesmo nível em lados diferentes 

para todos os parâmetros analisados. 

A média dos parâmetros morfométricos de axônios mielinizados e fibras 

mielínicas (área da fibra, diâmetro mínimo da fibra, razão G, área da bainha de mielina, 

área do axônio, diâmetro mínimo da do axônio) de ratos SHR com 50 semanas de vida, 

fêmeas e machos são demostrados nas tabelas 23 e 24 respectivamente. 
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Ao comparar os resultados obtidos (Tabela 23 e 24), a análise estatística não 

evidenciou nenhuma diferença significativa entre os dados morfométricos das fibras 

mielínicas e seus respectivos axônios, para os segmentos proximal e distal de um mesmo 

lado bem como entre lados direito e esquerdo no mesmo nível. 
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4.3.2.4   Comparação de dados morfométricos dos Fascículos e Fibras Mielínicas 

entre Fêmeas e Machos de SHR. 

 

 

As comparações entre as idades dos valores médios nas fêmeas e machos de SHR 

com 5, 20, 50 semanas de idade observamos diferença significativa entre os parâmentos 

estudados. 

Analisamos os dados da morfometria dos fascículos dos nervos vagos em fêmeas, 

observamos diferença significativa na área fascicular (p = 0,002), diâmetro mínimo das 

fibras (p= 0,002), número de fibras mielínicas (p = 0,004) e densidade das fibras (p = 

0,003). Na comparação entre idades os machos apresentaram diferença significativa nos 

parâmetros diâmetro mínimo das fibras (p = < 0,001), número de fibras (p = 0,001).  

Quando estudamos o lado esquerdo para os machos não observamos diferença 

significativa. 

Comparando os dados da morfometria das fibras mielínicas e dos axônios 

mielinizados dos nervos vagos entre as fêmeas observamos diferença significativa entre 

os parâmetros diâmetro mínimo da fibra (p = 0,003), diâmetro mínimo do axônio (p = 

0,001). Para os machos observamos diferença significativa para razão G (p = 0,003), área 

da bainha (p = 0,001), área do axônio (p = 0,002).   

 

4.4   Comparação de dados morfométricos dos Fascículos e Fibras Mielínicas entre 

gêneros e linhagens. 

 

 

Comparado os dados fasciculares e fibras mielínicas do nervo vago de WKY e 

SHR, não mostraram diferenças significativas em gêneros nos segmentos proximais e 

distais em ambos os lados, nem entre os segmentos de mesmo nível, entre lados. 

Na análise estatística para dados fasciculares mostram diferença significativa no 

número de fibras (p = 0,004), densidade de fibras mielínicas (p = 0,001) entre as linhagens 

fêmeas WKY 20 semanas, sendo que os segmentos proximais geralmente são maiores 

que os distais, em ambos os sexos nas seguintes idades 5 e 50 semanas de WKY e SHR. 

As comparações das fibras mielínicas e axônios mielinizados entre as linhagens 

demostram diferença significativa nas fêmeas para os parâmetros área da fibra (p = 

0,002), diâmetro mínimo da fibra (p = 0,002), área da bainha mielinizada (p = 0,001). 
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Entretanto, nos machos houve diferenças significativas para os parâmetros área da 

fibra (p = 0,004) no segmento proximal direito e p = 0,002 para o segmento proximal 

esquerdo, área da bainha mielinizada (p = 0,001 e p = 0,002 para segmento proximal 

direito e esquerdo respectivamente). 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

Ratos da linhagem SHR foram desenvolvidos dos ratos normotensos da linhagem 

WHY. As duas linhagens são utilizadas em pesquisas com alterações fisiopatológicas da 

hipertensão espontânea. 

Os resultados do presente estudo fornecem informações sobre os dados ponderais, 

fisiológicos, morfológicos e morfométricos do nervo vago de WKY e SHR em três fases 

da vida.  

