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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, estudos demonstram que a hiperosmolaridade induzida 

pela infusão de salina hipertônica (SH) traz grandes benefícios para o 

tratamento da hemorragia hipotensiva. O núcleo pré-óptico mediano (MnPO) é 

conhecido por receber informações de osmoreceptores centrais e de aferentes 

periféricos acerca das mudanças na osmolaridade plasmática, modulando os 

ajustes autonômicos e neuroendócrinos, principalmente através de suas 

projeções para o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN). O presente 

estudo buscou determinar o envolvimento do MnPO na recuperação 

cardiovascular induzida pela infusão intravenosa de solução SH em ratos 

submetidos ao choque hemorrágico (CH). Ratos Wistar (250 – 300 g) foram 

instrumentados para registros de pressão arterial média (PAM), frequência 

cardíaca (FC), fluxo sanguíneo renal (FSR) e aórtico (FSA). Os valores de 

condutância vascular renal (CVR) e aórtica (CVA) foram calculados a partir da 

razão entre o FSR ou o FSA e a PAM, respectivamente. O choque 

hemorrágico foi induzido através da retirada de sangue ao longo de 10 min até 

que a PAM atingisse valores aproximados de 60 mmHg. A sobrecarga de 

sódio, pela infusão de SH (NaCl 3 M; 1,8 ml ∙ kg-1 de massa corpórea), foi 

realizada 2 min após a nanoinjeção (100 nL) do agonista gabaérgico muscimol 

(4 mM; grupo experimental 1 – EXP 1); do antagonista α-adrenérgico 

fentolamina (13 mM; grupo experimental 2 – EXP 2) ou de salina isotônica 

(NaCl; 0,15 M; grupo controle - CON) no MnPO. O CH provocou no CON (n=6) 

uma redução da PAM (98,4 ± 5,3 para 62,2 ± 1,1 mmHg, 20 min após CH; 

p<0,05), uma queda na CVR (-59,4 ± 9,2%, 20 min após CH; p<0,05) e não 

alterou a CVA (-11,5 ± 10,5%, 20 min após CH) e a FC (387,2 ± 12 para 351,7 

± 13 bpm, 20 min após CH). O CH promoveu no EXP 1 (n=6) uma redução da 

PAM (98 ± 5,4 para 61 ± 0,7 mmHg, 20 min após CH; p<0,05), uma queda na 

CVR (-64,8 ± 10,9%, 20 min após CH; p<0,05) e na CVA (-32,3 ± 4,4%, 20 min 

após CH; p<0,05) e não alterou a FC (389 ± 23,9 para 360 ± 17,1 bpm, 20 min 

após CH).  No EXP 2 (n=6) o CH resultou em uma redução da PAM (102,0 ± 

4,2 para 62,0 ± 1,1 mmHg, 20 min após CH; p<0,05), uma queda na CVR (-

27,6 ± 5,8%, 20 min após CH; p<0,05), na CVA (-4,5 ± 4,1%, 20 min após CH; 



p<0,05) e na FC (387 ± 14 para 347 ± 7,4 bpm, 20 min após CH). A infusão de 

SH possibilitou a restauração da PAM (105,2 ± 3 mmHg, 60 min após infusão 

de SH; p<0,05), não alterou a FC (400 ± 18,4 bpm, 60 min após infusão de 

SH), elevou a CVR a níveis basais (-14,6 ± 14,2%, 60 min após infusão de SH; 

p<0,05) e reduziu a CVA (-27,4 ± 4,3%, 60 min após infusão de SH; p<0,05) no 

CON a infusão de SH no EXP 1 não foi capaz de restaurar da PAM (54 ± 3,8 

mmHg, 60 min após infusão de SH; p<0,05) e a CVR (-48,1 ± 9,7%, 60 min 

após infusão de SH; p<0,05), não alterou a FC (361 ± 15,3 bpm, 60 min após 

infusão de SH) e foi capaz de promover uma elevação da CVA a níveis 

semelhantes aos basais (-23,2 ± 10,6%, 60 min após infusão de SH; p<0,05). 

No EXP 2, a infusão de SH possibilitou a restauração da PAM (89 ± 3,3 mmHg, 

60 min após infusão de SH; p<0,05) porém esse retorno aos valores basais foi 

tardio e só ocorreu a partir de 50 min da infusão de SH (88 ± 3,3 mmHg), um 

retorno da FC (379 ± 6,5 bpm, 60 min após infusão de SH) e da CVR a níveis 

basais (-16,1 ± 8,9%, 60 min após infusão de SH; p<0,05) e uma elevação da 

CVA 10 min após a infusão de SH (20,3 ± 6,4%, p<0,05) que se restabeleceu a 

níveis semelhantes aos basais ao final do registro (-15,7 ± 6,2%, 60 min após 

infusão de SH; p<0,05).   Em conjunto, os resultados obtidos no presente 

trabalho demostraram que o MnPO exerce um importante papel na 

recuperação cardiovascular induzida pela infusão de SH em quadros de CH. 

Ademais, os ajustes cardiovasculares envolvidos nessa ressuscitação parecem 

depender parcialmente da neurotransmissão adrenérgica neste núcleo. 

 

Palavras chave: hemorragia; neurotransmissão adrenérgica; condutância 

vascular renal e aórtica; pressão arterial; frequência cardíaca. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In recent decades, several studies have demonstrated that 

hyperosmolarity induced by hypertonic saline infusion (HS) it’s a benefit for 

hypovolemic hemorrhage treatment. The median preoptic nucleus (MnPO) is 

known to receive information from central osmoreceptors and peripheral 

afferents about plasma osmolarity changes, reflexively modulating autonomic 

and neuroendocrine adjustments, primarily through its projections to the 

paraventricular nucleus (PVN). The present study aim to determine MnPO 

involvement in cardiovascular recovery induced by HSI in rats subjected to 

hemorrhagic shock (HC). Wistar rats (250 - 300 g) were prepared to record 

mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR), renal blood flow (RBF) and 

aortic (ABF). The renal vascular conductance (RVC) and aortic (AVC) were 

calculated through the ratio between RBF and ABF with MAP, respectively. 

