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RESUMO 

Atualmente as doenças cardiovasculares e suas complicações são as maiores causas 

de morte em todo o mundo. Dentre estas doenças, a hipertensão arterial sistêmica 

destaca-se por sua grande prevalência e por sua característica multifatorial. Diversos 

estudos demonstram que, entre outros fatores, a alta ingestão de alimentos 

industrializados, ricos em sal e em açúcar, contribui para a patofisiologia da 

hipertensão arterial sal-dependente e relacionada à obesidade. Entretanto, as 

alterações induzidas pela sobrecarga de sacarose sobre o sistema cardiovascular e a 

regulação reflexa da pressão arterial ainda precisam ser esclarecidas. A partir do 

exposto, objetivamos avaliar os efeitos da sobrecarga de sal de diferentes durações 

durante o período pós-natal e da sobrecarga de sacarose na fase adulta sobre 

parâmetros cardiovasculares de animais adultos.  Avaliamos a pressão arterial média 

(PAM), a frequência cardíaca (FC) e a sensibilidade barorreflexa dos animais 

submetidos à sobrecarga de sal após o desmame e à sobrecarga de sacarose na fase 

adulta. Nos animais submetidos à sobrecarga de NaCl, foram avaliadas também a 

morfologia cardíaca e a sensibilidade da região Rostro Ventrolateral do Bulbo (RVLM). 

Machos Wistar com 21 dias de vida receberam solução salina hipertônica (NaCl 0,3M) 

durante 30 dias ou 60 dias (grupos experimentais). Os grupos controle foram mantidos 

com água durante período equivalente.  Após o tratamento, todos os grupos foram 

mantidos com água e ração por um período de 15 dias (recuperação). Um grupo 

distinto de animais adultos foi submetido à sobrecarga de sacarose por 30 dias. Ao 

final dos protocolos experimentais, os animais foram submetidos ao procedimento de 

canulação crônica. 24h após a cirurgia, os parâmetros cardiovasculares basais e suas 

alterações induzidas por estimulação barorreflexa e/ou quimiorreflexa foram 

registrados. O índice de barorreflexo (IB) foi calculado como a razão entre as 

variações de FC e de PAM induzidas por cada infusão de fenilefrina e nitroprussiato 

de sódio. Não foram observadas diferenças significativas entre os valores basais de 

PAM e FC dos animais submetidos à sobrecarga de sal durante 30 dias em 

comparação com os animais controle de mesma idade (PAM: cont.: 118,2 ± 3,7 mmHg 

vs. exp.: 112,3 ± 4,0 mmHg. FC: cont.: 404,0 ± 10,6 bpm vs. exp.: 374,7 ± 9,1 bpm, 

respectivamente). Entretanto, estes animais apresentaram diminuição da 
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sensibilidade barorreflexa, em comparação com o grupo controle (IB: cont.: -2,441 ± 

0,359 bpm/mmHg vs. exp.: -1,434 ± 0,086 bpm/mmHg, p<0,05). Os animais 

submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias apresentaram elevação de PAM (cont. 

98,6 ± 2,6 mmHg vs. exp. 117,7 ± 4,2 mmHg; p<0,05) e de FC (cont. 365,4 ± 12,2 bpm 

vs. exp. 392,5 ± 10,3 bpm; p<0,05) em comparação com seu grupo controle. Além 

disso, a sensibilidade barorreflexa induzida por hipertensão se mostrou diminuída 

nestes animais (cont. -1,83 ± 0,04 bpm/mmHg vs. exp. -1,24 ± 0,19 bpm/mmHg; 

p<0,05). A sobrecarga de sal por 60 dias aumentou a frequência relativa de colágeno 

tipo I nos corações dos animais adultos (cont.: 15,74 ± 0,61% vs. exp.: 19,79 ± 1,26%; 

p<0,05), mas não promoveu hipertrofia de cardiomiócitos. Além disso, a resposta 

pressora às nanoinjeções de glutamato na região RVLM se mostrou aumentada nos 

animais tratados por 60 dias, em comparação com o grupo controle (cont.: Δ15,47 ± 