 

 

5.1 Dados Ponderados e Fisiológicos 

 

O peso corporal dos animais WKY de 5, 20 e 50 semanas mostraram 

significativamente maiores que dos animais SHR. Os WKY machos e fêmeas apresentam 

peso maior que o SHR de mesmo gênero. Esse resultado não apresentou diferença 

significativa entre machos e fêmeas, são compatíveis com achados em outras literaturas 

com a mesma linhagem e em outras (ALCANTARA et al., 2008; SANADA et al.,2012). 

Estudos comparando WKY e SHR (adultos) comprovam que o peso corporal dos 

normotensos são significantemente maiores que dos hipertensos (LINDESAY et al., 

2016). Em 2005 e 2008 Jeronimo e colaboradores verificaram que o peso de ratas Wistar 

aumentam com passar das idades.  Todos esses resultados estão de acordo com os nossos 

resultados. 

Nossos resultados mostram que FC e PAM com 20 e 50 semanas de vida 

apresentou valores semelhantes. Em relação as observações da frequência cardíaca, não 

houve diferença ente os animais WKY e SHR.  Resultado semelhante encontrado em 

2005 com Masineni que estudou FC em SHR machos e fêmeas com 54 a 58 semanas de 

idade. 

Em relação a PAM grupo SHR (machos e fêmeas) foram maiores que os WKY. 

Autores Li (2016) e Nukada (2016) encontram a mesma semelhança, Isabelle (2016) 

relatou em seus achados que há diferença significativa da PAM entre WKY e SHR antes 

do aparecimento da hipertensão arterial. Estudo com ratos Sprague – Dawley, os machos 

apresentam PAM mais alto que as fêmeas (SAEZ et al., 2014).   

O grupo SHR machos apresentam maiores níveis pressão arterial (PA) em relação 

as fêmeas de mesma idade. As reduções de PA podem estar relacionadas ao debito 
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cardíaco (volume de sangue bombeado para aorta a cada minuto) (GUYTON & HALL, 

2017). Acredita que os hormônios femininos podem ter um papel de proteção nas fêmeas 

contra o desenvolvimento da hipertensão. A prevalência de doenças cardiovasculares é 

aumentada nos homens em comparação com as mulheres antes dos 55 anos de idade, mas 

com idade de 65 anos, isso é revertido, apresentando a possibilidade de que a perda de 

estrogênio na menopausa possa ser um fator contribuinte (THOM et al., 2006).  

A linhagem SHR é comum apresentar remodelação cardíaca e hipertrofia 

ventricular esquerda seguida de insuficiência cardíaca (PAGAN et al., 2015). 

Nosso estudo confirma que os SHR machos e fêmeas, possuem PAM mais elevada 

que WKY adulto de mesmo gênero. Bacakova e Kunes (2000) e Puzserova (2014) 

encontram os mesmos resultados.   

 

 

5.2       Morfologia do Nervo Vago 

 

As observações morfológicas das secções transversais dos segmentos proximais e 

ditais dos nervos vagos em ratos SHR e WKY (machos e fêmeas) demostraram que o 

nervo apresenta, um fascículo redondo, perineuro bem definido. Sem diferenças 

morfológicas entre nos segmentos proximais e ditais, do lado direito e esquerdo. 

Semelhante em outros estudos (SANADA et al., 2011; SANADA et al. 2012). Schiavoni 

(2006) demonstrou as mesmas características morfológicas dos SHR. 

No endoneuro, a citologia geral do nervo vago de WKY e SHR estudados não 

difere daquela de outros nervos periféricos e, de modo geral, pode ser comparável com 

observações morfológicas realizadas em nervos sensitivos (FAZAN et al., 1997; 

CAMPOS et al., 2008) e mistos (FAZAN et al., 2002). 

Nervo vago apresenta grande número de fibras mielínicas de diversos diâmetros 

nos segmentos proximais e distais. Em sua maioria, a fibra de grosso calibre encontram-

se dispersos no nervo, enquanto que os menores calibres estão concentrados na periferia. 

Essa característica também foi observada nos estudos de Alcântara (2008). 