Hemorrhagic shock was induced by blood withdrawal over 10 min until the MAP 

reached approximate values of 60 mmHg. The sodium overload by infusion HS 

(3 M NaCl, 1.8 ml ∙ kg-1 body mass index) was made 2 min after the 

nanoinjection (100 nL) of GABA agonist muscimol (4 mM experimental group 1 

- EXP 1 ), α-adrenergic antagonist phentolamine (13 mM ; experimental group 2 

- EXP 2) or isotonic saline (NaCl, 0.15 M, control group - CON) in MnPO. This 

resulted in HC CON (n=6) MAP reduction (98.4 ± 5.3 to 62.2 ± 1.1 mmHg after 

20 min HC, p<0.05), a decrease in RVC (- 59.4 ± 9.2%, 20 min after HC, 

p<0.05) and did not alter the AVC (-11.5 ± 10.5%, 20 min after HC) and HR 

(387.2 ± 12 to 351.7 ± 13 bpm after 20 min HC). HC promoted in EXP 1 (n=6) 

MAP reduction (98 ± 5.4 to 61 ± 0.7 mmHg after 20 min HC, p<0.05), a 

decrease in RVC (-64.8 ± 10.9%, 20 min after CH, p<0.05) and CVA (-32.3 ± 

4.4%, 20 min after HC, p<0.05) and did not alter HR (389 ± 23.9 ± 17.1 to 360 

bpm after 20 min HC). In EXP 2 (n=6) HC resulted in a MAP reduction (102.0 ± 

4.2 to 62.0 ± 1.1 mmHg, 20 min after HC, p<0.05), a decrease in CVR (-27.6 ± 

5.8% after 20 min HC, p <0.05), CVA (-4.5 ± 4.1% after 20 min HC, p<0.05) and 

HR (387 ± 14 to 347 ± 7.4 bpm after 20 min HC). HS infusion enabled MAP 

restoration (105.2 ± 3 mmHg, 60 min after infusion of HS, p<0.05), did not alter 

HR (400 ± 18.4 bpm, 60 min after infusion of HS) raised the RVC to baseline 



levels (-14.6 ± 14.2%, 60 min after infusion of HS, p<0.05) and reduced AVC (-

27.4 ± 4.3%, 60 min after infusion HS, p<0.05) in CON. HS infusion in EXP 1 

was not able to restore MAP (54 ± 3.8 mmHg, 60 min after infusion of HS, 

p<0.05) and RVC (- 48.1 ± 9.7%, 60 min after infusion of HS, p<0.05), did not 

alter HR (361 ± 15.3 bpm, 60 min after infusion of HS) and was able to promote 

an increase in AVC similar to baseline (-23.2 ± 10.6%, 60 min after infusion HS, 

p<0.05) levels. In EXP 2,  HS infusion enabled MAP restoration (89 ± 3.3 

mmHg, 60 min after infusion of HS, p<0.05) but this return to baseline was 

delayed and occurred only 50 min after HS infusion (88 ± 3.3 mmHg), HR return 

(379 ± 6.5 bpm, 60 min after infusion of HS) and RVC to basal levels (-16.1 ± 

8.9%, 60 min after infusion HS, p<0.05) and an increase in AVC 10 min after 

HS infusion (20.3 ± 6.4%, p<0.05), which was restored to levels similar to 

baseline at registration end (-15.7 ± 6.2%, 60 min after infusion of HS, p<0.05). 

Together, the results obtained in this study showed that MnPO plays an 

important role in cardiovascular recovery induced by HS infusion in HC cases. 

Furthermore, the cardiovascular adjustments involved in this resuscitation seem 

to depend partly on adrenergic neurotransmission in this nucleus. 

 

Keywords: hemorrhage; adrenergic neurotransmission; renal and aortic 

vascular conductance; blood pressure; heart rate. 
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A manutenção da pressão arterial em níveis normais bem como o 

funcionamento do sistema cardiovascular é de grande importância para manter 

uma oferta adequada de oxigênio e nutrientes, presentes no sangue, que são 

necessários à sobrevivência das células. Esses mecanismos homeostáticos 

são regulados principalmente pelo sistema nervoso central (SNC), que dispõe 

de mecanismos refinados de ajustes capazes de modular e manter em níveis 

adequados a pressão arterial, a resistência periférica, a frequência cardíaca e o 

débito cardíaco, através, principalmente, de respostas autonômicas e 

humorais. 

Choque hemorrágico (CH) é a principal causa de morte em pacientes 

com trauma. Aproximadamente 40% das mortes em decorrência do trauma 

ocorrem devido à hemorragia descontrolada e suas complicações. Durante a 

hemorragia hipovolêmica, ocorre redução do volume sanguíneo resultando em 

má distribuição do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou 

utilização do oxigênio nos tecidos, e diminuição na pré-carga e no débito 

cardíaco. Em consequência disso, a resistência vascular sistêmica aumenta na 

tentativa de compensar a diminuição do débito cardíaco e de manter a pressão 

de perfusão nos órgãos vitais (Kauvar et al., 2006; Cothren et al., 2007). 

O choque hemorrágico faz parte da via final comum em inúmeras 

doenças fatais, contribuindo, portanto, para milhares de mortes em todo o 

mundo. Sendo assim, é essencial a maior compreensão da fisiopatologia do 

choque hemorrágico para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais 

eficientes, a fim de diminuir essa mortalidade. 

1- INTRODUÇÃO 



Vários estudos têm evidenciado nas últimas décadas que a 

hiperosmolaridade induzida pela infusão de SH traz grandes benefícios à 

hipotensão decorrente do choque que está associado não só com a 

mortalidade, mas também com o desenvolvimento de possíveis complicações 

incluindo a falência múltipla de órgãos e infecções, tais como pneumonia e 

sepsis (Franklin et al., 2000; Heckbert et al., 1998).   

O uso dessas soluções hiperosmóticas para o tratamento de 

hemorragias foi inicialmente sugerido na década de 80. Tais autores 

demonstraram que a administração de solução salina hipertônica (NaCl 7,5%), 

em volume equivalente a apenas 10% do volume de sangue retirado para 

causar choque hemorrágico, era capaz de restaurar rapidamente a pressão 

arterial e o débito cardíaco. O grupo controle, que havia recebido o mesmo 

volume de solução isotônica, não apresentava melhoras hemodinâmicas 

(Velasco et al., 1980). No mesmo período Felippe Jr. et al., 1980, observaram 

melhora hemodinâmica após infusão dessa solução de NaCl 7,5% em 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva com choque refratário a 

tratamentos convencionais. A partir de então, várias evidências experimentais 

têm confirmado os achados destes estudos pioneiros e ampliando os 

conhecimentos acerca da possibilidade de reversão de quadros hemorrágicos 

pela infusão de volumes reduzidos de NaCl 7,5%. Esses trabalhos observaram 

que a infusão de SH resultou em elevação instantânea da pressão arterial 

média, aumento da pressão de pulso, retorno do débito cardíaco, e 

restabelecimento da circulação mesentérica, renal e dos membros posteriores, 

provocando também a reversão do quadro de acidose metabólica instalado 



pela hemorragia (Lopes et al., 1981; Younes et al., 1985; Rocha-e-Silva et al., 

1986; Rocha e Silva et al., 1987). 

Essas respostas hemodinâmicas à infusão de SH em animais com 

choque hemorrágico já estão bem estabelecidas na literatura [para revisão, ver  

Kramer, 2003; Cravo et al., 2011; Barbosa et al., 1992]. Entretanto, pouco se 

sabe sobre o envolvimento do SNC nestas respostas cardiovasculares 

induzidas pela infusão de SH em animais submetidos à hemorragia. 