2,56 mmHg vs. exp.: Δ34,31 ± 4,65 mmHg; p<0,05). Os animais tratados com 

sacarose apresentaram elevação de PAM e FC em comparação com o grupo controle 

(cont.: 102,5 ± 1,4 mmHg vs. exp.: 111,3 ± 0,9 mmHg; cont.: 334,7 ± 7,3 bpm vs. exp.: 

371,6 ± 4,7 bpm; p<0.05). Além disso, apresentaram diminuição da sensibilidade 

barorreflexa induzida por hipotensão (cont.: 5,0 ± 0,1 bpm/mmHg vs. exp.: 4,0 ± 0,1 

bpm/mmHg; p<0,05) e aumento da resposta pressora após estimulação 

quimiorreflexa (cont.: 14,9 ± 1,9 mmHg vs. exp.: 29,2 ± 5,5 mmHg; p<0,05). Os 

resultados nos permitem concluir que as alterações na modulação reflexa da pressão 

arterial induzidas pela sobrecarga de sal após o desmame precedem os efeitos 

cardiovasculares induzidos por tal protocolo, indicando que modificações na 

sensibilidade barorreflexa podem ser independentes de alterações permanentes de 

pressão arterial. Além disso, a sobrecarga de sal após o desmame promove elevação 

da sensibilidade da região RVLM nos animais adultos. Por sua vez, a sobrecarga de 

sacarose promove elevação de PAM, FC e sensibilidade quimiorreflexa, enquanto que 

a sensibilidade barorreflexa diminui. Em conjunto, estes resultados nos permitem 

concluir que modificações da ingestão de sal ou sacarose produzem alterações 

permanentes no controle da pressão arterial, sendo estas, em partes, desencadeadas 

por alterações na regulação neural da circulação sanguínea. 
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ABSTRACT 

Cardiovascular diseases (CVD) and their complications are the main causes of 

death around the world nowadays. Among these diseases, the hypertension stands 

out because of its great prevalence and multifactorial characteristic. Several studies 

demonstrate that, among other factors, the increased intake of industrialized food (rich 

in both salt and sugar) contribute to the pathophysiology of salt-dependent 

hypertension and obesity-related hypertension. However, the high sucrose intake-

induced cardiovascular modifications still need to be clarified. Based on these 

information, we sought to evaluate the effects of high salt intake of different durations 

during the post-natal period and of high sucrose intake in adulthood on cardiovascular 

parameters in adult animals. The present study sought to determine the cardiovascular 

and autonomic effects of salt and sucrose overload in adult animals. We evaluated the 

mean arterial pressure (MAP), the heart rate (HR) and the baroreflex sensitivity of the 

animals submitted to salt overload after weaning and to sucrose overload in adulthood 

and the cardiac morphology and Rostral Ventrolateral Medulla (RVLM) sensitivity after 

salt overload. 21 days old male Wistar rats received hypertonic saline solution (NaCl 

0,3M) for 30 or 60 days (experimental groups). The control groups were maintained 

with tap water for equivalent period. After the treatment, the groups were maintained 

with tap water and food for 15 days (recovery period). A distinct group of adult animals 

was submitted to sucrose overload for 30 days. At the end of the experimental 

protocols, the animals were chronically cannulated. 24h after the surgery, the basal 

cardiovascular parameters and its modifications induced by baroreflex/chemoreflex 

stimulation were recorded.  The baroreflex index was calculated as the ratio between 

HR and MAP changes after each infusion of phenylephyne and sodium nitroprusside. 

