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RESUMO 
 
RIBEIRO, I.M.R. Ação central da insulina e do sistema nervoso autônomo 
sobre a produção hepática de glicose de ratos não anestesiados. 2012, 
80f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)- Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
A glicose é considerada o combustível mais importante para a manutenção das 
atividades de diversos tecidos corporais. O fígado é um órgão chave na 
manutenção da homeostase da glicose e para que isto ocorra é necessária a 
presença de hormônios, tais como a insulina que pode desempenhar sua função 
agindo tanto em nível periférico como centralmente. Além disso, estudos 
demonstram que o sistema nervoso autônomo (SNA) desempenha uma função 
extremamente importante no controle da glicemia. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da insulina injetada no sistema nervoso central sobre 
a produção hepática de glicose (PHG), além de verificar o papel do SNA na 
modulação dessa variável em ratos livres de anestesia. Para isto, utilizamos um 
modelo animal de hiperatividade simpática, (SHR) e seu controle (Wistar). 
Antecedendo todos os experimentos, os animais foram mantidos em privação 
alimentar por um período de 12 h. A insulina e/ou insulina denaturada (controle-
veículo) foi injetada no ventrículo lateral (VL) cerebral (100!U/!l) e a PHG, PAM 
e FC foram monitorados aos 2, 5, 10, 20 e 30 min. subsequentes. No grupo 
Wistar observamos uma queda máxima na PHG aos 10 min. após a 
microinjeção de insulina no VL (81 ± 8mg/dL) quando comparados ao seu valor 
basal antes da insulina (110mg/dL± 5) e ao grupo controle (insulina denaturada) 
no mesmo decurso temporal (118 ± 3mg/dL). Em outro grupo experimental 
verificamos que o antagonismo periférico dos receptores muscarínicos (metil-
atropina, 2mg/Kg, i.v.) foi capaz de bloquear a queda na PHG decorrente da 
ação central da insulina no mesmo decurso temporal (10 min: 92 ±2mg/dL vs 
basal: 88± 2mg/dL). Por outro lado, o antagonismo periférico dos receptores 
adrenérgicos (fentolamina, 3mg/Kg e propranolol, 0,5mg/Kg, i.v., 
respectivamente) não afetou a queda da PHG após administração da insulina no 
VL. No grupo SHR a insulina injetada no VL não promoveu alterações na PHG 
nos tempos avaliados. A PAM e FC não sofreram qualquer alteração após a 
injeção central de insulina em ambas as linhagens de animais. Para avaliar a 
função do SNA sobre a PHG basal independente da ação central da insulina de 
ambas as linhagens realizamos o antagonismo periférico dos receptores 
adrenérgicos e muscarínicos e a PHG foi monitorada aos 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 
e 60 min. subsequentes. Os resultados mostraram que o bloqueio adrenérgico 
diminuiu a PHG com maior queda aos 40 min. tanto nos animais Wistar (79±2 
mg/dL; -25%) quanto nos SHR (93±8 mg/dL; -22%) em relação ao basal (Wistar: 
106±2mg/dL e SHR: 118±8 mg/dL). O bloqueio periférico dos receptores 
muscarínicos não alterou a PHG em ambas as linhagens. O conjunto dos 
resultados obtidos nos leva a concluir que, durante uma situação de jejum 
prolongado, a alça parassimpática do SNA é a principal responsável pela rápida 
queda na PHG causada pela ação central da insulina em animais Wistar, porém 
não em SHR. Por outro lado, o sistema autonômo simpático desempenha maior 
influência tônica no controle da PHG basal do que a alça parassimpática, 
independente da ação central da insulina tanto em SHR quanto em Wistar.  
Palavras-chave: Insulina, Glicemia, Sistema Nervoso Autônomo, SHR. 



ABSTRACT 
 

RIBEIRO, I,M,R. Central action of insulin and the sympathetic nervous 
system on hepatic glucose production of conscious rats. 2012, 80p. Master 
thesis (Human physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
 
Glucose is considered the most important fuel for the maintenance of cell’s 
activity. The liver is a key organ in maintaining glucose homeostasis and it 
requires the presence of hormones such as insulin that can perform its function 
by acting at both peripheral and central level. In addition, several studies have 
shown that the autonomic nervous system (ANS) plays an essential role in the 
control of blood  sugar level. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 
effect of insulin injected into the central nervous system on hepatic glucose 
production (HGP), and to verify the role of ANS in the modulation of this variable 
in conscious rats. For this, we have used an animal model of sympathetic 
overactivity (SHR) and its control (Wistar). Animals were kept in food 
depravation for a period of 12h. Insulin and/or denatured insulin (vehicle control) 
was injected into the lateral ventricle (LV) of the brain (100nU/µl) and HGP, MAP 
and HR were monitored at 2, 5, 10, 20 and 30 min later. In the Wistar group we 
were able to observe a maximal fall in PHG at 10 min after microinjection of 
insulin in the VL (81±8 mg/dL) compared to the baseline (110±5 mg/dL) and to 
the control group (denatured insulin) in the same time course (118± 3mg/dL). In 
a different  Wistar group we have found that the pretreatment of rats with 
peripheral antagonist of muscarinic receptors (methyl-atropine 2 mg/kg, iv) 
completely abolished  the fall in HGP induced by central microinjection of insulin 
at the same time course (10 min: 92± 2 mg/dL vs basal 88± 2 mg/dL). As 
opposed to the above prototypes of muscarinic inhibitors, , the antagonism of 
peripheral adrenergic receptors (phentolamine, 3mg/kg and propranolol,, 0.5 mg 
/ kg, iv) did not affect the decrease  of HGP.elicited by microinjection of insulin in 
the VL. In the SHR group the central insulin injection failed to produce  changes 
in HGP at any time evaluated. The MAP and HR were not affected bycentral 
injection of insulin in both strains of animals. In order to evaluate the role of ANS 
on the basal HGP, independent of central action of insulin, we performed, in 
both strains, the peripheral antagonism of adrenergic and muscarinic receptors 
by monitoring the HGP  at 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 min later. The results 
have shown that the adrenergic receptors blockade, per se, caused a fall in  the 
HGP with a greater decreasing at 40 min, as in Wistar (79± 2 mg/dL, -25%) as 
well as in SHR (93± 8 mg/dL, -22%) when compared to the baseline values 
(Wistar: 106± 2 mg/dL and SHR: 118± 8 mg/dL). On the other hand, the 
blockade of peripheral muscarinic receptors did not alter the HGP in both 
strains. Taken together, our  results allow us to conclude that during starvation, 
the parasympathetic outflow seems to be predominant to produce the decrease 
in the  HGP caused by central action of insulin in Wistar, but not in SHR. On the 
other hand, the autonomic sympathetic system plays a greater influence on the 
tonic baseline control of HGP than the parasympathetic, independent of the 
central action of insulin, in both SHR and Wistar. 

 
Key-words: Insulin, Glucose, Sympathetic Nervous System, SHR.  
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
!

A glicose é considerada o substrato energético mais importante para a 

manutenção das atividades de diversos tecidos corporais. O cérebro, por exemplo, 

consome cerca de 60% da glicose sanguínea em um indivíduo em repouso. Tanto a 

indisponibilidade quanto o aumento indiscriminado na concentração de glicose no 

sangue são capazes de provocar disfunção de diversas células e sistemas corporais. 

Tamanha é a importância da glicose para a manutenção da atividade neuronal e de 

diversos outros tecidos que seus níveis plasmáticos são finamente controlados por 

inúmeros mecanismos capazes de impedir grandes variações desta molécula que é 

essencial à vida.  

A concentração plasmática de glicose (glicemia) é resultado do equilíbrio entre 

entrada e saída da glicose circulação. Os principais processos metabólicos 

responsáveis pela entrada de glicose na circulação são: i)  absorção intestinal de 

carboidratos durante o período alimentar, ii)  hidrólise dos estoques endógenos de 

glicogênio tecidual (glicogenólise) e iii) síntese de glicose a partir de substratos de 3 

carbonos como aminoácidos, lactato e glicerol pelo fígado, rins e intestino 

(gliconeogênese). O fígado é um órgão fundamental na manutenção da glicemia devido 

a sua capacidade de estocar grandes quantidades de glicose na forma de glicogênio 

quando os níveis circulantes desta substância estão altos. Além disso, o fígado também 

é capaz de promover a quebra do glicogênio e liberar glicose para a circulação quando 

seus níveis estão baixos mantendo, portanto, um equilíbrio entre a liberação e a 

captação de glicose plasmática. Para que todo este processo ocorra é fundamental a 

presença de dois hormônios principais: a insulina e o glucagon. Em uma situação pós-

prandial, por exemplo, os níveis circulantes de glicose desencadeiam um aumento na 

secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. A insulina estimula a captação de 

glicose pelos tecidos muscular esquelético e adiposo, além de suprimir a produção e 

liberação de glicose pelo fígado (ARONOFF et al., 2004; WASSERMAN, 2009). 

A insulina é, portanto, um potente hormônio anabólico capaz de controlar, além 

de outras funções, a captação e utilização de glicose pelos tecidos. Outro hormônio 

também produzido e liberado pelo pâncreas (células alfa) é o glucagon que, ao 
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contrário do que acontece com a insulina, está aumentado em situações de jejum onde 

os níveis glicêmicos tendem a diminuir. Para manter a glicemia em níveis adequados 

este hormônio estimula a glicogenólise e gliconeogênese e, consequentemente, a 

liberação de glicose pelo fígado. O retorno da glicemia aos níveis basais inibe a 

secreção de glucagon. Outras substâncias, tais como, a noradrenalina liberada pelas 

terminações simpáticas pós-ganglionares, a adrenalina liberada pela glândula supra-

renal, os glicocorticóides, as incretinas e amilinas são capazes de interferir na função 

hepática a fim de aumentar ou diminuir a liberação e/ou captação de glicose por este 

tecido (ARONOFF et al., 2004).     

 A glicemia é, portanto, uma variável controlada por uma infinidade de 

mecanismos face ao seu essencial papel sobre as funções orgânicas. E como este 

controle está intimamente relacionado à ação da insulina e ao funcionamento hepático, 

é importante compreender o elo entre a ação deste hormônio e o controle da glicemia 

via produção hepática de glicose (PHG), principalmente pela sua ação em territórios 

extra-hepáticos. Neste sentido, uma das hipóteses deste nosso estudo é que a PHG 

seria finamente controlada pela ação da insulina ao nível do sistema nervoso central, 

principalmente por modular o sistema nervoso autônomo. 

 

1.1 Ações moleculares da insulina  

 

 A capacidade do organismo humano em poupar reservas energéticas nas 

situações de abundante oferta de alimento, com a finalidade de gerar estoques que 

possam prover o funcionamento de órgãos vitais durante períodos de escassez 

nutricional, é uma das mais complexas e fascinantes facetas metabólicas de nossa 

espécie. A insulina, hormônio produzido e secretado pelas células beta pancreáticas em 

resposta a um aumento na concentração plasmática de glicose e aminoácidos é um dos 

principais hormônios envolvidos nesta plasticidade metabólica (CAVALHEIRA; 

ZECCHIN; SAAD; 2002; ARONOFF et al. 2004).   

A insulina é um hormônio anabólico indispensável para a homeostase da 

glicemia, além de desempenhar outras funções como crescimento e diferenciação 

celular. A pré-pró-insulina (sintetizada pelo poliribossomo) é o precursor da insulina e é 

um peptídeo sinalizador que tem como finalidade direcionar a cadeia peptídica para o 
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retículo endoplasmático onde a pró-insulina é produzida pela clivagem do peptídeo 

sinalizador e formação de pontes de dissulfeto (MENEGON; 1997). A pró-insulina 

contém a sequência de aminoácidos da insulina, mais uma sequência de 31 

aminoácidos, o peptídeo C (conector), e é armazenada em grânulos secretórios 

associados à membrana quando entra no complexo de Golgi. Nestes grânulos estão 

armazenadas também as proteases que clivam a pró-insulina. O hormônio maduro 

consiste em duas cadeias, uma cadeia alfa e uma beta, ambas conectadas por duas 

pontes dissulfeto (WHITE, 2009). 

A insulina regula a homeostase glicêmica de diversas maneiras, seja reduzindo a 

PHG ou aumentando a captação periférica de glicose em tecidos que possa estocá-la e 

consumi-la, tais como, o tecido muscular e adiposo. Além disso, a insulina estimula a 

conversão de glicose em ácidos graxos e glicerol 3-fosfato e a síntese de triacilglicerol 

(lipogênese) no fígado e nos adipócitos, onde a insulina inibe a lipólise. No músculo 

esquelético e cardíaco a insulina aumenta a síntese e inibe a degradação de proteínas 

(CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002; KAHN, 1996). Atuando na gliconeogênese a 

insulina inibe a transcrição de genes que codificam a enzima fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase (PEPCK), além de diminuir a taxa de transcrição do gene que codifica a 

enzima frutose-1,6- bifosfatase e a glicose 6 fosfatase e aumentar a transcrição gênica 

de enzimas glicolíticas como glicoquinase e piruvato quinase (PILKIS; GRANNER, 

1992; SUTHERLAND; O’BRIEN; GRANNER, 1996; CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002;). Além disso, a insulina também é capaz de alterar a quantidade de ácidos graxos 

livres liberados na gordura visceral (BERGMAN, 1997).  