Notamos que esse nervo apresenta paragânglio, presente em segmentos distais. A 

importância deles em nervos SHR, pois são responsáveis pela função quimio-sensitiva, e 

detectar mudanças na tensão de oxigênio do sangue e podem estar envolvidos nos 

mecanismos fisiológicos regulatórios da laringe, sendo componentes importantes do 

sistema quimiorreceptor do pescoço (DA SILVA et al., 2016). 
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Diferenças na morfologia os nervos vagos entre machos e fêmeas, não foram 

observadas no presente estudo em todas as idades estudadas, entre gêneros nos segmentos 

proximais e distais, do lado direito e esquerdo. Compatível ao presente estudo, Alcântara 

et al.(2008). 

 

 

5.3       Morfometria do Nervo Vago 

 

 

A análise morfométrica é descrita como uma série de procedimentos que 

permitem uma descrição quantitativa da estrutura, particularmente revelando diferenças 

morfológicas mínimas entre a forma e a função. Além disso, foi amplamente utilizada nas 

investigações de modelos animais para doenças conhecidas por comprometer o sistema 

nervoso periférico, como diabetes, hipertensão e envelhecimento, com uma visão 

promissora para uma melhor compreensão das neuropatias humanas (NOVAS el al., 

2016). 

Os parâmetros morfométricos dos fascículos de ratos normotensos da linhagem 

WKY, fêmea e machos, mostram-se simétricos, tanto no sentido longitudinal, quanto no 

sentido lateral. Encontramos semelhanças e diferenças quando comparamos com dados 

na literatura (JERONIMO et al. 2008). 

Os parâmetros morfométricos dos fascículos dos nervos vagos de ratos 

hipertensos da linhagem SHR, fêmea e machos, mostram-se simétricos, tanto no sentido 

longitudinal, quanto no sentido lateral. Compatível com o presente estudo, Alcântara et 

al.(2008), ao comparar o nervo vago de ratos SHR, fêmeas e machos, não observaram 

diferenças entre os gêneros.  

Nossos dados morfométricos mostram que a área fascicular foi maior no segmento 

proximal, em ambos os lados. Estudos confirmam estes dados, área fascicular aumenta 

com a idade (RODRIGUES, 2008).  

Os valores do diâmetro mínimo fascicular obtidos, mostra valores maiores que os 

animais com 50 semanas de idade, tanto nas fêmeas como os machos. Ao analisamos os 

gêneros, ausência diferença estatística significativa. Na literatura Da Silva (2016), 

encontrou resultados semelhantes porem em nervos laríngeos recorrentes. 

Quando ao número de fibras dos nervos vagos apresentou-se com maior no 

segmento proximal para o distal, com 5, 20 e 50 semanas de idade. Quando comparados 
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os lados e gêneros houve ausência de diferentes significativas. No entanto, esse aumento 

também foi relatado em outros estudos com outros nervos (NUKADA et. al., 2016; DA 

SILVA et al., 2016). Jeronimo et al., 2005 afirma que o aumento de fibras é constante em 

nervos normais, contudo, em ratos hipertensos os nervos chegam ao amadurecimento com 

90 dias.  

Parâmetro diâmetro mínimo, e o valor que “real” representa o tamanho de um 

nervo e de suas fibras e axônios, quando seccionados transversalmente. Isso porque, 

quando uma estrutura cilíndrica é cortada no sentido transversal, a medida do diâmetro 

mínimo não sofre variações (DA SILVA et al.,2016). 

Densidade das fibras é um parâmetro morfométricos utilizado para descrever 

nervos normais e suas alterações em diferentes de lesões (LIMA et al., 2007). O número 

e densidade de fibras mielínicas foram menores nos SHR comparados aos WKY.  Através 

de estudos feitos por Fazan (1999), podemos justificar esses dados, uma vez que os 

autores sugerem que diferença pode ser devido ao número e tamanho de fibras amielínicas 

que estão reduzidas nos SHR. 

Em relação aos dados morfométricos das fibras mielínicas e dos axônios do nervo 

vago em WKY e SHR, tanto nos valores médios dos diâmetros das fibras e dos axônios, 

verifica-se que não houve diferenças significativas entre segmentos, lados e gêneros. 

Verificou-se que houve um aumento dos parâmetros de área e diâmetro das fibras 

mielínica e da área da bainha de mielina nos animais mais velhos, tanto nos machos como 

as fêmeas. Outros autores demonstraram os mesmos achados Sanada 2012; Da Silva 

2016). 