There were no differences between baseline MAP and HR of the animals treated 

during 30 days compared to the age-matched control animals (cont.: 118.2 ± 3.7 

mmHg vs. exp.: 112.3 ± 4.0 mmHg; cont.: 404.0 ± 10.6 bpm vs. exp.: 374.7 ± 9.1 bpm). 
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However, these animals presented diminished baroreflex sensitivity compared to the 

control group (BI:  cont.; -2.441 ± 0.359 bpm/mmHg vs. exp.: -1.434 ± 0.086 

bpm/mmHg, p<0.05). The animals submitted to high salt intake for 60 days after 

weaning presented increased MAP (cont. 98.6 ± 2.6 mmHg vs. exp. 117.7 ± 4.2 mmHg; 

p<0.05) and HR (cont. 365.4 ± 12.2 bpm vs. exp. 392.5 ± 10.3 bpm; p<0.05) compared 

to their control group. Moreover, the baroreflex sensitivity was diminished in those 

animals (cont. -1.83 ± 0.04 bpm/mmHg vs. exp. -1.24 ± 0.19 bpm/mmHg; p<0.05). The 

type I collagen relative frequency increased in the hearts of adult animals after 60 days 

after salt overload (cont.: 15.74 ± 0.61% vs. exp.: 19.79 ± 1.26%; p<0.05) but no 

differences were observed in the cardiomyocyte cross-sectional area. Furthermore, 

the pressure response to glutamate nanoinjections into the RVLM was increased in 

the animals treated for 60 days compared to the control group (cont.: Δ15.47 ± 2.56 

mmHg vs. exp.: Δ34.31 ± 4.65 mmHg; p<0.05). The sucrose-treated animals 

presented increased MAP and HR compared to the control group (cont.: 102.5 ± 1.4 

mmHg vs. exp.: 111.3 ± 0.9 mmHg; cont.: 334.7 ± 7.3 bpm vs. exp.: 371.6 ± 4.7 bpm; 

p<0.05). Furthermore, they presented diminished hypotension-induced baroreflex 

sensitivity (cont.: 5.0 ± 0.1 bpm/mmHg vs. exp.: 4.0 ± 0.1 bpm/mmHg; p<0.05) and 

increased pressure response after chemoreflex stimulation (cont.: 14.9 ± 1.9 mmHg 

vs. exp.: 29.2 ± 5.5 mmHg; p<0.05). Our results allow us to conclude that changes in 

the reflex regulation of blood pressure induced by salt overload after weaning precede 

the cardiovascular effects induced by such protocol, indicating that baroreflex 

sensitivity modifications can occur independently on permanent blood pressure 

changes. Moreover, salt overload after weaning promotes increases in RVLM 

sensitivity in adult animals. Furthermore, sucrose overload promotes MAP, HR and 

chemoreflex sensitivity elevation, whereas it promotes diminish of baroreflex sensitivity 

in adult rats. Taken together, our results allow us to conclude that changes in salt or 

sucrose intake produce permanent modifications in the arterial pressure control and 

such modifications are, in part, induced by changes in neuronal regulation of blood 

circulation. 

Key-words: cardiovascular diseases; salt overload; RVLM; metabolic syndrome, 

chemoreflex sensitivity.
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INTRODUÇÃO 

 A prevalência de doenças cardiovasculares (DCV) tem aumentado 

significativamente desde a revolução industrial, especialmente no ocidente (1). De 

fato, o advento de novas formas de produção industrial – em grande escala e 

altamente automatizada – e a popularização de diversos tipos de meios de transporte 

contribuem para o sedentarismo e o aumento do número de casos de DCV e diabetes.  

 Além disso, diversos estudos demonstram que o consumo exacerbado de 

produtos industrializados e alimentos ricos em sal e açúcar desencadeiam efeitos 

maléficos à saúde, como a resistência à insulina (2–4) e o aumento da pressão arterial 

(PA) (2,5–7). A elevação sustentada da PA é um dos principais fatores de risco para 

o desenvolvimento de DCV, sendo, juntamente com suas complicações, a maior 

causa de mortes mundialmente (8). Outros fatores de risco para o desenvolvimento 

destas doenças incluem hipercolesterolemia, diabetes, predisposição genética, 

obesidade, sedentarismo e tabagismo (8,9). Enquanto que o sedentarismo e o 

tabagismo podem ser evitados, os outros fatores de risco, além de não serem 

evitáveis, tendem a ocorrer simultaneamente e caracterizam um quadro clínico 

denominado Síndrome Metabólica (SM) (10).  