Para desempenhar estas funções, a insulina age ligando-se a um receptor 

específico de membrana. Este receptor é uma proteína heterotetramérica com atividade 

quinase composta por 4 subunidades, duas alfa com domínio extracelular que contém o 

sítio de ligação da insulina e duas beta com domínio intracelular e atividade tirosina 

quinase. Na ausência de insulina a subunidade alfa age como um inibidor alostérico da 

subunidade beta inibindo a atividade tirosina quinase da mesma. A ligação da insulina 

com o receptor promove uma alteração conformacional na subunidade alfa aumentando 

a atividade tirosina quinase da subunidade beta que se auto fosforila, bem como, 

fosforila  inúmeros substratos em tirosina (WHITE, 1997; PESSIN; SALTIEL, 2000; 

CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002), incluindo o substrato do receptor da insulina 

(insulin receptor substrate, IRS) 1, 2, 3 e 4, a isoforma Shc, membros da família SIRP, 



 

 

20 

Gab-1, Cbl e APS. A fosforilação das proteínas IRS criam sítios de reconhecimento 

para moléculas efetoras adicionais contendo domínios de homologia a Src 2 (SH2), 

esses incluem Grb2 e Nck, proteína  tirosina fosfatase SHP2 e a mais importante, a 

subunidade regulatória do tipo 1, fosfatidilinositol 3–quinase, PI3-K (FOLLI et al., 1992; 

PESSIN; SALTIEL, 2000). A PI3-K é importante na regulação da mitogênese, 

diferenciação celular e transporte de glicose estimulada pela insulina. As proteínas alvo 

conhecidas dessa enzima são a PKB e as isoformas atípicas da PKC (FOLLI et 

al.,1992). A insulina também é capaz de estimular a proteína quinase ativada por 

mitógenos (mitogen-activated protein kinase, MAPK). Essa via inicia-se com a 

fosforilação das proteínas IRS e/ou Shc que interagem com a proteína Grb2 e que está 

constitutivamente associada à SOS, uma proteína que troca o GDP por GTP da RAS 

ativando-a. Uma vez ativada, a RAS estimula a fosforilação em serina da cascata da 

MAPK que leva à proliferação e diferenciação celulares (BOULTON et al., 1991; PAEZ-

SPINOZA, 1999; VIRKAMÄKi; UEKI; KAHN, 1999; CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002). O músculo esquelético é o primeiro tecido responsável pela captação de glicose 

dependente de insulina possuindo um importante papel na manutenção da homeostase 

da glicemia. Esta captação de glicose ocorre através de um sistema de difusão 

facilitada envolvendo um transportador denominado GLUT-4 (KLIP; PANKET, 1990).  

 

1.2 Ação  da insulina no sistema nervoso central 

 

Apesar de ser relativamente bem esclarecida a relevância metabólica da 

modulação direta da gliconeogênese e glicogenólise pela insulina, ainda necessita-se 

compreender melhor a regulação indireta da PHG mediada pela ação da insulina em 

territórios extra-hepáticos. Por muitos anos, considerava-se que a insulina seria incapaz 

de atravessar a barreira hemato-encefálica (BHE) e ter impacto em funções cerebrais e 

sistêmicas. Há algumas décadas estes conceitos foram quebrados quando  estudos  

demonstraram a existência de uma grande densidade de receptores de insulina no 

hipotálamo e bulbo olfatório de ratos (BASKIN et al.,1983; WERTHER et al., 1987). Há 

evidências na literatura de que o cérebro é um órgão sensível à insulina sendo esta 

captada do plasma e levada ao o sistema nervoso central (SNC) atravessando a BHE 

(BASKIN et al.,1987; DAVIS et al.,1995). Ainda neste sentido, alguns estudos 
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mostraram que além de atravessar a BHE através de um transporte saturável (BAURA 

et al.,1993), a insulina desempenha inúmeras funções de fundamental importância no 

controle da homeostase, dentre eles, o comportamento alimentar, memória, 

crescimento e maturação neuronal, reflexos cardiovasculares e reprodução (YANG; 

RAIZADA; FELLOWS, 1981; BASKIN et al., 1983; MCKERNAN; CALARESU, 1996; 

ZHAO et al., 1999; GEROZISSIS, 2002; PICHER; FREEMAN; BROOKS, 2008). 

Ao que se refere ao controle da homeostase glicêmica estudos demonstraram 

que a injeção de insulina na artéria carótida de ratos anestesiados promoveu queda 

imediata na glicemia (SZABO; SZABO, 1975). Mais tarde, outro trabalho na literatura 

relatou  a mesma queda na glicemia após microinjeção de insulina diretamente no 

hipotálamo ventromedial (VMH) em ratos anestesiados (SZABO et al.,1983). Estudos 

de Obici et al (2002), evidenciaram que a insulina agindo especificamente no 

hipotálamo (microinjeção no terceiro ventrículo) promoveu queda na PHG, resultados 

estes corroborados com Pocai et al (2005) que defenderam a teoria de que a 

gliconeogênese hepática seria afetada negativamente pela ação central da insulina em 

núcleos hipotalâmicos específicos. É sabido que o hipotálamo possui um papel crucial 

na regulação da homeostase da glicose, incluindo glicogenólise, gliconeogênese e 

função pancreática. No entanto, como ocorre a transmissão da informação a partir do 

sistema nervoso central até o fígado é foco atual de investigações por parte de vários 

grupos. Neste sentido, supomos que o sistema nervoso autônomo (SNA) 

desempenharia um papel crucial nesta sinalização entre a ação central da insulina e o 

controle da PHG em animais livres de anestesia. 

 

1.3 Ação da insulina sobre o SNA 

 
Evidências acumuladas nos últimos 60 anos demonstram que, além da inibição 

direta da PHG pela insulina, este fenômeno é também estimulado por hormônios 

conhecidos como “contra-reguladores”, cujas concentrações, ao contrário da insulina, 

estão aumentadas durante o jejum (i.e.: catecolaminas e glicocorticóides). As 

catecolaminas, de maneira geral, aumentam a PHG por estimular tanto a glicogenólise 

quanto a gliconeogênese. O estímulo da gliconeogênese é alcançado de maneira 

eficiente tanto pelo aumento de catecolaminas circulantes secretadas pela medula da 
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adrenal quanto pela liberação pós-ganglionar de catecolaminas pelas fibras simpáticas 

que inervam o fígado (NONOGAKI, 2000). Outro estudo, demonstrou alterações da 

atividade simpática, de maneira não uniforme para músculos e tecido cutâneo com a 

técnica de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico em seres humanos, concluindo que a 

insulina seria capaz de alterar a atividade simpática para territórios específicos (BERNE 

et al., 1992). Seguindo esta mesma linha, autores como Morgan et al (1993) 

demonstraram em um estudo também utilizando clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico 

em ratos normotensos e espontaneamente hipertensos anestesiados que a insulina 

promoveu um aumento na frequência de disparos de potenciais de ação do nervo 

simpático adrenal e lombar (com maior magnitude de aumento no território adrenal em 

animais hipertensos) e nenhuma alteração para o território renal. Apesar destes 

estudos terem sido realizados por meio de uma técnica que promove aumento 

sistêmico nos níveis de insulina, outros autores verificaram que injeção de insulina no 

terceiro ventrículo também produzira respostas semelhantes, ou seja, modulando a 

atividade simpática de maneira não uniforme para regiões distintas sem alterar pressão 

arterial ou frequência cardíaca (MUNTZEL et al., 1994; MUNTZEL et al.,1995).  

Apesar de inúmeros estudos evidenciarem a ação da insulina na modulação da 

atividade simpática, há na literatura, dados que defendem a teoria de que a PHG é 

afetada negativamente pela ação da insulina por ativação do sistema nervoso 

autônomo parassimpático, via ramo hepático do nervo vago. Esta última afirmação é 

corroborada por trabalhos que demonstraram que tanto a vagotomia quanto o 

tratamento prévio com atropina (antagonista muscarínico) impedem a supressão da 

PHG induzida pela injeção central de insulina no hipotálamo ventromedial de animais 

anestesiados (SZABO et al., 1983; POCAI et al., 2005).  

Parece haver uma divisão de grupos neuronais hipotalâmicos que modulam de 

forma diferenciada cada uma das alças de controle da PHG, sendo que os neurônios no 

hipotálamo ventromedial estimulariam a glicogenólise por meio da ativação da alça 

simpática do SNA, enquanto neurônios localizados no hipotálamo lateral estimulariam a 

gliconeogênese via ativação do sistema parassimpático (MITHIEUX, 2010). Alguns 

estudos, no entanto, demonstram que a simples ativação dos ramos simpáticos ou 

vagais para o território hepático modula PHG independentemente da ação da insulina. 

Um exemplo disto foram os trabalhos que demonstraram que a estimulação elétrica do 

nervo esplâncnico promove a depleção do glicogênio hepático e aumento da glicemia 
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em animais adrenalectomizados, atribuindo esta resposta essencialmente à ativação do 

nervo simpático para o fígado (EDWARDS; SILVER, 1970). Além disso, outros estudos 

encontraram uma ativação de enzimas glicogenolíticas em reposta à estimulação do 

ramo simpático esplâncnico, concluindo que a inervação simpática controla a 

glicogenólise hepática (SHIMAZU; AMAKAWA,1968).  

Apesar de haver algumas evidências relacionadas ao controle da PHG via SNA, 

pouco ainda se sabe de como ocorre o equilíbro simpato-vagal na modulação da ação 

inter-órgãos (eixo cérebro-fígado) da insulina na PHG e, além disso, como estaria esta 

sinalização em uma situação de hiperatividade simpática, como é o caso do modelo 

experimental de animal espontaneamente hipertenso (SHR).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a imensa gama de mecanismos fisiológicos envolvidos no 

controle da glicemia, podemos perceber a importância da homeostase glicêmica 

para o funcionamento de diversas atividades orgânicas. A insulina, hormônio 

indispensável para a manutenção desta homeostase, age de diversas maneiras 

para que os níveis circulantes de glicose se mantenham em uma estreita faixa de 

variação, dentre elas, modulando a atividade autônoma de diferentes maneiras 

para órgãos que podem controlar de alguma forma a disponibilidade da glicose. 

Neste sentido, achamos de grande importância estudar, em animais livre da ação 

de anestésicos, a ação central da insulina no controle da glicemia do sangue 

venoso hepático e sua relação com o sistema nervoso autônomo já que 

disfunções relacionadas a essas duas formas de controle da glicemia estão 

comumente associadas, principalmente em patologias como o diabetes, e 

acarretam grandes prejuízos à saúde dos indivíduos.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 
 

 Avaliar o efeito da ação da insulina injetada centralmente e a participação 

do sistema nervoso autônomo na modulação da PHG de animais não-

anestesiados.   

 

3.2 Específicos 
 

• Avaliar o efeito da insulina injetada no sistema nervoso central sobre a 

modulação da PHG de animais Wistar e SHR. 

• Verificar a possível participação do sistema nervoso autonômono na 

modulação da PHG pela ação central da insulina. 

• Avaliar a participação do sistema nervoso autonônomo sobre a PHG em 

animais Wistar e SHR, independente da ação central da insulina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Animais 

 

Neste estudo foi utilizado um modelo animal de hiperatividade simpática 

conhecido como ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e uma linhagem 

normotensa para controle (Wistar).  

 Os animais utilizados foram machos em torno de 9 semanas de vida e 

fornecidos pelo Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo. Os mesmos foram mantidos no Biotério de 

Experimentação Animal do Departamento de Fisiologia e Biofísica e alojados em 

gaiolas sob condições favoráveis de temperatura (22-23 °C), umidade relativa do 

ar (40-50%) e ciclo claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à água e à ração 

Nuvilab® (NUVITAL Ltda, Colombo, Paraná, PR, Brasil). Os protocolos 

experimentais executados  neste projeto estão de acordo com os Princípios Éticos 

de Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do ICB-USP em 06/05/2010  com protocolo registradosob o número 38 

nas folhas 85 do livro 02. O número de animais utilizado em cada protocolo 

experimental estará sempre representado entre parentêses (n) na legenda dos 

gráficos. 
 

4.2 Procedimentos cirúrgicos 

 

4.2.1 Implante de cânula-guia intracerebroventricular (i.c.v)  

 

Uma semana antes da realização do protocolo experimental de injeção 

central de insulina e monitoramento da glicemia hepática, os ratos foram 

submetidos a uma cirurgia de implante de cânula-guia no sistema nervoso central. 