Vários estudos demonstraram que a desnervação sinoaórtica abole a 

vasodilatação renal induzida por hipernatremia, diferente da vagotomia bilateral 

(remoção dos receptores cardiopulmonares) que não modifica esta resposta 

(Colombari et al., 2000; Sera et al., 1999). Os resultados sugerem que as fibras 

associadas com barorreceptores aórticos e carotídeos desempenham um 

importante papel na detecção de variações na pressão e/ou volume circulante, 

e que pode estar envolvido na detecção da composição do fluido extracelular. 

Corroborando com esses dados, outros achados evidenciaram que a remoção 

combinada de barorreceptores e quimiorreceptores periféricos aumenta a 

hipotensão induzida pela hemorragia, indicando que o bloqueio destes 

aferentes compromete a capacidade de manter a pressão arterial durante 

hipovolemia (Thrasher & Keil, 1998; Thrasher & Shifflett, 2001). 

Ademais, Younes et al., em 1985 e Lopes et al., em 1981 demonstraram 

que uma secção do nervo vago ou seu bloqueio, ou a desnervação de um dos 

pulmões abole os efeitos cardiovasculares benéficos da solução salina 

hipertônica em cães submetidos à hemorragia. Os autores observaram que o 

bloqueio reversível da atividade vagal abolia os mecanismos compensatórios, 

não permitindo assim a sobrevida dos animais. Os resultados indicam que a 



ressuscitação por hipertônica depende de um componente neural, e não 

apenas dos efeitos diretos da hiperosmolaridade sobre a reatividade vascular e 

contratilidade do miocárdio (Velasco & Baena, 2004). 

Estudos recentes demonstraram a importância da ativação de aferentes 

neuronais periféricos nos ajustes cardiovasculares benéficos induzidos pela 

administração de SH durante o choque hemorrágico. Foi evidenciado que a 

desnervação seletiva dos barorreceptores carotídeos bloqueava a recuperação 

da pressão arterial induzida pela administração de uma solução salina 

hipertônica em ratos submetidos à hemorragia (de Almeida Costa et al., 2009). 

Porém, a técnica utilizada nesse estudo retira não só os barorreceptores 

carotídeos, mas também os quimiorreceptores carotídeos. Pedrino et al., 

(2011), observaram, através da técnica de ligadura bilateral da artéria que irriga 

o corpúsculo carotídeo, que a inativação específica dos quimiorreceptores 

carotídeos, abole a recuperação da pressão arterial induzida pela infusão de 

solução SH em ratos submetidos à hemorragia (Figura 1). Estes resultados 

corroboram com a hipótese de que a infusão de SH poderia ativar diversos 

mecanismos neuronais reflexos para que a homeostase, em quadros 

hemorrágicos graves, fosse restaurada. Entretanto, ainda não se sabe quais 

regiões do SNC estariam envolvidas na integração dessas respostas reflexas 

que conduzem ao restabelecimento hemodinâmico e consequente recuperação 

cardiovascular observados nesses animais. 

 



 

Figura 1: Efeito da ligadura bilateral do corpúsculo carotídeo sobre a recuperação da pressão 

arterial induzida por infusão de SH em ratos submetidos à hemorragia hipovolêmica. A área 

sombreada indica o período de hemorragia. A linha a tracejado em t=30 min indica ligadura 

bilateral da artéria do corpúsculo carotídeo (grupo CBA) ou a ligadura fictícia (grupo sham). 

Bloco em t=60 min indica a infusão de solução hipertônica. Pressão Arterial Média (MAP). * 

diferente do basal (t=-10 min); † diferente do grupo controle (sham), p < 0,05. Reproduzido de 

Pedrino et al., 2011. 

 

Os neurônios catecolaminérgicos do núcleo do tracto solitário (NTS), 

imunopositivos à tirosina hidroxilase (grupamentos A2) é uma região do SNC 

que recebe informações dos aferentes carotídeos e osmoreceptores periféricos 

e as envia para outras regiões como a caudoventrolateral do bulbo (CVLM – 

A1) (Blessing et al., 1982). Essas duas importantes regiões bulbares poderiam 

integrar as vias envolvidas nessas respostas reflexas de restabelecimento 

hemodinâmico em animais hemorrágicos submetidos à ressuscitação por 

salina hipertônica. Estes grupamentos foram identificados inicialmente nos 

estudos de Dahlstroem & Fuxe, (1964) e Hokfelt et al., (1973) e a partir destes 

trabalhos, diversos autores procuraram determinar as principais conexões 

destes grupamentos no SNC (Blessing et al., 1982; Saper & Levisohn, 1983; 

Sawchenko & Swanson, 1981; Tucker et al., 1987). Tais investigações 



neuroanatômicas demonstraram que os neurônios noradrenérgicos se projetam 

sobre estruturas hipotalâmicas como o núcleo pré-óptico mediano (MnPO; uma 

das principais áreas do circuito neural que regula o equilíbrio hidroeletrolítico e 

tem sido alvo de vários estudos devido o seu importante papel na regulação 

cardiovascular e homeostase dos fluidos corporais) (Sawchenko & Swanson, 

1981; Blessing et al., 1982; Tucker et al., 1987). Tanaka et al., (1992) e Tanaka 

et al., (1997) evidenciaram através de estudos de eletrofisiologia in vivo, que 

estas projeções possuem caráter predominantemente excitatório. Nesse 

sentido, torna-se plausível a hipótese que essas projeções poderiam integrar a 

via de processamento e transmissão das informações sobre alterações da 

composição e do volume circulante provenientes dos sensores carotídeos para 

o MnPO, que uma vez ativado, modularia reflexamente os ajustes autonômicos 

e neuroendócrinos necessários para a recuperação cardiovascular. Essa 

modulação ocorreria através de projeções do MnPO para o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN), um núcleo pré-motor simpático que 

controla o componente neural com suas projeções diretas para a coluna 

intermédio lateral e região rostroventrolateral do bulbo (RVLM), e o 

componente humoral com a liberação de vasopressina (Toney et al., 2003) 

(Figura 2). 

Outros estudos mostraram que nos animais normovolêmicos, 

mecanismos reflexos característicos de resposta à infusão de salina hipertônica 

envolvem neurônios do grupamento A1 e A2 e o MnPO. Estudos utilizando a 

expressão de genes de ativação imediata demonstram que estas regiões são 

ativadas por aumentos da osmolaridade (Hochstenbach & Ciriello, 1995). 

Corroborando com esses resultados, trabalhos recentes identificaram que a 



lesão dos neurônios A1 e A2 ou o bloqueio da neurotransmissão adrenérgica 

no MnPO abolem as respostas cardiovasculares e autonômicas induzida pela 

infusão de SH (Pedrino et al., 2008; Pedrino et al., 2009; Pedrino et al., 2012). 