 Embora a patogênese da hipertensão arterial não seja completamente 

conhecida, sabe-se que a alta ingestão de sal e ainda distúrbios da homeostase 

hidromineral estão relacionados com esta patologia (6,7,11–15). A longo prazo, a 

hipertensão arterial pode afetar órgãos como rins e coração (16–18). 

Atualmente o consumo de alimentos altamente industrializados se inicia logo 

na primeira infância, sendo que diversos produtos ricos em sal e em açúcar (como os 

exemplificados no apêndice I) são direcionados, tanto em sua apresentação quanto 

em sua divulgação, para as crianças. Além disso, no geral, produtos industrializados 

apresentam menor custo e maior distribuição que seus equivalentes orgânicos, 

fazendo com que sejam consumidos pelas diversas classes sociais(19). Diversos 

estudos demonstram que a elevação no consumo destes produtos está diretamente 

relacionada com a crescente incidência no número de casos de DCV observada nos 

últimos anos (20–26), de modo que estudar os efeitos destas substâncias no 

organismo se tornou de grande importância.  
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 REGULAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO E HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

A manutenção do meio interno estável é o principal objetivo de todos os 

processos fisiológicos (27) e está diretamente relacionada com a manutenção das 

concentrações iônicas dos compartimentos intra e extracelulares. Assim, alterações 

da osmolaridade do compartimento extracelular são percebidas por todos os tecidos 

perfundidos e podem alterar o volume, o metabolismo e a função celular (28). Desta 

forma, a regulação precisa do volume e da osmolaridade do compartimento 

extracelular é fundamental para sobrevivência. 

Dentre os diferentes tipos de sais inorgânicos presentes nos líquidos corporais, 

o cloreto de sódio (NaCl) é o mais consumido e a concentração do íon sódio (Na+) 

está diretamente relacionada à manutenção da homeostase dos fluidos corporais. 

Assim, variações da concentração deste íon podem provocar fluxo osmótico entre os 

compartimentos intra e extracelular modificando a concentração de todos os demais 

componentes destes compartimentos. Grandes alterações na osmolaridade do 

compartimento extracelular podem afetar a integridade da célula, por causar 

alterações do volume e da concentração iônica intracelular, resultando em 

convulsões, paralisia, coma e, em condições extremas, morte (29). Desta forma, não 

é surpreendente observarmos a existência de diversos mecanismos homeostáticos 

que visam à manutenção da concentração plasmática de sódio dentro de uma faixa 

de variação restrita (30). 

A detecção das variações de osmolaridade é realizada pelos osmorreceptores 

centrais e periféricos, que enviam essas informações para diversas regiões do sistema 

nervoso central (SNC), como o núcleo pré-óptico mediano (MnPO) e o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN), modulando, assim, as respostas 

comportamentais e vegetativas (29,31). Os osmorreceptores centrais estão 

localizados em regiões próximas aos ventrículos cerebrais, e por isso, recebem a 

denominação de órgãos circunventriculares. Dentre estes, destacam-se os neurônios 

localizados no órgão sub-fornical (SFO) e no órgão vasculoso da lâmina terminal 

(OVLT) (29,30,32). Os osmorreceptores periféricos estão localizados nos vasos 

renais, intestinais e principalmente hepáticos (veia porta) e realizam a sua primeira 
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sinapse no SNC no Núcleo do Trato solitário (NTS) (33,34). Posteriormente, tais 

informações são enviadas para regiões hipotalâmicas onde são processadas e 

resultam em respostas autonômicas, principalmente através da ativação de neurônios 

pré-motores simpáticos localizados na região Rostroventrolateral do bulbo (RVLM) 

(35,36). 