Utilizando-se um aparelho estereotáxico (David-Kopf, Tujunga, CA, EUA), uma 
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cânula-guia (0,7 mm de diâmetro e 13 mm de comprimento) foi implantada em 

direção ao ventrículo lateral (VL) seguindo as coordenadas (-1 mm ântero-

posterior - AP; -1,6 mm lateral - L; e -3,2 a -3,7 mm ventral à superfície do osso - 

DV; barra do incisivo a -3,3mm) adaptadas do atlas de cérebro de ratos de 

PAXINOS E WATSON (1986).  

Para os procedimentos cirúrgicos os animais foram anestesiados com uma 

mistura de cetamina (100 mg/Kg, i.p.) e xilazina (20 mg/Kg, i.p.). Após completa 

anestesia dos animais, confirmada pela ausência do reflexo de dor com 

pinçamento da pata ou reflexo de piscar, os animais  tiveram a região dorsal da 

cabeça depilada e, com o auxílio de um protetor auricular, a cabeça foi colocada 

em posição plana e fixada por meio das barras auriculares do aparelho 

estereotáxico. A seguir foi injetado (via subcutânea) um anestésico local com 

vasoconstritor (cloridrato de lidocaína, 3%, com bitartarato de norepinefrina 

1:50.000), na região do escalpo a ser aberta, a fim de se evitar sangramentos 

após a incisão cirúrgica. Logo após a assepsia da pele com solução de álcool 

iodado (1%) foi feita uma incisão longitudinal na pele e tecido subcutâneo, 

expondo-se a região da calota craniana, a qual foi posteriormente tratada com 

solução fisiológica estéril e água oxigenada para a completa assepsia da área. A 

torre do estereotáxico foi colocada na posição vertical (angulação zero). A seguir 

foram feitas as leituras dos parâmetros ântero-posterior (AP), lateral (L) e dorso-

ventral (DV) a partir do bregma. Uma vez determinado o ponto de introdução da 

cânula-guia foi feita a trepanação da calota craniana com auxílio de uma broca 

odontológica esférica acoplada a um motor de baixa rotação. Por esse orifício foi 

introduzida a cânula-guia, cuja extremidade superior foi conectada a um tubo de 

polietileno e este conectado a um manômetro preenchido com solução salina 

estéril. Ao abaixar a cânula-guia em direção ao VL, o deslocamento do menisco na 

coluna de salina confirmava a posição desta no ventrículo lateral encefálico. Após 

ter sido confirmado o local da posição da cânula a mesma foi fixada ao crânio com 

resina acrílica de uso odontológico (Simplex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 

ancoradas por pequenos parafusos de aço-inoxidável previamente introduzidos na 

calota craniana. Após fixação com acrílico a cânula-guia foi ocluída por um mandril 

(retirado no dia do experimento) para evitar contaminação e/ou obstrução por 

resíduos. Como medida profilática cada animal recebeu antibiótico e analgésico 
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(Pentabiótico veterinário e Biofen 1% ambos na dose de 0,1ml, via subcutânea) 

por dois dias seguidos e se recuperou por um período de uma semana no biotério 

de experimentação e manutenção antes do início dos protocolos experimentais.  

 

4.2.2 Cateterização da artéria femoral e da veia hepática 

 

 No dia anterior ao experimento o animal foi anestesiado com uma mistura 

de cetamina (100 mg/Kg, i.p.) e xilazina (20 mg/Kg, i.p.). Após completa anestesia 

confirmada pela ausência do reflexo de dor com pinçamento da pata ou reflexo de 

piscar, o animal teve a região inguinal  depilada e logo após a assepsia da pele 

com solução de álcool iodado (1%) foi feita uma incisão na pele e tecido 

subcutâneo. Após a dissecação dos tecidos adjacentes foi possível visualizar a 

artéria femoral e um cateter foi introduzido neste vaso em direção à aorta 

abdominal para posterior registro dos parâmetros cardiovasculares. Os cateteres 

utilizados foram confeccionados com um tubo de polietileno (PE-10) (Clay Adams, 

Parsipanny, NJ, EUA) 5 cm e foram soldados a outro tubo de polietileno (PE-50) 

com comprimento ajustado de acordo com o tamanho do animal. Antes de serem 

implantados, os cateteres foram preenchidos com solução fisiológica estéril 

heparinizada e obstruídos na extremidade livre do PE-50 com pinos de metal. 

Após cateterização da artéria femoral foi realizada a cateterização da veia 

hepática a partir da veia jugular. Para este procedimento a região do pescoço do 

animal foi depilada e, logo após a assepsia da pele com solução de álcool iodado 

1%, foi feita uma incisão na pele e tecido subcutâneo. Após a dissecação dos 

tecidos adjacentes foi possível visualizar a veia jugular que foi isolada dos tecidos 

adjacentes para cateterização. Após ter sido preenchido com solução salina 

heparinizada um cateter de polietileno (PE-50) de aproximadamente 8 cm 

(ocorreraram variações de acordo com o tamanho do animal) foi inserido na veia 

jugular direita em direção à veia hepática. O cateter foi então, obstruído na 

extremidade livre com um pino de metal e a confirmação da localização da 

extremidade do cateter foi feita ao final dos experimentos. Foram incluídos na 

análise dos dados somente os animais que apresentaram o cateter posicionado 

diretamente na veia hepática. 
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4.3 Registros das variáveis cardiovasculares 

 

Os registros da pressão arterial pulsátil (PAP, mmHg), pressão arterial 

média (PAM, mmHg) e da frequência cardíaca (FC, bpm) foram feitos conectando-

se a cânula arterial a um transdutor de pressão (Modelo CDX III, Cobe Labs., 

Lakewood, CO, USA), o qual foi acoplado a um amplificador (ML224 Quad Bridge 

Amp, ADInstruments, New South Wales, Austrália) em série a um sistema de 

aquisição de dados digital (PowerLab, ADInstruments, New South Wales, 

Austrália). A frequência de aquisição dos sinais de PAP, PAM E FC foi de 1000 

Hertz. Os valores de PAP (sistólica e diastólica), PAM e FC foram analisados off-

line. 

 

4.4 Monitoramento da glicemia sanguínea 

 

 Após completa ambientação do animal foram coletadas amostras de 

sangues (uma gota), em séries temporais pré-determinadas (ver desenho 

experimental adiante), a partir do cateter fixado à veia hepática para verificação da 

glicemia sanguínea com auxílio de um glicosímetro  (accu-check active!, Roche).  

 

4.5 Microinjeção intracerebroventricular 

 

A insulina na dose de 100 nU foi dissolvida em solução fisiológica estéril 

[NaCl 154 mM] e microinjetada no VL utilizando-se de uma seringa Hamilton de 10 

µl (Hamilton, Reno, NV) conectada por meio de um tubo de polietileno PE-10 a 

uma microinjetora (33 gauge) cerca de 1 mm mais longa que a cânula-guia, a fim 

de que as microinjeções atingissem diretamente o VL. O volume microinjetado foi 

sempre de 1 µl, com a duração da microinjeção de aproximadamente 10 

segundos. 
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 Como controle de veículo utilizamos a insulina denaturada obtida pela 

fervura durante 30 min. Inicialmente optamos por utilizar este controle de veículo, 

pois a a insulina apresenta alto peso molecular (5.8 KDa) e a mesma poderia 

exercer um efeito osmótico e gerar alterações na atividade do SNA ao ser injetada 

no VL dos animais No entanto, ao analizar a osmolaridade da insulina que foi 

injetada no VL verificamos que a mesmo é isosmótica [290 mOsmol.(KgH2O) -1]  

 

4.6 Soluções e fármacos utilizados 

 
• Solução Fisiológica Estéril (NaCl 154 mM). JP Indústria Farmacêutica S.A. 

Ribeirão Preto, SP, Brasil. 

• Insulina humana- Humulin Regular (derivada de ADN recombinante) 100U/ml. 

Lilly, Indianópolis, IN, EUA.  

• Propranolol (antagonista dos receptores adrenérgicos do tipo beta), Sigma, St. 

Louis, MO, EUA.  

• Fentolamina (antagonista dos receptores adrenérgicos do tipo alfa), Sigma, St. 

Louis, MO, EUA.  

• Metil nitrato de atropina (antagonista dos receptores colinérgicos do tipo 

muscarínico), Sigma, St. Louis, MO, EUA. 

 

4.7 Histologia 

 

 Além de ter sido observado o local da inserção da cânula-guia, através do 

deslocamento da coluna de solução salina no momento do implante, ao final dos 

experimentos foram feitas microinjeções no volume de 1!l de corante azul de 

Evan (2%) no VL dos animais. A seguir, os animais foram anestesiados com 

pentobarbital sódico 40mg/Kg i.p.) e submetidos à abertura da caixa torácica para 
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a exposição do coração e perfusão com solução tampão fosfato de sódio a 0,01M, 

seguida de perfusão com solução de paraformaldeído 4% via ventrículo cardíaco 

esquerdo para fixação do tecido cerebral. A seguir o encéfalo foi removido e 

mantido em uma solução de sacarose (0,2 g/mL) em paraformaldeído 4% por 48 

horas. Logo após o encéfalo foi resfriado rapidamente em nitrogênio líquido e foi 

seccionado transversalmente, por meio de um criostato (Leica Microsystems, 

modelo CM 1950, Nussloch, Alemanha)  em fatias de 40 µm de espessura. Os 

cortes histológicos foram corados pelo método de Nissl e posteriormente 

analisados por microscopia óptica comum para identificação do sítio de 

microinjeção (figura 16). Somente os animais que apresentaram o espalhamento 

do corante por todo ventrículo lateral e o trajeto da cânula-guia em direção ao VL é 

que foram considerados na análise dos resultados.  

 

4.8 Análise dos resultados e estatística 

 

Os dados de  de glicemia de ambas as linhagens de animais em alguns  

protocolos experimentais foram normalizados em valores percentuais a partir dos 

valores absolutos basais para melhor representação gráfica. No entanto, a análise 

estatística aplicada aos dados foi efetuada com os valores absolutos da glicemia 

(mg/dL). No apêndice estão dispostos em tabelas os valores absolutos (mg/dL) 

das respostas na PHG de cada grupo experimental estudado. 

A análise estatística foi gerada utilizando o programa Statistica 7 e os 

resultados apresentados estão expressos como média±epm (erro padrão da 

média) e foram comparados no decurso temporal, no mesmo grupo em relação ao 

basal, e entre os grupos estudados (Wistar, SHR).  

Aos dados referentes aos parâmetros glicêmicos e cardiovasculares 

aplicamos um teste de análise de variância de duas vias (ANOVA Two-Way) 

seguido do pós-teste de Fisher. Aos dados referentes aos parâmetros glicêmicos 

basais de todos os animais, aplicamos um teste “t” não-pareado, bicaudal. Os 

níveis de significância foram estabelecidos em *p"0,05; **p"0,01 e ***p"0,001. 
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5 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

!
 Para todos os protocolos experimentais, consideramos como produção 

hepática de glicose, a glicemia do sangue coletado diretamente da veia hepática.  

Antes da realização de todos os protocolos experimentais, os animais foram 

mantidos em privação alimentar por um período de 12-14 h com livre acesso a 

água etodos os experimentos foram realizados no período da manhã (8-12h) e 

iniciados após completa aclimatação dos animais ao ambiente.  

 

 

5.1 Efeito da microinjeção de insulina no VL sobre a PHG, PA e 
FC de ratos Wistar e SHR 
 

Para determinação dos valores basais de glicose sanguínea, antes da 

microinjeção i.c.v. de insulina, a glicemia da veia hepática foi aferida duas vezes 

com um intervalo de 10 min entre elas. Após este procedimento a insulina (100 

nU) ou insulina denaturada (controle de veículo) foi injetada no ventrículo lateral, 

sempre no volume de 1!l (SZABO et al., 1983). Logo após a microinjeção de 

insulina, a glicemia hepática foi aferida aos 2, 5, 10, 20 e 30 min subsequentes. 

Simultaneamente foram monitoradas a PAP, PAM e FC nestes animais, de acordo 

com o desenho experimental da figura 1. O protocolo de insulina denaturada foi 

realizado somente nos animais Wistar. 
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Figura 1 - Representação esquemática do protocolo experimental da 
microinjeção de insulina e/ou insulina denaturada no VL (i.c.v) e 
monitoramento da glicemia hepática, pressão arterial (PA) e 
frequência cardíaca (FC) de animais Wistar e SHR.  
 

 
 
FONTE: RIBEIRO, IMR (2012).  

 

5.2 Efeitos da microinjeção de insulina no VL sobre PHG após 
administração periférica dos antagonistas de receptores ! e "-
adrenérgicos e muscarínicos em animais Wistar 
 

 
Como mencionado anteriormente, para determinar os valores basais de 

glicose sanguínea, antes da administração dos fármacos, a glicemia da veia 

hepática foi aferida pelo menos duas vezes com um intervalo de 10 min entre elas. 