O MnPO também recebe densas projeções oriundas de dois órgãos 

circunventriculares, o órgão subfornical (SFO) e orgão vasculoso da lâmina 

terminal (OVLT). SFO e OVLT são capazes de detectar mudanças nos níveis 

circulantes de angiotensina II (Ang II) e na osmolalidade (ou sódio) plasmática, 

respectivamente (Johnson et al., 1996). Áreas pontomedulares conhecidas por 

receberem a entrada de barorreceptores arteriais, viscerais e/ou receptores 

cardiopulmonares também enviam projeções para o MnPO (Saper et al., 1983) 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Desenho esquemático de um corte sagital do encéfalo de rato mostrando as 

aferências do Núcleo do Tracto Solitário (NTS) e da região caudoventrolateral do bulbo (CVLM) 

para o Núcleo Pré-Óptico Mediano (MnPO). Siglas: OVLT (Órgão Vasculoso da Lâmina 

Terminal); SFO (Órgão Subfornical); PVN (Núcleo Paraventricular do Hipotálamo); RVLM 

(Região Rostroventrolateral do bulbo). Modificado de Bourque, 2008. 

 



Lesões da região anteroventral do terceiro ventrículo cerebral (AV3V) 

que incluem o  MnPO altera o fluido corporal e regulação cardiovascular. 

Notavelmente, estas lesões induzidas experimentalmente atenuam a sede, 

secreção de vasopressina e hipertensão arterial em vários modelos 

experimentais associados à atividade simpática elevada. Outros autores 

sugerem fortemente que o MnPO seria um sítio prosencefálico de integração 

tanto para informações humorais quanto viscerais relacionadas com aferentes 

autonômicos de controle homeostático [Para revisão ver Vieira et al., 2006; 

Barbosa et al., 1992]. 

Apesar do envolvimento do MnPO no controle das respostas 

autonômicas induzidas pela sobrecarga de sódio, nenhum estudo tentou avaliar 

a participação dessa região na recuperação cardiovascular induzida pela 

infusão de SH em animais com choque hemorrágico. Dessa forma, é lícito 

supor que as projeções provenientes dos neurônios noradrenérgicos A1 e A2 

para o MnPO poderiam modular os mecanismos envolvidos na recuperação 

cardiovascular induzida pela infusão de SH em ratos submetidos à hemorragia 

hipovolêmica. Assim, o melhor entendimento da participação do MnPO nesse 

circuito neuronal pode ser fundamental para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos na ressuscitação induzida por infusão de SH e na formulação de 

novas abordagens terapêuticas. 

 

 

 

 



 

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

 Determinar o envolvimento do Núcleo Pré-Óptico Mediano (MnPO) na 

recuperação cardiovascular induzida pela infusão de salina hipertônica 

(ISH) em ratos submetidos ao choque hemorrágico. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar o efeito da inibição farmacológica do Núcleo Pré-Óptico 

Mediano na recuperação cardiovascular induzida pela infusão de SH em 

ratos submetidos ao choque hemorrágico. 

 Determinar o efeito do bloqueio da neurotransmissão adrenérgica no 

MnPO na recuperação cardiovascular induzida pela infusão de SH em 

ratos submetidos ao choque hemorrágico. 

 

 

 

 

 

 

 

2- OBJETIVOS 



 

 

3.1.   Modelos experimentais 

 Nos experimentos foram utilizados ratos (250-300 g) da linhagem Wistar, 

fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os 

animais foram mantidos em salas climatizadas (temperatura 22-24 °C) e 

tiveram acessos ad libitum à água e ração. Todos os protocolos utilizados 

foram submetidos à aprovação pelo comitê de ética da UFG (n° 034/12). 

 

3.2. Procedimentos cirúrgicos gerais 

 Para a realização dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram 

anestesiados inicialmente com halotano (2% em O2 100%; Tanohalo; Cristália, 

Itapira, SP, Brasil). A veia femural direita foi canulada para a infusão do 

anestésico intravenoso tiopental (40 mg.Kg-1, iv.; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) e de solução salina hipertônica (ver item 3.5.). A artéria femoral e 

carótida direita foram canuladas para o registro da pressão arterial (PA) e 

indução do choque hemorrágico hipovolêmico, respectivamente. 

Posteriormente, foi realizada a traqueostomia, técnica na qual ocorre a 

implantação de uma cânula na traqueia do animal com o objetivo de diminuir o 

esforço respiratório.  

 Em seguida, os animais foram colocados em decúbito ventral em um 

aparelho estereotáxico (David Kopf Instruments, Tujunga, CA, EUA) e o dorso 

foi aberto, expondo o rim esquerdo. Uma sonda em miniatura (probe 1RB, 

Transonic Systems, Inc., Ithaca, NY, EUA) foi implantada ao redor da artéria 
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renal esquerda para o registro do fluxo sanguíneo renal (FSR). Uma segunda 

sonda em miniatura (probe 2RB, Transonic Systems, Inc., Ithaca, NY, EUA) foi 

implantada ao redor da artéria aorta para o registro do fluxo sanguíneo aórtico 

(FSA). Durante todo o experimento, a temperatura corporal foi mantida entre 36 

e 37 °C com o auxílio de uma mesa térmica. 

 

3.3. Choque hemorrágico 

O choque hemorrágico foi promovido através da retirada de sangue ao 

longo de 10 min, até que a pressão arterial média (PAM) atingisse valores 

aproximados de 60 mmHg  nos animais. Posteriormente o nível de PAM foi 

mantido por outro período de 10 min. O volume médio removido foi de 13,3 ml . 

kg-1 de massa corpórea. 

 

3.4. Nanoinjeções no Núcleo Pré-Óptico Mediano (MnPO) 

As nanoinjeções no MnPO foram realizadas 20 min após o início da 

indução da hemorragia. Para realizar a inibição farmacológica do MnPO, foram 

realizadas nanoinjeções (100 nl) de muscimol (4 mM; agonista GABAérgico; 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Para realizar o bloqueio da 

neurotransmissão adrenérgica no MnPO, foram realizadas nanoinjeções (100 

nl) de fentolamina (13 mM; antagonista α1 e α2; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA). O grupo controle recebeu apenas nanoinjeções de soro fisiológico (NaCl; 

0,15 M) nessa região. Para tanto, os animais foram posicionados em decúbito 

ventral num aparelho estereotáxico, onde foi realizada a trepanação do osso 

parietal e posterior nanoinjeção realizada através de uma micropipeta de vidro. 



O volume injetado foi controlado pelo deslocamento do menisco da solução na 

micropipeta através de um microscópio cirúrgico dotado de uma lente ocular 

com retículo calibrado. Para a posterior confirmação histológica do sítio de 

nanoinjeção, ao término do período experimental foi nanoinjetada uma solução 

de azul de Evans (4% em NaCl 0,15 M; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), no 

mesmo sítio e com o mesmo volume que fora anteriormente nanoinjetado as 

drogas ou soro fisiológico. 