A razão G é um parâmetro relacionado com a velocidade de condução do impulso 

nervoso. A maioria dos axônios mielínicos deve apresentar razão G entre 0,6-0,7.  Valores 

acima de 0,7 indicam bainha de mielina fina, enquanto aqueles abaixo de 0,6 indicam 

bainha de mielina espessa. Neste estudo, todos os grupos apresentaram valor aproximados 

de 0,5. Esse resultado sugere que a maioria das fibras mielínicas dos nervos vagos 

encontram em condições de conduzir com velocidade máxima. Dado semelhantes ao 

obtido por Fazan et a.(1999) e Alcântara et. al. (2008). Todo desvio da normalidade pode 

indicar tendências de desenvolvimento ou revelar processos patológicos. A determinação 

exata das proporções de bainha e axônio de mielina é especialmente essencial na 

interpretação de processos patológicos em nervos periféricos (BILEGO NETO; 2013). 

Em relação a área e o diâmetro mínimo do axônio, verificou-se um aumento nos 

valores, indicando um crescimento progressivo do tamanho desses parâmetros, dos 
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animais mais jovens para os mais velhos. Esses achados estão de acordo com literatura 

(DA SILVA, 2016). 

Nossos resultados mostram, que os animais grupos WKY e SHR apresentam 

simetria lateral, sem diferença morfológicas e morfométricos entre os mesmos níveis 

(proximal e distal) dos nervos vagos. 
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6.        CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados permitem as seguintes conclusões: 

1- A morfologia e a morfometria geral dos segmentos proximais e distais, dos 

lados direito e esquerdo do nervo vago, de ratos da linhagem WKY, machos e 

fêmeas, não difere em todas as idades estudas. 

2- A morfologia e a morfometria geral dos segmentos proximais e distais, dos 

lados direito e esquerdo do nervo vago, de ratos da linhagem SHR, machos e 

fêmeas, não difere em todas as idades estudas. 

3- A hipertensão foi capaz de alterar a morfologia e a morfometria das fibras 

mielínicas dos nervos vagos de ratos SHR em comparação aos WKY. 
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8.  ANEXOS 

 

COMPOSIÇÃO DA RAÇÃO 

Ração: NUVILAB CR1 - NUVITAL® 

Composição básica do produto: Carbonato de cálcio, farelo de milho, farelo de soja, 

farelo de trigo, fosfato de bicálcio, cloreto de sódio, premix mineral vitamínico, 

aminoácido. 

 

NÍVEIS DE GARANTIA  

 

Umidade (máx)........................................................................................................12,50% 

Proteína Bruta (min)................................................................................................22,00% 

Extrato Etérico (min).................................................................................................4,00%  

Material Mineral (máx)...........................................................................................10,00%  

Matéria Fibros (máx).................................................................................................8,00%  

Cálcio (máx)..............................................................................................................1,40% 

Fósforo (min).............................................................................................................0,80%   

 

Suplemento por quilo não menos que:   

 

Vitaminas: Vitamina A – 12000 UI; Vitamina D3 – 1800 UI; Vitamina E – 30,00 mg;  

 

Vitamina B2 – 6,00 mg; Vitamina K3 – 3,00 mg; Vitamina B1 – 5,00 mg; Vitamina 

B6 – 7,00 mg; Vitamina B12 – 20,00 mg; Ácido Pantotênico – 20,00 mg; Ácido fólico 

– 1,00 mg; Biotina – 0,05 mg; Colina – 600,00 mg.   

 

Microelementos Minerais: Ferro – 50,00mg; Zinco – 60,00mg; Cobre – 10,00 mg; Iodo 

– 2,00 mg; Manganês – 60,00 mg; Selênio – 0,05 mg; Cobalto – 1,50 mg.   

 

Aminoácidos: DL – Metionina – 300,00 mg; Lisina – 100,00 mg.   

 

Aditivos: Antioxidante – 100,00 mg. 
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 Comitê de ética em pesquisa 

 

 