Após este procedimento os antagonistas de receptores # e $ adrenérgicos 

(fentolamina, 3mg/kg e propranolol, 0,5mg/kg, respectivamente) ou muscarínicos 

(metil-atropina, 2mg/Kg) foram administrados diretamente através do cateter da 

veia hepática, no volume de 0,1 mL para cada fármaco. Aos 5 min subsequentes a 

este procedimento a insulina (100 nU/ !l) foi injetada no ventrículo lateral, e a 

glicemia hepática foi aferida aos 5 e 10 min subsequentes, tempos estes em que 

foi possível observar a maior queda na PHG nos experimentos realizados no 

protocolo 5.1 com insulina i.c.v. O desenho experimental dste protocolo está 

esquematizado na figura 2 a seguir. 
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 Figura 2 - Representação esquemática do protocolo de insulina i.c.v com 

monitoramento da glicemia hepática antes e após o antagonismo 
periféricos de receptores # e $ adrenérgicos e muscarínicos em 
animais Wistar.  

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012).  

 

5.3 Efeito do antagonismo periférico dos receptores ! e "-
adrenérgicos e muscarínicos sobre a PHG em animais Wistar e 
SHR, independente da ação central da insulina 
 

Para determinação dos valores basais de glicose sanguínea, antes da 

administração dos fármacos a glicemia da veia hepática foi aferida pelo menos 

duas vezes com um intervalo de 10 min entre elas. Após este procedimento os 

antagonistas de receptores # e $ adrenérgicos (fentolamina, 3mg/kg e propranolol, 

0,5mg/kg, respectivamente) e/ou muscarínicos (metil-atropina, 2mg/Kg) foram 

administrados diretamente através do cateter da veia hepática, sempre no volume 

de 0,1 mL para cada fármaco, e a glicemia hepática foi aferida aos 2, 5, 10, 20, 30, 

40, 50 e 60 min subsequentes de acordo com o desenho experimental da figura 3. 

Em outro grupo de animais foi realizado o duplo bloqueio (adrenérgico e 

muscarínico) e neste caso os animais receberam uma injeção endovenosa da 

mistura de fentolamina, (3mg/kg), propranolol, (0,5mg/kg) e metil-atropina, 

(2mg/Kg), no volume total de 0,3 mL por animal. Após a administração dos três 
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antagonistas, os animais também foram submetidos a coletas consecutivas de 

amostras de sangue hepático. É importante ressaltar que a pressão arterial e 

frequência cardíaca foram monitoradas nestes animais durante todo o protocolo 

experimental para comprovar o efetivo bloqueio farmacológico dos receptores 

adrenérgicos e muscarínicos por meio de alterações basais destas variáveis 

cardiovasculares. O controle de veículo foi realizado com solução fisiológica 

(salina) no mesmo volume correspondente ao respectivo grupo experimental. 

  

Figura 3 -  Representação esquemática do protocolo de antagonismo periférico 
dos receptores a e b-adrenérgicos e muscarínicos em animais Wistar 
e SHR sobre a PHG basal, independente da ação central da insulina.  
 

 
!
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Efeito da microinjeção de insulina ou insulina denaturada no 
VL sobre a PHG de ratos Wistar  

 

Podemos observar na figura 4 que os valores da glicemia hepática basal em 

dois grupos de animais Wistar antes de receberem a microinjeção de insulina e/ou 

veículo (insulina denaturada), respectivamente, no VL não foram diferentes quando 

comparados (110± 5 vs 117± 0,5 mg/dL).  

   
Figura 4 - Glicemia hepática basal (mg/dL) de animais do grupo Wistar antes da 

microinjeção de insulina (100 nU/!L) ou insulina denaturada (veículo 
controle) no VL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 
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Na figura 5 podemos observar que a microinjeção de insulina no VL foi capaz 

de promover uma diminuição na PHG dos animais Wistar logo aos 2 min 

(98±9mg/dL) e manteve-se em decréscimo durante todo o decurso temporal 

avaliado, atingindo as maiores quedas aos 5 (84± 8mg/dL; -25%) e 10 min (81± 

8mg/dL; -27%) quando comparadas ao grupo controle de animais que recebeu 

insulina denaturada no VL no mesmo decurso temporal (2 min: 130±4; 5min: 121±3 

e 10min: 121±3 mg/dL) Podemos observar ainda na mesma figura que o grupo de 

animais que recebeu insulina denaturada no VL não apresentou qualquer variação 

significativa na PHG durante o mesmo tempo avaliado. 

 
 

Figura 5 - Percentual de queda na PHG (glicemia hepática) em relação ao basal 
(tempo 0) de animais Wistar que receberam insulina ou insulina 
denaturada (controle) no VL. (*) Diferente em relação ao tempo zero (0) 
do mesmo grupo: * p"0,05; ** p"0,01 (+) Diferente em relação ao 
mesmo tempo entre grupos:  + p"0,05; ++ p"0,01; +++ p"0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

 

 



 

 

38 

6.2 Efeitos da microinjeção de insulina no VL sobre PHG após 

antagonismo periférico de receptores ! e "-adrenérgicos e 
muscarínicos em animais Wistar 

 

Os dados apresentados na figura 6 demonstram que os valores da glicemia 

basal dos animais antes de qualquer manipulação farmacológica, ou seja, do 

antagonismo periférico dos receptores adrenérgicos e muscarínicos e também da 

microinjeção de insulina no VL não foram estatísticamente diferentes.  

 

Figura 6 - Glicemia hepática basal (mg/dL) de animais Wistar antes da 
administração periférica de antagonistas dos receptores # e $ 
adrenérgicos [fentolamina (Fent) e propranolol (Prop) ou muscarínicos 
metil-atropina (Atrop)] e da microinjeção de insulina no VL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

 

Na figura 7 estão representados os dados referentes ao efeito de queda na 

PHG promovido pela microinjeção insulina no VL após o antagonismo periférico dos 

receptores adrenérgicos (fent+prop+insulina i.c.v) ou muscarínicos (atrop+insulina 

i.c.v).   
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Podemos observar que prévio antagonismo periférico dos receptores 

muscarínicos (atrop+insulina i.c.v.) foi capaz de bloquear a queda na PHG 

promovida pela microinjeção de insulina no VL aos 5 (84±8 vs 90±2 mg/dL) e 10 

min (81±3 vs 92±3 mg/dL) subsequentes. Notamos ainda que o prévio antagonismo 

periférico de receptores adrenérgicos (fent+prop+insulina i.c.v) não foi capaz de 

bloquear completamente a queda na PHG causado pela insulina microinjetada i.c.v 

no mesmo decurso temporal avaliado: 5 (84±8 vs 90±4 mg/dL) e 10 min (81±3 vs 

86±3 mg/dL).  

 
Figura 7 - Efeito do prévio antagonismo dos receptores # e $- adrenérgicos 

[fentolamina (Fent) e propranolol (Prop)] e muscarínicos [metil-atropina 
(Atrop)] sobre a queda na PHG promovida pela microinjeção de 
insulina no VL (seta) de animais Wistar (*) Diferente em relação ao 
basal (tempo 0) do mesmo grupo: **p"0,01.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 
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6.3 Efeito da microinjeção de insulina no VL sobre a PHG de ratos 

SHR  

 

Os dados apresentados na figura 8 demonstram que os valores da glicemia 

hepática basal antes da microinjeção de insulina no VL nos animais SHR (108±7 

mg/dL) não foram diferentes daqueles observados no grupo de animais Wistar 

(110±5 mg/dL).  

  

Figura 8 - Glicemia hepática basal (mg/dL) antes da microinjeção no VL de insulina 
de animais dos grupos Wistar e SHR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

O gráfico da figura 9 representa as variações percentuais na PHG após a 

injeção de insulina no VL nos dois grupos de animais estudados (Wistar vs SHR). 

Podemos observar no grupo SHR que a PHG não é alterada significativamente 

após a injeção de insulina no VL aos 2 (107±7 mg/dL; 1%), 5 (106±9 mg/dL;-2,6%), 

10 (105±7 mg/dL; -3,5%), 20 (109±4 mg/dL; -2%) e 30 (105±6 mg/dL; -2,7%) min 

quando comparados com o período basal (108±7 mg/dL). Observamos ainda que, 

como descrito anteriormente, no grupo de animais Wistar a queda na glicemia 

hepática foi estatisticamente diferente do período basal (110±5 mg/dL) a partir dos 5 
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(84±8 mg/dL; -25%), 10 (81±8 mg/dL; -27%), 20 (89±6 mg/dL; -19% ) e 30 (90±7 

mg/dL; -18%) min e também diferente do grupo SHR aos 5 (84±8 vs 106±9,2 

mg/dL) e 10 (81±8 vs 105±7 mg/dL) min após a administração i.c.v. de insulina. 

 
Figura 9 - Percentual de queda na PHG em relação ao basal (tempo 0) de animais 

Wistar e SHR que receberam insulina no VL. (*) Diferente em relação ao 
tempo zero (0) do mesmo grupo: *p"0,05; ** p"0,01. (+) Diferente em 
relação ao mesmo tempo entre grupos (Wistar vs SHR):  +p"0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

 

6.4. Efeito da microinjeção de insulina no VL sobre a pressão 

arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) de animais Wistar e SHR 

 

Os gráficos apresentados na figura 10 demonstra que tanto a PAM (painel A) 

bem como a FC (painel B) no grupo de animais Wistar não foram alteradas de 

maneira significativa após a microinjeção de insulina ou insulina denaturada no VL 

nos diferentes intervalos de tempo avaliados. 
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Figura 10 - Ação central da insulina sobre pressão arterial média, PAM mmHg (A) e 
frequência cardíaca, FC bpm (B), de animais Wistar que receberam 
insulina ou insulina denaturada no VL. 

 

   A       B 

 

 

 

 

 

 

 

        
       

 
 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

 

O mesmo pode ser observado na figura 11 onde não houve qualquer 

alteração significativa na PAM (A) e FC (B) dos animais SHR quando comparados 

ao grupo de animais Wistar em qualquer tempo avaliado após a microinjeção de 

insulina no VL. O que podemos notaré que os valores de FC dos animais SHR 

apresentaram-se significativamente menores que aqueles observados no grupo de 

animais Wistar, porém a insulina administrada i.c.v. não causou qualquer alteração 

nestes parâmetros basais nos dois grupos de animais estudados.  
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Figura 11 - Efeito da insulina injetada no VL sobre na pressão arterial média, PAM 
mmHg (A) e frequência cardíaca, FC bpm (B), de animais Wistar e 
SHR. (+) Diferente em relação ao mesmo tempo entre grupos: ++p"0,01, 
+++p"0,001. 

 

 A      B 

 

 

 

 

 

 

 

       
  
 
FONTE: RIBEIRO, IMR (2012) 

 

6.5. Efeito do antagonismo periférico dos receptores "  e #-

adrenérgicos sobre a PHG em animais Wistar e SHR, independente 

da ação central da insulina 

 

O gráfico da figura 12 demonstra que a administração endovenosa 

simultânea do antagonista alfa (fentolamina, 3mg/Kg) e beta adrenérgico 

(propranolol, 0,5 mg/Kg) foi capaz de promover queda na PHG basal tanto dos 

animais Wistar (painel A) bem como em SHR (painel B) quando comparados aos 

seus respectivos controles com solução salina. A queda máxima na PHG em 

relação ao basal (100%) tanto de Wistar (106±2 mg/dL) bem como de SHR (118±8 

mg/dL) ocorreu aos 40 min após o bloqueio periférico adrenérgico: Wistar, 79±2 

mg/dL (-25%) e SHR: 93±8 mg/dL (-22%) e não foram estatisticamente diferentes 

quando comparados entre si neste mesmo tempo avaliado (painel C). Em ambos os 
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grupos a glicemia hepática continuou baixa ainda aos 60 min após o bloqueio dos 

receptores adrenérgicos quando comparados as seus respectivos valores basais.  

 

Figura 12 - Efeito da administração periférica de antagonistas dos receptores " e # 
adrenérgicos [fentolamina (Fent) e propranolol (Prop)] sobre PHG em 
animais SHR e Wistar. (*) Diferente em relação ao basal (tempo 0) do 
mesmo grupo: *p"0,05;  **p"0,01.  

 
A 
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C 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 

6.6. Efeito do antagonismo periférico dos receptores muscarínicos 

sobre a PHG em animais Wistar e SHR 

 

 Na figura 13 observamos que a administração endovenosa do antagonista 

dos receptores muscarínicos (metil-atropina, 2 mg/Kg) tanto em Wistar (painel A) 

quanto em SHR (painel B) não foi capaz de promover qualquer alteração 

significativa na PHG nos diferentes tempos avaliados quando comparados ao seu 

controle salina ou mesmos aos valores basais (antes da injeção).  