As coordenadas utilizadas para nanoinjeções no MnPO foram:  

 

 

 

 

 

 

3.5. Sobrecarga de sódio 

A sobrecarga de sódio foi realizada 2 min após a nanoinjeção no MnPO, 

através da infusão de salina hipertônica (NaCl 3M; Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA) (de Almeida Costa et al., 2009; Pedrino et al., 2005). Como 

mencionado anteriormente, esta infusão foi realizada através de uma cânula 

implantada na veia femoral direita. A administração foi realizada em 60 

segundos, na dose de 1,8 ml . kg-1 de massa corpórea. 

 

 

 

 

Antero - Posterior = 0,4 mm rostral ao bregma.  
 
Médio - Lateral = 0,0 mm lateral ao seio venoso sagital. 
  
Ventro - Dorsal = 7,0 mm ventral ao seio venoso sagital. 



3.6. Registro da pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), 

fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA), condutância 

vascular renal (CVR) e condutância vascular aórtica (CVA) nos animais 

anestesiados 

 

  A pressão arterial pulsátil (PAP) foi obtida conectando a cânula arterial a 

um transdutor de pressão (MLT0380, ADInstruments, Bella Vista, Austrália) 

acoplado a um amplificador (Bridge Amp, ML221, ADInstruments, Bella Vista, 

Austrália). Os dados foram digitalizados em uma frequência de 1000 amostras. 

s-1 utilizando um conversor analógico digital (PowerLab 4/25, ML845, 

ADInstruments, Bella Vista, Austrália). A PAM foi calculada a partir da integral 

do sinal da PAP (PowerLab 4/25, ML845, ADInstruments, Bella Vista, 

Austrália). A FC foi calculada como frequência instantânea a partir do sinal de 

PAP (PowerLab 4/25, ML845, ADInstruments, Bella Vista, Austrália). 

O FSR e FSA foram registrados por fluxometria de tempo de trânsito 

como descrito por (Welch et al., 1995). Para isso, a sonda em miniatura foi 

conectada a um fluxômetro T206 (Transonic Systems, Inc., Ithaca, NY, EUA), 

que permite determinar o fluxo em valores absolutos (mL . min-1).  Os sinais 

obtidos foram enviados ao sistema de aquisição e análise de dados (PowerLab 

4/25, ML845, ADInstruments, Bella Vista, Austrália). Os dados foram 

digitalizados em uma frequência de 1000 amostras . s-1. As variações do FSR e 

do FSA foram calculadas como a razão percentual em relação ao valor basal 

(%FSR e %FSA), de acordo com as fórmulas: 

 

 

 

 

      %FSR =     FSRfinal -  FSRbasal     ∙  100    

      FSRbasal 



 

 

 

A CVR e CVA foram obtidas pela razão entre o FSR / FSA e PAM, 

respectivamente. As variações da CVR e CVA foram calculadas como variação 

percentual em relação ao valor basal (%CVR e %CVA), utilizando-se as 

seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Histologia  

 Ao final dos experimentos, os animais foram perfundidos com soro 

fisiológico (0,15 M) seguido de solução de formaldeído (0,1 M). Para tanto, o 

coração foi exposto e uma cânula, acoplada a uma bomba de perfusão, foi 

introduzida na aorta ascendente. Posteriormente, o tronco cerebral foi retirado 

e fixado em solução de formaldeído (0,1 M). Utilizando um micrótomo de 

congelamento (Leica, Wetzlar, Alemanha), a região do MnPO foi seccionada 

em cortes coronais de 40 m de espessura. Para determinarmos os sítios de 

nanoinjeção no MnPO, os cortes obtidos desta região hipotalâmica foram 

corados pela técnica do vermelho neutro. 

 

 

      %FSA =     FSAfinal -  FSAbasal     ∙  100    

      FSAbasal 

 

      %CVA  =     CVAfinal -  CVAbasal    ∙ 100 

         CVAbasal 

 

      %CVR  =     CVRfinal -  CVRbasal    ∙ 100 

         CVRbasal 



3.7. Análise estatística 

 As análises estatísticas foram realizadas no programa GB Stat (Dynamic 

Microsystems, Inc., Silver Spring, MD, EUA). Os valores de PAM e FC e as 

variações do FSR, CVR, FSA e CVA foram expressos como média ± EPM (erro 

padrão da média) e analisados através de análise de variância de duas vias, 

seguido pelo teste de Newman-Keuls, nos casos em que o F atingiu o valor 

crítico assumindo-se p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1. Histologia 

A figura 3 representa uma fotomicrografia de uma marcação com azul de 

Evans na região onde ocorreram as nanoinjeções de soro fisiológico (grupo 

controle - CON), muscimol (grupo experimental 1 – EXP1) ou fentolamina 

(grupo experimental 2 – EXP2). Apenas os resultados obtidos durante os 

experimentos em que a nanoinjeção de azul de Evans esteve confinada no 

MnPO foram considerados para análise. 

 

 

Figura 3. Fotomicrografia de um corte coronal mostrando o sítio de nanoinjeção típico 

representativo no MnPO (seta); ca (comissura anterior). 
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4.2. Efeito da inibição farmacológica do Núcleo Pré-Óptico Mediano na 

recuperação cardiovascular induzida pela infusão de SH em ratos 

submetidos ao choque hemorrágico 

 

Na tabela 1  estão representados os valores basais da PAM, FC, FSR, 

FSA, CVR e CVA dos ratos CON que receberam nanoinjeção de soro e dos 

ratos do grupo EXP 1 que receberam nanoinjeção de muscimol. 

 

Tabela 1. Valores basais da pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), 

fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA), condutância vascular 

renal (CVR) e condutância vascular aórtica (CVA) do grupo controle (CON) e 

experimental 1 (EXP 1). 

Grupo N PAM 

(mmHg) 

FC 

(bpm) 

FSR 

(ml/min) 

FSA 

(ml/min) 

CVR 

ml/(min*mmHg) 

CVA 

ml/(min*mmHg) 

CON 6 97 ± 5,1 387 ± 12,0 2,8 ± 0,3 17,8 ± 2,4 0,02 ± 0,004 0,15 ± 0,017 

EXP 1 6 98 ± 5,4 392 ± 24,1 3,6 ± 0,7 19,1 ± 2,8 0,03 ± 0,006 0,16 ± 0,023 

Resultados expressos como média ± EPM. 

 

O volume de sangue retirado durante o choque hemorrágico foi 

semelhante nos dois grupos (CON: 3,5 ± 0,5 vs. EXP 1: 3,9 ± 0,4 mL). O 

choque hemorrágico produziu reduções equipotentes na PAM do CON (96,9 ± 

5,1 para 62,2 ± 1,1 mmHg) e EXP1 (98 ± 5,4 para 61 ± 0,4 mmHg, p<0,05, 20 

min após indução do CH) (Figura 4 A, 7 e 8). Os animais do CON 

apresentaram restauração da PAM (103,6 ± 4,2 mmHg) 10 min após a infusão 

de SH (Figura 4 A e 7). Com a inibição farmacológica do MnPO no EXP 1 

essas respostas não foram observadas, pois, 10 min após a infusão de SH os 



animais desse grupo apresentavam valores de PAM semelhantes ao 

observado durante a indução do choque hemorrágico (60 ± 6,2 mmHg; Figura 4 

A e 8). Não foram encontradas diferenças significativas na frequência cardíaca 

entre os grupos no final da hemorragia (CON: 351 ± 13 vs. EXP 1: 360 ± 17,1 

bpm) e 60 min após infusão de SH (CON: 400 ± 18,4 vs. EXP 1: 361 ± 15,3 

bpm; Figura 4 A, 7 e 8). 
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Figura 4: Valores da pressão arterial média (PAM; A) e frequência cardíaca (FC; B) induzidas 

pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle (n=6) e no grupo experimental 1 (n=6). 

Resultados expressos como média ± EPM. *diferente do tempo 0; † diferente do grupo 

controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da hemorragia, a linha tracejada 

representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão de salina hipertônica 3M. 

 



O choque hemorrágico provocou uma queda do FSR semelhante entre 

os grupos (CON: -74,5 ± 5,4% vs. EXP 1: -78,0 ± 6,9% em relação ao valor 

basal; Figure 5 A, 7 e 8). Nos animais do grupo controle, o FSR foi restaurado a 

valores basais imediatamente após a sobrecarga de sódio (25,8 ± 30 % em 

relação ao basal, 10 minutos após a infusão), e se manteve nesse parâmetro 

até o final do experimento (-4,1 ± 19,8 % em relação ao basal, 60 minutos após 

a infusão; Figura 5 A e 7). No grupo experimental 1 o FSR não foi restaurado (-

0,1 ± 7,1 % em relação ao basal, 60 minutos após a infusão, p<0,05; Figura 5 A 

e 8). 

A indução do choque hemorrágico provocou uma queda da CVR tanto 

no grupo controle (-59,4 ± 9,2 % em relação ao basal, 20 minutos após 

hemorragia; Figure 5 B) quanto no grupo experimental 1 (-64,8 ± 10,9 % em 

relação ao basal, 20 minutos após hemorragia; Figure 5 B). Após a infusão de 

SH, os animais do grupo controle apresentaram restauração da CVR 

mantendo-se nos valores basais até o final do registro (-14,6 ± 14,2 % em 

relação ao valor basal, 60 min após a infusão; Figura 5 B). No grupo 

experimental 1 o bloqueio do MnPO impediu a restauração da CVR. Nesse 

grupo a vasoconstrição renal induzida pelo choque foi mantida até o final do 

experimento (-48,1 ± 9,7 % em relação ao valor basal, 60 min após a infusão, 

p<0,05; Figura 5 B). 
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Figura 5: Variações do fluxo sanguíneo renal (FSR, % basal; A) e da condutância vascular 

renal ( CVR, % basal; B) induzidas pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle 

(n=6) e no grupo experimental 1 (n=6). Resultados expressos como média ± EPM. * diferente 

do tempo 0; † diferente do grupo controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da 

hemorragia, a linha tracejada representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão 

de salina hipertônica 3M. 

 



O choque hemorrágico causou uma queda do FSA, semelhante nos dois 

grupos (CON: -44,1 ± 4,8% vs. EXP 1: -56,7 ± 4,0% em relação ao valor basal; 

Figura 6 A, 7 e 8). A infusão de SH induziu uma rápida restauração aos valores 

basais do FSA nos animais do CON (-8 ± 6,0 % em relação ao valor basal, 20 

min após a infusão), e uma posterior queda ao final do experimento (-21,3 ± 5,6 

% em relação ao valor basal, 60 min após a infusão; Figura 6 A e 7). No grupo 

EXP 1 a sobrecarga de sódio não foi capaz de restaurar o FSA (-57,6 ± 6,2 % 

em relação ao valor basal, 60 min após a infusão, p<0,05; Figura 6 A e 8). 

O choque hemorrágico provocou uma queda na CVA do grupo EXP 1 (-

32,3 ± 4,4%, 20 min após CH; p<0,05)  e não modificou esse parâmetro no 

CON (-11,5 ± 10,5%, 20 min após CH). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos (CON: -27,4 ± 4,3% vs. EXP 1: -23,2 ± 10,6% em 

relação ao valor basal, 60 min após infusão de SH; Figura 6 B) durante todo 

período de registro. Entretanto, os animais do EXP 1 mantiveram seus níveis 

de condutância semelhantes a valores basais, enquanto que no CON foi 

observada uma ligeira vasoconstrição aórtica (CONT.: -21,1 ± 5,9% vs. EXP.: -

9,2 ± 8,1% em relação ao valor basal, 20 min após a infusão de SH, p<0,05; 

Figure 6 B). 
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Figura 6: Variações do fluxo sanguíneo aórtico (FSA, % basal; A) e da condutância vascular 

aórtica ( CVA, % basal; B) induzidas pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle 

(n=6) e no grupo experimental 1 (n=6). Resultados expressos como média ± EPM. * diferente 

do tempo 0; † diferente do grupo controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da 

hemorragia, a linha tracejada representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão 

de salina hipertônica 3M. 

 



 

 

Figura 7. Traçado típico das alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial 

média (PAM), fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA) e na frequência 

cardíaca (FC), induzidas pela sobrecarga de sódio em animais controle submetidos à 

nanoinjeção de soro fisiológico no MnPO. 



 

 

Figura 8. Traçado típico das alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial 

média (PAM), fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA) e na frequência 

cardíaca (FC), induzidas pela sobrecarga de sódio em animais experimentais submetidos à 

inibição farmacológico do MnPO. 



4.3. Efeito do bloqueio farmacológico da neurotransmissão adrenérgica 

do Núcleo Pré-Óptico Mediano na recuperação cardiovascular induzida 

pela infusão de SH em ratos submetidos ao choque hemorrágico 

 

Na tabela 2  estão representados os valores basais médios da PAM, 

FC, FSR, FSA, CVR e CVA dos ratos controles que receberam nanoinjeção de 

soro e dos animais do EXP 2 que receberam nanoinjeção de fentolamina. 

 

Tabela 2. Valores basais da pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), 

fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA), condutância vascular 

renal (CVR) e condutância vascular aórtica (CVA) do grupo controle (CON) e 

experimental 2 (EXP 2).  