 

 
 
 
 



 

 

46 

 
Figura 13- Efeito da administração periférica de antagonista dos receptores 

muscarínicos (metil-atropina,2 mg/Kg), sobre PHG de animais SHR e 
Wistar. 
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FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 
!
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6.7. Efeito do duplo antagonismo periférico dos receptores 

adrenérgicos e muscarínicos sobre a PHG em animais Wistar e 
SHR 

 

Depois de realizados os protocolos com antagonistas adrenérgicos e 

muscarínicos separadamente, realizamos o duplo bloqueio (simpático e 

parassimpático) destes receptores combinando a injeção endovenosa de 

fentolamina (3 mg/Kg), propranolol (0,5 mg/Kg) e metil-atropina (2 mg/Kg) afim de 

avaliar se haveria qualquer influência do equilíbrio autônomo simpato-vagal sobre a 

PHG de animais Wistar e SHR. Os resultados mostram que o duplo bloqueio não foi 

capaz de promover qualquer alteração na PHG nos diferentes decursos temporais 

estudados em ambas as linhagens, assim como mostrado na figura 14 a seguir. 
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Figura 14- Efeito do duplo bloqueio periférico dos receptores " e # adrenérgicos 
(Fent + Prop) e muscarínicos (Atrop) sobre PHG em animais Wistar e 
SHR.  
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FONTE: RIBEIRO, IMR. (2012) 

 



 

 

49 

A figura 15 é uma fotomicrografia de uma secção coronal do encéfalo de um 

rato representativo dos grupos estudados mostrando o sítio de microinjeção no 

ventrículo lateral 

 
 

Figura 15 -  Desenho esquemático de um encéfalo de rato do Atlas de Paxinos & 
Watson (2005) e uma fotomicrografia original em maior magnitude 
apresentando uma parte da região cortical e do ventrículo lateral 
(retângulo pontilhado) de um rato representativo do grupo mostrando o 
local da microinjeção (seta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Figura adaptada PAXINOS; WATSON, (1986) 
RIBEIRO, IMR (2012) 
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  7 DISCUSSÃO 
  

De acordo com o conjunto dos resultados obtidos podemos apontar como 

sendo os principais: i) a microinjeção de insulina i.c.v promove uma queda rápida na 

glicemia hepática de animais Wistar, livres de anestesia, sendo que este efeito é 

dependente da ativação do sistema nervoso autônomo parassimpático. Por outro 

lado, a ação central da insulina não promove qualquer efeito na PHG de animais 

SHR; ii) a glicemia hepática de jejum, independente da ação central da insulina, é 

modulada principalmente pelo sistema nervoso autônomo simpático tanto em 

animais Wistar quanto em SHR não-anestesiados.  

 

7.1 Ação central da insulina sobre a PHG  
 

Uma série de trabalhos na literatura tem demonstrado que a insulina, por 

ação central, promove efeitos no metabolismo da glicose, no controle da 

homeostase energética e no desenvolvimento neuronal, além de promover 

mudanças na atividade simpática (BASKING et al., 1987; CASSAGLIA et al., 2011; 

MAYER et al., 2010; NATALUCCI et al., 2010; PLUM; SCHUBERT; BRÜNING, 

2005). Os receptores de insulina estão dispostos em diferentes áreas encefálicas, 

tais como córtex, bulbo olfatório, hipotálamo, cerebelo e hipocampo 

(HAVRANCOVA; BROWNSTEIN; ROTH, 1981; PLUM; SCHUBERT; BRÜNING, 

2005). Por conta desta localização difusa e pelo fato de que a insulina atinge o 

sistema nervoso central atravessando a barreira hemato-encefálica, por meio de um 

transporte saturável (BAURA et al., 1993; BANKS; FAAR; MORLEY, 2000), 

inúmeros trabalhos relatam a ação deste hormônio nestes núcleos específicos por 

meio de administração intracerebroventricular (BASKIN et al., 1987; MAYER et al., 

2010; OBICI et al., 2002; PICHER; FREEMAN; BROOKS, 2008). Deste modo, 

sugerimos que os efeitos de queda na PHG decorrente da administração de 

insulina no ventrículo lateral de ratos Wistar acordados observados neste trabalho 

sejam decorrentes da ação desta substância nestas áreas, principalmente ao nível 

hipotalâmico. Outro fato que corrobora com a afirmativa anterior é que os animais 

que tiveram as cânulas-guia posicionadas fora do ventrículo lateral não 
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responderam com alteração na PHG decorrente da microinjeção de insulina, ou 

seja, a ação desta substância é específica quando microinjetada 

intracerebroventricular. 

Uma das primeiras evidências de que a insulina regula o metabolismo da 

glicose por ação central provém do trabalho de SZABO; SZABO (1975), quando ao 

injetarem insulina na artéria carótida de ratos normotensos anestesiados, foi 

possível observar uma queda significativa na glicemia sistêmica. Alguns anos 

depois, outros autores demonstraram que injeções de insulina de 10 a 100 mU 

diretamente no hipotálamo ventromedial (VMH) e na área hipotalâmica lateral (HL) 

promoveram queda significativa e de maneira dose-dependente na glicemia 

hepática (IGUCHI; BURLESON; SZABO, 1981). Este mesmo perfil de queda na 

PHG por ação da insulina injetada diretamente no VMH foi observado por Szabo et 

al (1983). Por outro lado, estes autores demonstraram que a injeção de solução 

salina ou mesmo de insulina denaturada diretamente neste núcleo hipotalâmico não 

foi capaz de promover qualquer alteração na PHG de animais anestesiados. 

Seguindo o mesmo paradigma, Obici et al (2002) mostraram que a injeção i.c.v de 

insulina foi eficiente em promover queda na glicemia plasmática em animais 

normotensos. Outros autores foram mais adiante no sentido de investigar os 

mecanismos responsáveis pela queda na PHG via ação central da insulina e 

concluíram, de acordo com seus resultados, que a insulina teria sua ação em 

canais para potássio dependente de ATP (KATP) em neurônios do hipotálamo que 

são capazes de controlar a PHG por meio da diminuição da expressão das enzimas 

G-6Pase e PEPCK no fígado (POCAI et al., 2005).  

Todos estes achados anteriores corroboram nossos resultados de que a 

ação central da insulina modula a PHG, pois no presente trabalho mostramos que a 

insulina injetada no ventrículo lateral é capaz de promover queda de até 27% na 

PHG de animais Wistar não-anestesiados em um decurso temporal relativamente 

rápido, ou seja, com início de queda logo aos 2 min após a insulina ser injetada 

centralmente. No entanto, é importante salientar que utilizamos duas abordagens 

experimentais que diferem dos estudos anteriores até então obtidos em relação à 

ação central da insulina sobre a modulação da PHG. Primeiramente, os nossos 

estudos foram conduzidos em animais sem qualquer influência anestésica, e, em 

segundo lugar, a dose de insulina administrada também foi menor do que aquela 
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utilizada em estudos prévios, ou seja, cerca de 103 vezes mais diluída e, portanto, 

muito mais próxima às concentrações  fisiológicas deste hormônio.  

Os anestésicos influenciam tanto o metabolismo celular quanto a 

sensibilidade à ação de hormônios e, além disso, eles promovem intensa  

depressão do sistema nervoso autônomo, fato que poderia comprometer a glicemia 

que é sensivelmente controlada por este sistema. 

Em relação à dose de insulina, os estudos conduzidos em animais 

anestesiados geralmente utilizaram concentrações supra-fisiológicas deste 

hormônio ou de outros ativadores químicos para obterem os resultados esperados 

(WASSERMAN, 2009). Experimentos em animais acordados, portanto, permitem a 

avaliação muito mais próxima do estado fisiológico em relação à regulação do 

metabolismo da glicose. No presente estudo tivemos a preocupação em evitar os 

efeitos da anestesia tanto sobre o metabolismo da glicose decorrente da 

administração central da insulina quanto sobre o controle neural desta via pelo 

SNA. Desta forma, decidimos em realizar este projeto com  uma abordagem 

experimental em animais acordados em livre movimentação eutilizando doses 

menores de insulina injetada centralmente (100 nU), diferentemente de  trabalhos 

anteriores da literatura que foram conduzidos em animais anestesiado e com doses 

até  mil vezes mais concentradas de insulina. Assim, acreditamos que a abordagem 

experimental adotada  no presente trabalho permite uma avaliação mais fidedigna 

dos mecanismos fisiológicos capazes de modular a PHG, principalmente em 

relação ao controle desta variável pelo SNA.  

Outra preocupação que tivemos foi em relação ao grupo controle-veículo, no 

qual utilizamos a insulina denaturada. A preocupação inicial foi pelo fato da insulina 

ser uma grande molécula e poder  exercer um efeito osmótico considerável e, ao 

ser injetada no ventrículo lateral, poderia alterar a osmolaridade do líquor e os 

efeitos de diminuição na PHG gerado pela insulina i.c.v. poderia ser por uma ação 

indireta sobre o SNA afetado pela alteração da osmolaridade no SNC. No entanto, 

ao analisar a osmolaridade da insulina na dose que utilizamos (100 nU) e também 

da insulina denaturada verificamos que ambas são isosmótica [~290 

mOsmol.(KgH2O) -1] e, per se, não exerceriam qualquer efeito indireto no controle 

do SNA por alteração da osmolaridade do líquor. Deste modo, utilizamos a insulina 

denaturada como controle de veículo, substância esta que manteve a mesma 
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característica osmótica da insulina, porém sem o seu efeito biológico (SZABO et al., 

1983). Portanto, os resultados obtidos com queda na PHG decorrente da 

microinjeção central de insulina foi essencialmente promovida pela ação biológica 

inerente deste hormônio atuando ao nível do SNC. 

Inicialmente, uma das propostas do presente trabalho era verificar o quanto 

da ação central da insulina seria dependente de SNA na modulação da PHG em 

ambas linhagens de animais (Wistar e SHR). Para isto, a nossa abordagem 

experimental envolveria a administração central de insulina frente ao bloqueio tanto 

da alça simpática quanto da parassimpática do SNA. No entanto, verificamos que a 

injeção i.c.v de insulina em animais SHR não promoveu qualquer alteração na PHG. 

Sendo assim, concluímos que não faria sentido estudarmos se a ação da insulina 

central teria uma dependência do SNA para modular a PHG nesta linhagem e assim 

optamos por utilizar somente os animais Wistar para dar seguimento a este 

protocolo. 

Os resultados obtidos com o pré-tratamento com antagonista periférico dos 

receptores muscarínicos (metil-atropina) foi eficiente em bloquear a queda da PHG 

causada pela microinjeção i.c.v de insulina em Wistar. Estes achados estão no 

mesmo sentido daqueles obtidos por Szabo et al (1983), os quais demonstraram 

que a vagotomia foi eficaz em bloquear a queda da PHG induzida pela injeção de 

insulina diretamente no VMH. Outros estudos também evidenciaram que a 

estimulação do nervo vago é capaz de promover uma queda significativa na PHG, 

demonstrando a importância da influencia parassimpática no sentido de diminuir a 

PHG. Esses resultados nos permite especular que a insulina ao agir em receptores 

localizados no SNC promoveria um aumento da descarga parassimpática para o 

fígado promovendo a diminuição da PHG. Em um outro protocolo experimental foi 

feito como prévio antagonismo periférico dos receptores # e $ adrenérgicos com 

fentolamina e propranolol, respectivamente, e os resultados evidenciam que este 

bloqueio adrenérgico não foi capaz de afetar a queda na glicemia provocada pela 

insulina microinjetada centralmente. Estes dados , também  vão ao encontro dos 

achados de Szabo et al (1983) que demonstraram que o bloqueio adrenérgico não 

modificou a queda de aproximadamente 15 mg/dL na glicemia hepática promovida 

pela insulina agindo diretamente no VMH. Os dados obtidos neste protocolo, nos 

sugere portanto, que a alça simpática do SNA, não é a responsável pela diminuição 
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da glicemia hepática causada pela ação da insulina agindo centralmente. São 

escassos na literatura, trabalhos semelhantes a estes no sentido de demonstrar a 

ação da insulina sobre SNA na modulação da PHG, por este motivo, muitas das 

nossas conclusões e especulações são baseadas em trabalhos que demonstram 

de forma separada e independente essas variáveis.  

Como citamos anteriormente, ao contrário do que ocorreu com animais 

Wistar, no grupo de animais SHR a mesma insulina administrada i.c.v. não 

promoveu qualquer alteração na PHG. Não há na literatura científica qualquer 

estudo que relacione o efeito da injeção central de insulina sobre a PHG em 

animais SHR. O fato de não observarmos qualquer alteração na PHG decorrente da 

microinjeção i.c.v. de insulina em SHR nos leva a sugerir três situações distintas: i) 

que isto possivelmente seja decorrente de uma resistência central à insulina, já que 

a resistência à insulina é uma das características desta linhagem de animais; ii) um 

tônus simpático exacerbado,já que outra característica desta linhagem é a 

hiperatividade simpática, para o território hepático ou outros órgãos como glândula 

adrenal e pâncreas responsáveis pela liberação de hormônios contra-reguladores, 

tais como catecolaminas, cortisol e glucagon, ; ou ainda iii) ambas as situações 

combinadas, sendo que a insulina, por não promover qualquer ação centralmente 

por conta de uma resistência dos receptores, a ação deste hormônio seria incapaz 

de modular o tônus simpático exacerbado para o fígado e outros órgãos 

responsáveis por este controle e por isso não ocorreria modulação da PHG por esta 

via central nesta linhagem de SHR.  

Inúmeros estudos tem demonstrado que animais SHR apresentam 

resistência à insulina e hiperinsulinemia, além do aumento da atividade simpática e 

hipertensão (LEAHY; CHEN; RHODES, 1998; GOUVEIA; KETTELHUT; FOSS, 

2000; SHIMAMOTO; URA, 2006; RIBEIRO; AFONSO; MACEDO,  2007; 

NATALUCCI et al., 2010). Há na literatura trabalhos que mostraram, por meio de 

uma técnica de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, que animais hipertensos são 

resistentes à insulina quando comparados aos seus controles Wistar-Kyoto 

(HULMAN; FALKNER; FREYVOGEL, 1993). Um outro estudo demonstrou uma 

diminuição da expressão de receptores de insulina tanto nos rins quanto no fígado 

de animais SHR defendendo ser esta uma possível explicação para a resistência à 

insulina e o consequente desenvolvimento da hipertensão arterial (HA) presentes 
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nesta linhagem de animais (SECCHI et al., 1996) Estes achados levam-nos a inferir 

que no grupo de animais SHR não houve alterações na PHG por ação central da 

insulina, possivelmente pelo fato destes animais já apresentarem resistência à ação 

deste hormônio. No entanto, seria necessária a realização de experimentos 

adicionais que comprovassem esta nossa hipótese. 

A respeito da hiperatividade simpática dos SHR, que é outra de nossas 

hipóteses para a ausência de resposta à insulina central, já está bem estabelecido 

na literatura (NAGAI et al, 2003) que estes animais apresentam esta característica 

(fato que nos fez optar por utilizar esta linhagem). Optamos por utilizar animais com 

idades entre 8-9 semanas, fase em que os mesmos ainda não apresentam níveis 

elevados de pressão arterial, porém já apresentam hiperatividade simpática 

(CABASSI et al.,1998). Já é bem fundamentado  na literatura científica a correlação 

entre aumento de níveis pressóricos e a idade do SHR (DICKHOUT; LEE, 1998; 

FUKUDA; TSUCHIKURA; IIDA, 2003; NAGAI et al., 2003). No entanto, o que ainda 

não está bem claro é se a hipertonia simpática observada nesta linhagem no 

estágio pré-hipertensivo é mais proeminente para determinados territórios do 

organismo, como por exemplo, o território hepático. Contudo, se isto realmente 

ocorre comprovaríamos a nossa hipótese de que em animais SHR o fato da insulina 

atuando centralmente não promover alterações na PHG estaria relacionado à 

hiperatividade simpática mantida para o território hepático modulando o controle da 

PHG. 

A relação entre hipertensão e resistência à insulina tem sido objeto de estudo 

de diversos grupos de pesquisa mundo a fora. Já foi demonstrado em seres 

humanos, utilizando-se da técnica de clamp euglicêmico, que indivíduos jovens com 

hipertensão essencial apresentavam resistência à insulina e hiperinsulinemia 

(FERRANINNI et al., 1987). Além disso, estudos conduzidos em 143 indivíduos 

hipertensos previamente divididos em grupo obeso e não obeso reportaram que a 

resistência à insulina era uma característica encontrada em 100% da amostra e 

que, portanto não estaria relacionada à obesidade, mas sim à hipertensão arterial 

(POLLARE; LITHELL; BERNE, 1990). 

Além destes estudos avaliando a sensibilidade à insulina em indivíduos 

hipertensos, alguns autores demonstraram que a resistência à insulina pode ser 

observada em indivíduos no estágio pré-hipertensivo (pressão arterial sistólica entre 
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120 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg). Em um estudo publicado por 

Knobler et al (2011) foram recrutados, durante 4 anos, 126 indivíduos com 

diagnóstico de pré-hipertensão e os resultados evidenciaram que uma amostra 

considerável deste grupo apresentava resistência à insulina dentre outras 

anormalidades metabólicas. Outros autores, como Zhao et al (2011), mostraram 

uma estreita relação entre resistência à insulina e o estágio pré-hipertensivo em 

seres humanos. Neste mesmo trabalho, os autores observaram que em uma 

amostragem de 2553 pessoas, a pré-hipertensão estava intimamente relacionada 

com a resistência à insulina, levando os autores a sugerirem que a resistência a 

este hormônio poderia ser um ponto crucial no desenvolvimento da hipertensão. 

Além disso, já é sabido que os animais SHR possuem como característica 

disfunção endotelial e resistência à insulina (antes mesmo de apresentarem níveis 

pressóricos elevados) e que a relação entre esses dois achados pode contribuir 

para o desenvolvimento da hipertensão (POTENZA et al., 2009). Todos estes dados 

vão ao encontro de nossa hipótese de que mesmo não apresentando níveis 

pressóricos tão elevados (caracterizando um estágio pré-hipertensivo nestes 

animais com idades entre 8-9 semanas) os SHR utilizados no presente estudo já 

possuem resistência à insulina, fato que leva a um prejuízo na ação central deste 

hormônio e, consequentemente, a modulação da PHG. 

Algo intrigante  nos nossos dados é o fato dos níveis de FC dos animais SHR 

estarem significativamente mais baixos do que nos animais Wistar. Isso nos leva a 

especular que nestes animais, a FC mais baixa poderia ser um dos parâmetros 

responsáveis por manter os níveis pressóricos normais, já que a mesma é uma 

variável controladora da PA (PA=FCxVSxRPT). Apesar de, no nosso trabalho, ter 

havido diferença nos níveis de FC dos animais SHR em comparação com os 

animais Wistar em todos os tempos, não foi possível observar qualquer alteração 

na PAM ou FC de ambos os grupos de animais (Wistar e SHR) ao serem 

submetidos à injeção de insulina i.c.v.  

Os efeitos centrais da insulina sobre os parâmetros cardiovasculares são um 

tanto quanto controversos e ainda não estão muito bem estabelecidos na literatura. 

Mayer et al (2010) demonstraram que a insulina injetada centralmente foi capaz de 

promover aumento da PAM em animais pré-tratados com dose sub-pressora de 

angiotensina II, fato que levou os autores a concluir que a insulina, agindo ao nível 
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do sistema nervoso central, potencializaria os efeitos da angiotensina II, a qual em 

doses baixas seria incapaz de promover aumento da PAM isoladamente.  

Outros estudos evidenciaram que mesmo a infusão venosa contínua de 

insulina durante 60 minutos, não foi capaz de alterar a PAM tanto de animais SHR 

quanto de seu controle Wistar-Kyoto, apesar de promover aumento significativo na 

atividade simpática para o território lombar em WKY e para o território lombar e 

adrenal em SHR (MORGAN et al., 1993). Estudos conduzidos por Muntzel et al 

(1994), esta de acordo com nossos resultados, pois estes autores mostraram que a 

infusão de insulina nas doses de 0.1, 10 e 100 mU/kg/min no terceiro ventrículo não 

foram capazes de promover modificações significativas na PAM ou FC. Já Liu et al 

(2006), não observaram resposta alguma tanto na PAM quanto na FC de ratos 

submetidos à infusão crônica i.c.v. de insulina. 

 

7.2 Função do sistema nervoso autônomo na modulação da PHG 
 

Sabe-se que o fígado é um órgão inervado tanto pela alça simpática quanto 

pela parassimpática do SNA. Há dois tipos de conexões neurais bi-direcionais 

existentes entre hipotálamo (maior sítio de concentração de receptores de insulina) 

e fígado: i) vias eferentes que consistem nos nervos simpáticos e parassimpáticos 

que fazem a comunicação neural entre SNC e fígado e, ii) vias aferentes que são 

ramos vagais e simpáticos com funções sensitivas que conduzem informações do 

fígado para o SNC (UYAMA; GEERTS; REYNAERT, 2004). Ainda neste sentido, é 

sabido que a via eferente simpática é proveniente do hipotálamo ventromedial, já a 

via eferente parassimpática é proveniente da área hipotalâmica lateral. Mais 

especificamente, neurônios do hipotálamo ventromedial controlam a estimulação da 

glicogenólise hepática por ativação do ramo simpático do SNA, enquanto que 

neurônios do hipotálamo lateral estimulam a gliconeogênese via ativação do ramo 

parassimpático do SNA (MITHIEUX, 2010). Isto mostra a existência de um controle 

autônomo que sofre influências da sinalização central da insulina para modular a 

PHG.  

Objetivando estudar a influência do SNA sobre a PHG durante o jejum 

prolongado, independente da ação central da insulina, outros protocolos foram 
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conduzidos (tanto em animais SHR quanto no seu controle Wistar) pois como já 

mencionamos anteriormente, não há na literatura muitos trabalhos que inter-

relacionam estas duas formas de controle da PHG (central pela insulina e periférico 

pelo SNA).  

Para este fim, utilizamos o bloqueio periférico de receptores # e $ 

adrenérgicos injetados sistemicamente e avaliamos em uma escala temporal, o 

efeito do equilíbrio simpato-vagal sobre a PHG destes animais. 

Os resultados obtidos, demonstraram que o antagonismo de receptores # e $ 

adrenérgicos  foi capaz de promover queda na PHG em ambas linhagens de 

animais. Nos dois grupos de animais estudados, observamos que a queda máxima 

na PHG ocorreu aos 40 minutos após o antagonismo desses receptores. Estes 

dados sugerem que o tônus simpático basal influenciando a glicemia de jejum e 

forma independente da ação central da insulina de ambas as linhagens de animais. 

Estudos existentes na literatura tem demonstrado a importância da inervação 

autônoma no fígado no controle da PHG, independente da ação central da insulina. 

Alguns autores mostraram que a estimulação elétrica do nervo simpático 

esplâncnico para o fígado de bezerros anestesiados e adrenalectomizados 

promove respostas glicogenolíticas de aumento na PHG (EDWARD; SILVER, 

1970). Em um estudo feito em cachorros anestesiados, Garceau et al (1984) 

demonstraram que estimulações do nervo do plexo anterior hepático em diferentes 

frequências foram capazes de promover aumento no nível circulante de 

catecolaminas com aumento concomitante na glicemia sanguínea. Dentre estas 

catecolaminas, a noradrenalina (NA) foi a única que teve sua liberação aumentada 

e correlacionada significativamente com as mudanças na glicemia plasmática. 

Neste mesmo estudo, demonstrou-se ainda que o bloqueio sistêmico de receptores 

"-adrenérgicos com fentolamina foi capaz de diminuir a liberação de glicose pelo 

fígado em aproximadamente 50% durante a estimulação do nervo. Seguindo essa 

mesma linha, Takahashi et al (1996), utilizando a técnica de microdiálise, 

analisaram os efeitos na glicogenólise decorrente da estimulação do ramo simpático 

para o fígado em ratos anestesiados avaliando o fluxo de NA e liberação de glicose 

pelo fígado assim como o nível plasmático de glicose. Os resultados mostraram um 

aumento significativo da liberação de NA e da glicose hepática com esta 

abordagem e, além disso, a glicose plasmática foi aumentada cerca de 1,5 a 1,6 
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vezes em relação ao basal ao final do período de estimulação intermitente do 

nervo, mesmo após a adrenalectomia e pancreaectomia. Ainda neste estudo, os 

autores observaram que o antagonismo dos receptores alfa adrenérgico foi capaz 

de diminuir os efeitos da estimulação do nervo simpático tanto na liberação de 

glicose pelo fígado quanto da concentração de glicose plasmática, fato que os levou 

a concluir que a inervação simpática hepática promove aumento da PHG 

(glicogenólise) via ativação de receptores "-adrenérgicos. Esses dados vão ao 

encontro dos nossos resultados, onde observamos uma queda significativa da PHG 

com antagonismo sistêmico de receptores adrenérgicos, neste caso, tanto em 

animais Wistar quanto em animais SHR, sugerindo, portanto, que o mecanismo de 

controle periférico da PHG em ambas as linhagens de animais seja influenciado 

pelo ramo simpático do SNA.  

É importante mensionar que ao utilizarmos o bloqueio farmacológico, 

optamos por retirar qualquer via de sinalização dependente do sistema nervoso 

autonômo simpático e parassimpático, seja para fígado ou para qualquer outro 

órgão que possa interferir de maneira indireta na PHG. 