Grupo N PAM 

(mmHg) 

FC 

(bpm) 

FSR 

(ml/min) 

FSA 

(ml/min) 

CVR 

ml/(min*mmHg) 

CVA 

ml/(min*mmHg) 

CON 6 97 ± 5,1 387 ± 12,0 2,8 ± 0,3 17,8 ± 2,4 0,02 ± 0,004 0,15 ± 0,02 

EXP 2 6 99 ± 4,4 386 ± 14,6 3,2 ± 0,4 18,1 ± 2,0 0,05 ± 0,002 0,19 ± 0,01 

Resultados expressos como média ± EPM. 

 

O volume de sangue retirado durante o choque hemorrágico foi 

semelhante nos dois grupos (CON: 3,5 ± 0,5 vs. EXP 2: 3,4 ± 0,3 mL). O 

choque hemorrágico produziu reduções semelhantes na PAM no CON (96,9 ± 

5,1 para 62,2 ± 1,1 mmHg) e no EXP 2 (99 ± 4,4 para 62 ± 0,5 mmHg) (Figura 

9 A, 12 e 13). 

Os animais do grupo controle apresentaram restauração da PAM após 

infusão de salina hipertônica (104 ± 4,2 mmHg, 10 min após SH) (Figura 9 A e 



12). Com o bloqueio da neurotransmissão adrenérgica do MnPO respostas 

significativamente diferentes foram observadas. Após 10 min da infusão de SH 

os animais desse grupo apresentavam uma média da PAM menor que a do 

grupo controle e dos valores basais (73 ± 1,3 mmHg, 10 min após SH), 

permanecendo assim até 40 min após infusão de SH (86 ± 2,6 mmHg, 10 min 

após SH) (Figura 9 A e 13). A partir dos 40 min até o final do experimento a 

média da PAM apresentava-se restaurada a valores basais (89 ± 3,3 mmHg, 10 

min após SH). Não foram observadas diferenças significativas na FC entre os 

grupos, porém, no tempo de 20 min após hemorragia os animais do EXP 2 

apresentaram uma ligeira bradicardia (347,0 ± 7,4 bpm, 20 min após 

hemorragia) (Figura 9 B, 12 e 13). 
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Figura 9: Valores da pressão arterial média (PAM; A) e frequência cardíaca (FC; B) induzidas 

pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle (n=6) e no grupo experimental 2 (n=6). 

Resultados expressos como média ± EPM.* diferente do tempo 0; † diferente do grupo 

controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da hemorragia, a linha tracejada 

representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão de salina hipertônica 3M. 

 

 



O choque hemorrágico provocou uma queda do FSR semelhante entre 

os grupos (CON: -74,5 ± 5,4% vs. EXP 2: -49,9 ± 4,9% em relação ao valor 

basal; Figure 5 A, 7 e 8). Tanto nos animais do CON quanto os animais do EXP 

2 o FSR elevou-se após a sobrecarga de sódio (CON: 25,8 ± 30 % vs. EXP 2: -

17,1 ± 10,9 % em relação ao basal, 10 minutos após a infusão, 

respectivamente; Figura 10 A, 12 e 13), e se manteve a níveis basais até o final 

do período experimental (CON: -4,1 ± 19,8 % vs. EXP 2: -28,4 ± 9,2 % em 

relação ao basal, 60 minutos após a infusão; respectivamente). 

A indução do choque hemorrágico provocou uma queda acentuada da 

CVR tanto no CON (-59,4 ± 9,2 % em relação ao basal, 20 minutos após 

hemorragia; Figure 5 B) quanto no EXP 2 (-54,8 ± 10,5 % em relação ao basal, 

20 minutos após hemorragia; Figure 5 B). Após infusão de SH, ambos os 

grupos apresentaram restauração da CVR a valores basais (CON: 116,8 ± 25,0 

% vs. EXP 2: 92,6 ± 10,8 %, em relação ao valor basal, 10 min após a infusão; 

respectivamente; Figura 10 B, 12 e 13), não havendo diferença significativa 

entre os grupos. 
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Figura 10: Variações do fluxo sanguíneo renal (FSR, % basal; A) e da condutância vascular 

renal ( CVR, % basal; B) induzidas pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle 

(n=5) e no grupo experimental 2 (n=6). Resultados expressos como média ± EPM. * diferente 

do tempo 0; † diferente do grupo controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da 

hemorragia, a linha tracejada representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão 

de salina hipertônica 3M. 

 



O choque hemorrágico causou uma queda do FSA, semelhante nos dois 

grupos (CON: -44,1 ± 4,8% vs. EXP 2: -41,6 ± 1,9% em relação ao valor basal; 

Figura 6 A, 7 e 8). 20 min após a infusão de salina hipertônica, tanto o EXP 2 

quanto o CON apresentaram elevação do FSA (-8 ± 6,0 % e -16,6 ± 1,9 %, em 

relação ao valor basal, 20 min após a infusão; Figura 11 A, 12 e 13), entretanto, 

esses valores estavam abaixo dos observados durante o período basal. 

Os animais do grupo controle, 20 min após a infusão de SH, 

apresentaram uma ligeira vasoconstrição aórtica mantendo-se até o final do 

experimento (-27,4 ± 4,3 % em relação ao valor basal, 60 min após a infusão; 

Figura 11 B e 13). O EXP 2 apresentou um pico de vasodilatação aórtica 10 

min após a sobrecarga de sódio, que foi significativamente diferente do grupo 

controle, (20,3 ± 6,4 % vs. -13,8 ± 4,2 %, em relação ao valor basal, 10 min 

após a infusão; p< 0,05) reduzindo-se a valores basais até o final do 

experimento (-15,7 ± 6,2 % em relação ao valor basal, 60 min após a infusão; 

Figura 11 B, 12 e 13). 
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Figura 11: Variações do fluxo sanguíneo aórtico (FSA, % basal; A) e da condutância vascular 

aórtica ( CVA, % basal; B) induzidas pela sobrecarga de sódio nos animais do grupo controle 

(n=5) e no grupo experimental 2 (n=6). Resultados expressos como média ± EPM. * diferente 

do tempo 0; † diferente do grupo controle. p < 0,05. A barra em preto representa o período da 

hemorragia, a linha tracejada representa o momento da nanoinjeção e a seta indica a infusão 

de salina hipertônica 3M. 

 



 

 

Figura 12. Traçado típico das alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial 

média (PAM), fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA) e na frequência 

cardíaca (FC), induzidas pela sobrecarga de sódio em animais controle submetidos à 

nanoinjeção de soro fisiológico no MnPO. 



 

 

Figura 13. Traçado típico das alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial 

média (PAM), fluxo sanguíneo renal (FSR), fluxo sanguíneo aórtico (FSA) e na frequência 

cardíaca (FC), induzidas pela sobrecarga de sódio em animais experimentais submetidos ao 

bloqueio da neurotransmissão adrenérgica do MnPO. 



 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que a infusão de 

salina hipertônica 3 M após indução de um quadro hemorrágico é eficaz na 

ressuscitação dos animais submetidos a esse tipo de experimentação, e que a 

integridade do Núcleo Pré-Óptico Mediano (MnPO) é essencial para essa 

eficácia, visto que após ativação dos receptores gabaérgicos do MnPO, os 

animais não apresentaram restauração da pressão arterial  e da condutância 

vascular renal, respostas padrão a infusão de salina hipertônica em situação de 

hipovolemia. Os resultados também demostram que a neurotransmissão 

adrenérgica, via receptor α, está envolvida no restabelecimento da PA e que 

provavelmente estaria mediando de forma menos significativa a resposta à 

reatividade vascular renal, visto que os animais com bloqueio da 

neurotransmissão adrenérgica apresentaram uma restauração tardia da PA e 

da CVR semelhante aos animais controle. 

Nossos resultados demostraram que o uso da salina hipertônica é eficaz 

no restabelecimento da PA dos animais hipovolêmicos submetidos à infusão de 

salina hipertônica, corroborando com os achados de estudos pioneiros de 

Velasco et al., (1980), onde foi demostrado que a administração de solução 

salina hipertônica restaurou rapidamente a pressão arterial e o débito cardíaco. 

No presente estudo os resultados evidenciaram que a infusão de solução 

salina hipertônica (3 M) se mostrou ineficiente na restauração da PA e CRV 

nos animais submetidos ao bloqueio farmacológico do MnPO, através da 

estimulação dos receptores GABAa, uma vez que a sobrecarga de sódio não 

5- Discussão 



restaurou a pressão arterial, que se manteve  semelhante ao observados após 

indução do choque hemorrágico. 

Mudanças na osmolaridade plasmática são detectadas por 

osmoreceptores centrais e periféricos. Esses, por sua vez, enviam informações 

para áreas específicas do SNC como o MnPO que é um centro de integração 

responsável pelo controle do equilíbrio hidroeletrolítico (Johnson et al., 1996; 

Toney et al., 2003). Já os aferentes carotídeos recebem informações acerca da 

composição do meio extracelular e as envia para neurônios do núcleo do tracto 

solitário (NTS) (grupamento catecolaminérgico A2) e este por sua vez se 

projetaria para a região caudoventrolateral do bulbo (grupamento 

catecolaminérgico A1) que também estariam regulando as respostas 

autonômicas em decorrência de mudanças na osmolaridade plasmática 

(Hokfelt et al., 1973; Dahlstroem & Fuxe, 1964; Blessing et al., 1982; Saper & 

Levisohn, 1983; Sawchenko & Swanson, 1981; Tucker et al., 1987). Essas 

regiões, através de neurônios noradrenérgicos, estariam então se projetando 

para o MnPO (Sawchenko & Swanson, 1981; Blessing et al., 1982; Tucker et 

al., 1987; Tanaka et al., 1992; Tanaka et al., 1997). Neste contexto, os 

resultados do presente estudo sugerem que essas projeções estariam 

integrando a via de processamento e transmissão das informações sobre 

alterações da composição e do volume circulante provenientes dos sensores 

carotídeos e osmoreceptores centrais para o MnPO, e que seu bloqueio 

impediria a modulação reflexa dos ajustes autonômicos e neuroendócrinos 

necessários para a recuperação cardiovascular através da infusão de salina 

hipertônica em condições de choque hemorrágico. 



Sabendo da importância do MnPO na ressuscitação induzida pela 

infusão de salina hipertônica nos animais hemorrágicos, nós procuramos 

evidenciar se a neurotransmissão adrenérgica via receptor adrenérgico α1 e α2 

estaria envolvida nessas respostas de regulação cardiovascular. 

Nas últimas décadas, estudos vêm demostrando a participação da 

neurotransmissão adrenérgica no MnPO nas vias neuro-humorais envolvidas 

com a regulação do volume circulante. Pedrino et al., (2009), mostraram que a 

integridade da neurotransmissão adrenérgica no MnPO é essencial para a 

vasodilatação renal induzida pela infusão de salina hipertônica. Outros 

trabalhos evidenciaram que estímulos elétricos da região onde estão 

localizados os neurônios A1, aumentam a atividade dos neurônios do MnPO 

que se projetam para o PVN e que esta resposta excitatória foi bloqueada por 

fentolamina (antagonista α-adrenoceptor não seletivo), sugerindo que a região 

A1 atua aumentando a atividade dos neurônios do MnPO por ativação dos 

receptores α-adrenérgicos (Tanaka et al., 1992). Porém, nenhum estudo 

procurou investigar se em quadros de hipovolemia essa neurotransmissão 

seria importante para a melhora cardiovascular induzida pela infusão de salina 

hipertônica. 

Diante dos resultados até aqui expostos, torna-se plausível hipotetizar 

que a neurotransmissão adrenérgica via receptor α estaria modulando a 

resposta cardiovascular à infusão de salina hipertônica em situações de 

hipovolemia. De fato os resultados obtidos neste trabalho comprovam esta 

hipótese, visto que nos animais submetidos ao bloqueio farmacológico dos 

receptores α- adrenérgicos por fentolamina a restauração da PA só ocorre ao 

final do experimento. A respeito da reatividade vascular renal, acredita-se que a 



via de estimulação adrenérgica não estaria modulando as respostas à salina 

hipertônica no território renal em quadros de hemorragia, pois os animais 

apresentaram restauração da CVR semelhante ao grupo controle. 

Provavelmente esta neurotransmissão estaria modulando outros leitos, como o 

mesentérico, não analisados no presente trabalho.  

Llewellyn et al., (2011), demonstraram que a ativação do MnPO por N-

metil-D-aspartato (agonista seletivo dos receptores glutamatérgicos) aumentou 

a pressão arterial, a frequência cardíaca e a atividade simpática renal em 

ratos normotensos anestesiados. Essas respostas foram atenuadas após a 

nanoinjeção de AP5 (antagonista de receptores glutamatérgicos). Outro estudo 

demostrou a importância da neurotransmissão angiotensinérgica via receptor 

AT1 na modulação da excitabilidade ou inibição de neurônios do MnPO (Henry 

et al., 2009; de Lucca & Franci, 2004). Sabendo da existência dessas e outras 

importantes neurotransmissões no MnPO, sugere-se que provavelmente elas 

estariam modulando com maior eficiência, as alterações na CVRl induzida pela 

sobrecarga de sódio em animais submetidos ao choque hemorrágico, porém, 

estudos complementares deverão ser realizados para melhor elucidar as 

principais neurotransmissões envolvidas nesta via. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Llewellyn%20T%22%5BAuthor%5D


 

 

Os resultados apresentados no presente estudo permitem concluir que a 

atividade de neurônios do Núcleo Pré-Óptico Mediano é fundamental para o 

restabelecimento da pressão arterial e condutância vascular renal induzidos 

pela infusão de salina hipertônica em animais submetidos ao choque 

hemorrágico. Além disso, essas respostas são parcialmente dependentes de 

uma neurotransmissão adrenérgica mediada por receptor α. 
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