Ao antagonizarmos perifericamente os receptores muscarínicos com metil-

atropina, não observamos alterações significativas na PHG. Estes nossos 

resultados vão ao encontro com os dados publicados por Boyle et al. em 1988, os 

quais  verificaram que tanto a administração de um agonista (betanecol) quanto do 

antagonista (atropina) colinérgico não foi capaz de promover qualquer resposta na 

glicemia plasmática de seres humanos, concluindo que o tônus parassimpático  

parece não estar relacionado ao controle da glicemia. Outro estudo, publicado em 

1995 por Corsmitt et al, mostrou que a vagotomia não alterou de forma alguma o 

metabolismo da glicemia durante o jejum em seres humanos, dados estes que vão 

ao encontro de nossos resultados.  

De modo geral há na literatura científica uma infinidade de resultados 

procurando relacionar o controle da PHG pelo SNA, no entanto, não há 

unanimidade em se afirmar qual das duas alças, simpática ou parassimpática, teria 

maior importância neste controle e ainda se há alguma prevalência de uma sobre a 

outra. Acredita-se, portanto, que a glicemia sendo uma parâmetro de extrema 

importância para a homeostasia orgânica deve ser modulada por meio de um 

refinado equilíbrio simpato-vagal, tanto para o fígado como para demais órgãos 
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responsáveis pelo seu controle (MITHIEUX, 2010). Pensando nisto, fizemos um 

último protocolo com o bloqueio simultâneo do simpático e parassimpático com a 

administração sistêmica de antagonistas # e $ adrenérgicos e muscarínicos. Os 

nossos resultados demonstraram que o bloqueio tanto do simpático quanto do 

parassimpático para o fígado e demais órgãos, não promoveu qualquer alteração 

adicional na PHG em comparação àquela observada somente com o bloqueio dos 

receptores adrenérgicos isoladamente. Este fato nos leva a salientar a importância 

do equilíbrio simpato-vagal para a manutenção da homeostase da glicose durante o 

jejum em animais acordados, pois o duplo-bloqueio (simpato-parassimpático) não 

foi capaz de modificar a PHG durante o jejum. No entanto a influência simpática 

seria de maior importância para o controle e manutenção da glicemia de jejum de 

animais acordados, haja vista a maior queda na PHG após o bloqueio adrenérgico 

periférico tanto em animais Wistar bem como em SHR.   

Acreditamos, portanto, que um equilíbrio simpato-vagal é essencial  para 

modulação da PHG e que a dominância de uma das alças autônomas, 

principalmente simpática, como o observado após o antagonismo de receptores 

adrenérgicos, e qualquer  desequilíbrio neste sistema autônomo poderia afetar a 

disponibilidade de glicose para o organismo trazendo assim, sérios prejuízos à 

homeostase glicêmica.  

 

7.3 Relevâncias fisiológicas 
 

Os resultados observados no presente trabalho, nos permite entender, como 

ocorre a modulação da PHG pelo SNA tanto de forma dependente quanto 

independente da ação da insulina agindo centralmente.  

Frente a duas situações distintas do cotidiano, como durante um jejum 

prolongado onde os níveis circulantes de insulina são baixos e logo após a 

alimentação, onde os níveis circulantes deste hormônio começam a aumentar 

conseguimos colocar dentro de um contexto fisiológico os dados obtidas neste 

trabalho.  

Em uma situação de jejum prolongado por exemplo, a alça simpática do 

SNA, através de um tônus basal para fígado promove a manutenção de níveis 

adequados de glicose circulante através de um aumento na PHG e portanto 
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disponibilizando glicose para a circulação nesta situação. Após a realimentação, 

tem início um amento de insulina circulante que ao atingir o SNC, ativa a alça 

parassimpática do SNA para o fígado a fim de promover diminuição da PHG, afim 

de estocar a glicose disponível, diminuindo assim os níveis de glicose circulante. 

Claro que não descartamos com esta especulação, o papel periférico da insulina e 

nem mesmo a ação do SNA modulando sua atividade para tecidos como pâncreas 

e adrenal nem mesmo a ação de hormônios contra-reguladores na manutenção 

tanto da glicemia de jejum como durante o período absortivo.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Com base em nossos achados podemos concluir que a insulina, agindo no 

SNC, controla de maneira rápida a PHG em Wistar, porém não em SHR, e esse 

controle depende da alça parassimpática do SNA. Além disso,  o fato da insulina 

central não afetar a glicemia de jejum em SHR pode estar relacionado à resistência 

central à insulina, ou à hipertonia simpática ou mesmo da combinação destes dois 

fatores nesta linhagem. Além disso, podemos também concluir que o equilíbrio 

simpato-vagal é fundamental para controlar e manter a glicemia de jejum, 

independente da ação central da insulina, tanto em Wistar como em SHR, porém 

aparentemente a influência da alça simpática para o fígado seja mais importante 

nesta situação.  
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APÊNDICE 
 
Apêndice 1 – Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
microinjeção de insulina i.c.v.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apêndice 2 – Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
microinjeção de insulina denaturada i.c.v. 
 

Rato GLI Basal GLI 2` GLI 5`  GLI 10`    GLI 20` GLI 30` 
1 117 123 119 112 123 107 
2 118 136 129 121 131 133 
3 116 124 113 113 117 108 
4 116 137 121 124 128 128 

Média 117 130 121 118 125 119 
EPM 0 4 3 3 3 7 

       
       

Rato 
GLI Basal 

% GLI 2`% GLI 5`% 
GLI 

10`% 
  GLI 
20`% GLI 30`% 

1 100 105 102 96 105 91 
2 100 115 109 103 111 113 
3 100 107 97 97 101 93 
4 100 118 104 107 110 110 

Média 100 111,3 103,2 100,6 106,8 101,9 
EPM 0 3 2 3 2 6 

 
 
 

Rato GLI Basal GLI 2` GLI 5` GLI 10`   GLI 20` GLI 30` 
1 123 112 88 106 108 109 
2 103 99 75 82 82 92 
3 107 106 80 66 94 82 
4 97 59 62 61 71 74 
5 120 112 113 92 92 92 

MÉDIA 110 97,6 83,6 81,4 89,4 89,8 
EPM 5 9,9 8,5 8,3 6,2 5,9 

              
              

Rato 
GLI Basal 

% GLI 2`% GLI 5` % 
GLI 

10`%  
  GLI 
20`% GLI 30`% 

1 100 91 72 86 88 89 
2 100 96 73 80 80 89 
3 100 99 75 62 88 77 
4 100 60 64 63 73 76 
5 100 93 94 77 77 77 

Média 100 88 75,4 73,3 81 81,5 
EPM 0 7 5 5 3 3 
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Apêndice 3 – Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais SHR após 
microinjeção de insulina i.c.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rato GLI Basal GLI 2` GLI 5` GLI 10`   GLI 20` GLI 30` 
1 111 101 91 109 108 105 
2 95 97 92 95 95 96 
3 130 129 140 130 111 130 
4 94 94 96 90 112 99 
5 112 115 110 99 121 96 

Média 108,4 107,2 105,8 104,6 109,4 105,2 
EPM 6,6 6,5 9,2 7,1 4,2 6,4 

       
       

Rato GLI Basal GLI 2`% GLI 5` % GLI 10` %   GLI 20`% GLI 30`% 
1 100 91,0 82,0 98,2 97,3 94,6 
2 100 102,1 96,8 100,0 100,0 101,1 
3 100 99,2 107,7 100,0 85,4 100,0 
4 100 100,0 102,1 95,7 119,1 105,3 
5 100 102,7 98,2 88,4 108,0 85,7 

Média 100 99,0 97,4 96,5 102,0 97,3 
EPM 0 2,1 4,3 2,2 5,6 3,4 
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Apêndice 4 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
antagonismo de receptores ! e " adrenérgicos seguido de microinjeção 
de insulina i.c.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rato GLI Basal GLI 5` GLI 10` 

1 108 91 93 

2 105 94 85 

3 103 100 90 

4 81 79 77 

5 96 87 87 

MÉDIA 98,6 90,2 86,4 
EPM 5 3 3 

    

    

Rato GLI Basal % GLI 5`% GLI 10`% 

1 100 84 86 

2 100 90 81 

3 100 97 87 

4 100 98 95 

5 100 91 91 

MÉDIA 100 91,8 88,0 
EPM 0 2 2 
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Apêndice 5 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
antagonismo de receptores muscarínicos seguido de microinjeção de 
insulina i.c.v. 
 

Rato GLI Basal GLI 5` GLI 10` 
1 85 86 93 

2 88 86 85 

3 82 91 90 

4 91 93 104 

5 95 93 90 
Média 88,2 89,8 92,4 

EPM 2 2 3 

    

    

Rato GLI Basal GLI 2` GLI 5` 

1 100 101 109 

2 100 98 97 

3 100 111 110 

4 100 102 114 

5 100 98 95 

Média 100 102,0 105,0 
EPM 0 2,4 3,9 
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Apêndice 6 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
antagonismo de receptores ! e " adrenérgicos 
 

 
 
Apêndice 7 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais SHR após 
antagonismo de receptores ! e " adrenérgicos 
 

 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` 

Gli 
40' Gli 50' Gli 60' 

1 108 91 102 104 93 87 77 85 81 

3 100 124 112 105 103 93 84 88 83 

4 106 100 90 98 82 84 78 77 76 

5 104 106 108 93 90 87 74 73 71 

6 114 119 108 110 85 76 83 89 96 
Média 106,4 108,0 104,0 102,0 90,6 85,4 79,2 82,4 81,4 
EPM 2 6 4 3 4 3 2 3 4 

          

          

Rato 
GLI 

Basal % 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 84 94 96 86 81 71 79 75 

2 100 124 112 105 103 93 84 88 83 

3 100 94 85 92 77 79 74 73 72 

4 100 102 104 89 87 84 71 70 68 

5 100 104 95 96 75 67 73 78 84 

Média 100 101,8 98,0 95,9 85,5 80,6 74,6 77,5 76,4 
EPM 0 7 5 3 5 4 2 3 3 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 127 138 141 149 126 121 105 107 100 
2 141 146 142 132 117 106 106 117 117 
3 113 108 123 96 100 89 86 92 95 
4 117 115 109 122 103 97 102 109 112 
5 94 96 78 71 82 82 65 82 76 

Média 118,4 120,6 118,6 114,0 105,6 99,0 92,8 101,4 100,0 
EPM 8 9 12 14 8 7 8 6 7 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 109 111 117 99 95 83 84 79 
2 100 104 101 94 83 75 75 83 83 
3 100 96 109 85 88 79 76 81 84 
4 100 98 93 104 88 83 87 93 96 
5 100 102 83 76 87 87 69 87 81 

Média 100 101,6 99,3 95,1 89,2 83,9 78,1 85,8 84,5 
EPM 0 2 5 7 3 3 3 2 3 



 

 

74 

 
Apêndice 8 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
antagonismo de receptores muscarínicos 
 

 
Apêndice 9 – Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais SHR após 
antagonismo de receptores muscarínicos 
 

 
 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 101 97 97 99 101 97 98 114 115 

2 102 99 110 106 99 103 129 140 94 
3 110 107 104 98 101 96 94 101 91 

4 93 101 92 90 99 93 90 89 92 

5 106 111 96 110 101 101 101 98 97 
Média 102,4 103,0 99,8 100,6 100,2 98,0 102,4 108,4 97,8 
EPM 3 3 3 3 0 2 7 9 4 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 95 95 97 100 95 96 117 119 

2 100 97 108 104 97 101 126 137 92 

3 100 97 95 89 92 87 85 92 83 
4 100 109 99 97 106 100 97 96 99 

5 100 105 91 104 95 95 95 92 92 

Média 100,0 100,5 97,3 98,2 98,1 95,6 100,0 106,9 96,8 
EPM 0 3 3 3 2 2 7 9 6 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 104 95 100 111 125 114 131 104 109 
2 109 122 91 106 123 133 128 118 109 
3 93 88 95 98 97 97 91 98 99 
4 92 90 94 86 91 86 95 94 91 
5 96 92 88 92 92 95 97 99 97 

Média 98,8 97,4 93,6 98,6 105,6 105,0 108,4 102,6 101,0 
EPM 3 6 2 5 8 8 9 4 4 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 91 96 107 120 110 126 100 105 
2 100 112 83 97 113 122 117 108 100 
3 100 95 102 105 104 104 98 105 106 
4 100 98 102 93 99 93 103 102 99 
5 100 96 92 96 96 99 101 103 101 

Média 100,0 98,3 95,1 99,7 106,4 105,7 109,1 103,8 102,2 
EPM 0 4 4 3 4 5 5 1 1 
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Apêndice 10 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
antagonismo de receptores ! e " adrenérgicos e muscarínicos 
 

 
 
Apêndice 11 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais SHR após 
antagonismo de receptores ! e " adrenérgicos e muscarínicos 
 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 109 91 117 101 73 88 83 93 80 
2 99 96 97 98 96 90 97 91 98 
3 91 89 80 97 99 100 97 107 100 
4 97 87 92 93 92 90 87 80 81 
5 103 95 101 95 91 93 90 88 87 

Média 99,8 91,6 97,4 96,8 90,2 92,2 90,8 91,8 89,2 
EPM 3 2 6 1 5 2 3 4 4 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 83 107 93 67 81 76 85 73 
2 100 97 98 99 97 91 98 92 99 
3 100 98 88 107 109 110 107 118 110 
4 100 90 95 96 95 93 90 82 84 
5 100 92 98 92 88 90 87 85 84 

Média 100,0 92,0 97,2 97,3 91,2 92,9 91,6 92,5 90,0 
EPM 0 3 3 3 7 5 5 6 6 

 
 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` GLI 10` 
  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 106 108 107 105 98 98 100 92 92 
2 102 108 106 108 101 101 98 94 93 
3 94 93 111 95 92 80 85 84 93 
4 108 109 111 100 103 101 103 97 99 
5 94 90 105 97 109 92 98 93 103 

Média 100,8 101,6 108,0 101,0 100,6 94,4 96,8 92,0 96,0 
EPM 3 4 1 2 3 4 3 2 2 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% GLI 2`% 
GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 102 101 99 92 92 94 87 87 
2 100 106 104 106 99 99 96 92 91 
3 100 99 118 101 98 85 90 89 99 
4 100 101 103 93 95 94 95 90 92 
5 100 96 110 103 114 98 104 99 108 

Média 100,0 100,8 107,2 100,3 99,7 93,6 96,0 91,4 95,4 
EPM 0 2 3 2 4 2 2 2 4 
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Apêndice 12 – Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais Wistar após 
administração de salina (controle dos experimentos) 
 

 
 
Apêndice 13 - Valores de glicemia (mg/dL e %) de animais SHR após 
administração de salina (controle dos experimentos) 
 

 
 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` GLI 30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 114 116 116 103 101 92 94 89 87 

2 107 105 111 97 95 87 93 101 100 

3 108 105 93 94 91 86 92 99 90 

4 98 86 99 94 95 102 91 96 91 

5 107 89 96 121 98 100 110 105 101 
Média 106,8 100,2 103,0 101,8 96,0 93,4 96,0 98,0 93,8 
EPM 3 6 4 5 2 3 4 3 3 

          

          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% 

GLI 
5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 102 102 90 89 81 82 78 76 

2 100 98 104 91 89 81 87 94 93 

3 100 97 86 87 84 80 85 92 83 

4 100 89 101 96 97 104 94 98 94 

5 100 83 90 113 92 94 103 98 94 

Média 100,0 93,9 96,5 95,5 90,1 87,8 90,2 92,1 88,2 
EPM 0 3 4 5 2 5 4 4 4 

Rato 
GLI 

Basal GLI 2` GLI 5` 
GLI 
10` 

  GLI 
20` 

GLI 
30` Gli 40' Gli 50' Gli 60' 

1 115 110 121 134 128 134 116 146 137 
2 135 126 127 158 160 145 139 120 141 
3 105 113 120 115 104 99 103 89 113 
4 135 120 104 105 117 118 114 114 117 
5 113 88 95 93 86 101 96 90 94 

Média 120,6 111,4 113,4 121,0 119,0 119,4 113,6 111,8 120,4 
EPM 6 6 6 11 12 9 7 11 9 

          
          

Rato 
GLI 

Basal% 
GLI 
2`% GLI 5`% 

GLI 
10`% 

  GLI 
20`% 

GLI 
30`% 

Gli 
40'% 

Gli 
50'% 

Gli 
60'% 

1 100 96 105 117 111 117 101 127 119 
2 100 93 94 117 119 107 103 89 104 
3 100 108 114 110 99 94 98 85 108 
4 100 89 77 78 87 87 84 84 87 
5 100 78 84 82 76 89 85 80 83 

Média 100,0 92,7 94,9 100,6 98,3 99,0 94,3 92,9 100,2 
EPM 0 5 7 9 8 6 4 9 7 
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Apêndice 14- Níveis de PAM (mmHg) e FC em animais Wistar após 
microinjeção de insulina i.c.v. 
 

Rato PAM Basal PAM 2` PAM 5` PAM 10` PAM 20` PAM 30` 
1 93 89 88 97 98 95 
2 100 101 100 103 100 99 
3 107 106 101 105 100 106 
4 99 97 101 101 100 101 
5 103 101 107 106 101 102 

MÉDIA 100,3 98,9 99,4 102,5 99,8 100,6 
EPM 2 3 3 2 1 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apêndice 15- Níveis de PAM (mmHg) e FC em animais SHR após 
microinjeção de insulina i.c.v. 
 

Rato 
PAM 
Basal PAM 2` PAM 5` PAM 10` PAM 20` PAM 30` 

1 98 95 92 95 95 99 
2 91 93 94 97 96 90 
3 116 120 113 116 121 116 
4 135 129 135 130 137 135 

Média 110,0 109,1 108,2 109,3 112,3 109,9 
EPM 10 9 10 8 10 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rato FC Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` 
1 449 452 452 455 440 428 
2 406 408 399 409 398 400 
3 428 415 436 425 409 420 
4 424 418 441 492 404 389 
5 446 391 431 414 438 448 

MÉDIA 430,5 416,9 431,6 438,9 417,5 417,0 
EPM 8 10 9 15 9 11 

Rato FC Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` 
1 307 300 298 294 287 290 
2 301 307 321 310 400 331 
3 287 297 304 287 302 309 
4 382 311 332 332 390 382 

Média 319,0 303,6 313,9 305,9 344,7 327,9 
EPM 21 3 8 10 29 20 
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Apêndice 16 – Níveis de PAM (mmHg) e FC (bpm) em animais Wistar   
após administração de antagonistas de receptores ! e "-adrenérgicos. 
!

 

 
 

Apêndice 17 - Níveis de PAM (mmHg) e FC (bpm) em animais SHR  após 
administração de antagonistas de receptores ! e "-adrenérgicos. 
  

 

 
 

Rato 
PAM 
Basal PAM 2` 

PAM 
5` 

PAM 
10` 

PAM 
20` 

PAM 
30` PAM 40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 92 81 81 81 83 81 83 85 85 
3 85 59 57 74 69 53 59 68 66 
4 108 71 93 89 87 75 96 93 97 
5 115 106 102 103 99 97 95 99 108 
6 124 99 105 102 104 110 110 103 113 

MÉDIA 104,9 83,0 87,5 89,6 88,2 83,2 88,5 89,7 93,6 
EPM 7 9 9 6 6 10 9 6 8 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60 
1 480 378 408 475 478 418 386 430 420 
3 399 297 284 258 254 305 181 277 352 
4 404 358 345 334 356 403 412 374 357 
5 492 386 402 448 441 414 394 386 413 
6 399 353 323 330 351 396 415 433 414 

Média 434,8 354,4 352,3 368,9 375,9 387,2 357,4 380,0 391,0 
EPM 21 16 24 40 39 21 45 28 15 

Rato 
PAM 
Basal PAM 2` PAM 5` 

PAM 
10` 

PAM 
20` 

PAM 
30` 

PAM 
40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 118 91 96 81 78 77 96 92 95 
2 78 65 55 65 73 65 67 51 72 
3 110 64 71 90 74 95 81 92 81 
4 95 79 75 84 76 72 72 66 68 
5 115 109 91 106 95 100 101 99 101 

Média 103,2 81,7 77,7 85,0 79,2 81,9 83,4 80,1 83,4 
EPM 7 8 7 7 4 7 6 9 6 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60 
1 353 340 317 293 273 281 282 286 295 
2 291 271 259 245 255 256 261 258 262 
3 350 292 290 279 277 270 276 268 274 
4 319 275 269 265 268 259 275 276 275 
5 316 281 282 292 288 306 302 289 313 

Média 325,7 291,8 283,1 274,8 272,2 274,5 279,1 275,2 283,7 
EPM 12 13 10 9 5 9 7 6 9 
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Apêndice 18 - Média da PAM (mmHg) e FC (bpm) de animais Wistar após 
administração de antagonista de receptores  muscarínicos. 

 

 
Apêndice 19 - Média da PAM (mmHg) e FC (bpm) de animais SHR após 
administração de antagonista de receptores  muscarínicos. 

 

 

 
 

Rato 
PAM 
Basal 

PAM 
2` 

PAM 
5` 

PAM 
10` 

PAM 
20` 

PAM 
30` 

PAM 
40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 99 99 99 91 84 97 80 70 58 
2 107 109 106 102 99 104 106 105 103 
3 107 106 103 98 100 97 92 104 98 
4 99 103 96 95 96 96 95 93 100 
5 110 110 108 112 108 109 109 103 103 

MÉDIA 104,3 105,2 102,6 99,5 97,3 100,6 96,5 94,9 92,3 
EPM 2 2 2 4 4 3 5 7 9 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60' 
1 414 510 520 519 518 537 515 492 495 
2 374 505 454 411 560 478 447 499 506 

3 470 490 471 422 425 420 413 413 432 
4 417 449 468 451 440 426 448 535 475 
5 463 509 528 509 499 489 487 494 523 

Média 427,5 492,4 488,3 462,5 488,3 470,1 461,8 486,5 486,2 
EPM 18 11 15 22 25 22 18 20 16 

Rato 
PAM 
Basal PAM 2` PAM 5` 

PAM 
10` PAM 20` 

PAM 
30` 

PAM 
40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 115 98 88 82 98 101 99 98 97 

2 115 94 89 86 98 101 99 98 97 

3 118 121 120 120 122 110 111 109 109 

4 136 139 140 131 125 120 114 114 114 

5 144 148 140 140 139 152 148 161 141 
Média 125,7 119,9 115,3 111,9 116,5 116,5 114,3 116,0 111,6 
EPM 6 11 12 12 8 9 9 12 8 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60 
1 333 362 378 402 373 388 398 393 389 
2 340 360 378 403 371 391 396 393 389 
3 395 405 447 445 428 411 424 393 395 
4 451 428 407 411 380 366 396 381 392 
5 312 370 402 407 425 449 444 491 477 

Média 366,2 385,0 402,3 413,7 395,3 401,0 411,7 410,1 408,3 
EPM 25 14 13 8 13 14 10 20 17 
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Apêndice 20 - Média da PAM (mmHg) e FC (bpm) de animais Wistar após 
administração de antagonista de receptores adrenérgicos e muscarínicos. 
 

 

 

 
Apêndice 21 - Média da PAM (mmHg) e FC (bpm) de animais SHR após 
administração de antagonista de receptores adrenérgicos e muscarínicos. 

 
Rato 

PAM 
Basal PAM 2` PAM 5` 

PAM 
10` 

PAM 
20` 

PAM 
30` 

PAM 
40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 101,7 86,1 88,1 84,2 85,7 81,7 93,6 89,5 93,4 
2 110,5 93,3 93,3 87,6 89,3 92,4 88,7 85,1 94,7 
3 108,8 102 98,3 105,3 97,6 91,3 71,6 92,2 96,6 
4 141,8 139,4 138,9 143 134,3 124,8 127,4 131,1 136,4 
5 101,1 95,2 87,7 88 92,5 95,3 94,8 93,4 93,8 

Média 112,8 103,2 101,3 101,6 99,9 97,1 95,2 98,3 103,0 
EPM 7,5 9,4 9,6 11,0 8,8 7,3 9,1 8,3 8,4 

 

 

Rato 
PAM 
Basal PAM 2` PAM 5` 

PAM 
10` 

PAM 
20` 

PAM 
30` 

PAM 
40` 

PAM 
50` 

PAM 
60` 

1 102 83 78 83 79 86 81 89 89 
2 101 89 90 87 88 90 93 94 93 
3 98 61 74 83 67 83 79 82 84 
4 107 88 85 89 81 82 85 93 92 
5 106 84 87 88 93 96 98 98 106 

MÉDIA 102,6 80,8 82,9 86,2 81,7 87,3 87,3 91,2 92,9 
EPM 2 5 3 1 4 2 4 3 4 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60 
1 331 329 316 336 288 297 400 425 421 
2 433 343 337 340 365 409 460 438 417 
3 425 335 313 326 368 400 391 368 365 
4 457 380 372 399 361 340 338 391 389 
5 401 305 325 339 434 428 419 445 402 

Média 409,6 338,5 332,4 348,1 363,3 374,7 401,6 413,4 398,7 
EPM 22 12 11 13 23 25 20 15 10 

Rato 
FC 

Basal FC 2` FC 5` FC 10` FC 20` FC 30` FC 40` FC 50` FC 60' 
1 389 278 271 269 328 336 347 368 357 
2 385 339 312 306 305 313 308 315 361 
3 392 314 292 289 297 301 316 313 324 
4 418 329 317 327 312 318 333 335 356 
5 367 316 308 322 343 358 356 359 355 

Média 390,2 315,0 299,9 302,4 317,2 325,1 332,1 337,6 350,6 
EPM 8 10 8 11 8 10 9 11 7 