 Estudos têm demonstrado que, quando expostos à hiperosmolaridade, os 

osmorreceptores reduzem seu o volume intracelular devido à perda osmótica de água 

(37,38). Ademais, evidências experimentais têm relacionado a diminuição do volume 

celular com o aumento da excitabilidade e deflagração de potenciais de ação por 

essas células (38,39). Uma vez detectadas as alterações da osmolaridade do fluido 

extracelular, desencadeiam-se ajustes comportamentais e vegetativos que visam 

reestabelecer o volume e/ou composição do compartimento extracelular (30,40). 

Dentre os ajustes vegetativos, várias evidências experimentais têm 

demonstrado que aumentos agudos da concentração plasmática de sódio 

desencadeiam uma série de respostas autonômicas, cardiovasculares e hormonais. 

Dentre essas respostas destacamos: a redução da atividade nervosa simpática (ANS) 

renal (41–44), secreção do peptídeo natriurético atrial (ANP), ocitocina e vasopressina 

(45–50), aumento da PA  (50–54) e vasodilatação renal (51–56). Admite-se que estes 

ajustes desencadeados pela hipernatremia, fazem parte de um conjunto de respostas 

integradas que visam promover a natriurese, restabelecendo, assim, as condições 

volêmicas normais. 

Estudos de Weiss (1996) (42) demonstraram que a infusão intravenosa de 

solução salina hipertônica (SH; NaCl 2,5M) induz aumento transitório de PA e que tal 

aumento está relacionado com a secreção de vasopressina e com o aumento da ANS 

lombar. Além disso, estudo realizado em nosso laboratório demonstrou que a infusão 

de SH promove a diminuição da ANS renal e consequente vasodilatação deste 

território (57). Em conjunto, estas respostas visam o aumento da pressão de perfusão 

e do fluxo sanguíneo para o território renal, promovendo a natriurese. 

De fato, a vasodilatação do território renal é um fator importante na excreção 

de água e sódio, sendo um dos fatores cruciais a serem regulados após alterações 

agudas da osmolaridade do compartimento extracelular (53). Diversos estudos 
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demonstram que a geração e a manutenção da resposta vasodilatadora do território 

renal parecem depender de mecanismos neurais e hormonais  (58–63). Os 

mecanismos neurais parecem envolver a diminuição específica da ANS para o 

território renal, uma vez que a condutância vascular renal aumenta, enquanto que não 

ocorrem alterações significativas na condutância vascular para outros leitos, como o 

mesentérico e para membros posteriores  (41,52,62,63). 

Diversas áreas do sistema nervoso central e aferentes periféricos (baro e 

quimiorreceptores) participam do controle da homeostase hidromineral e da regulação 

cardiovascular e estão envolvidos nas respostas simpatoinibitórias e vasodilatadoras 

do território renal induzidas por hipernatremia (52,54,65). Estudos de Pedrino et al. 

(52,53,64) demonstraram que lesões da região Antero-Ventral do Terceiro Ventrículo 

(AV3V) e dos grupamentos noradrenérgicos A1 e A2 (nas regiões Caudoventrolateral 

do bulbo – CVLM - e no NTS) abolem a vasodilatação e a simpatoinibição renal 

induzidas por infusão de SH. Além disso, recentemente, estudo de Silva et al. (2015) 

(66) demonstrou que a vasodilatação e a simpatoinibição renal após infusão de SH 

são dependentes da integridade dos aferentes sinoaórticos, uma vez que a 

desnervação destes aferentes abole tais respostas.  

Diferentemente do que ocorre no território renal, estudos experimentais 

demonstraram que a hiperosmolaridade plasmática promove aumento da ANS em 

outros territórios (67). Holbein e Toney (2015) (68) demonstraram aumentos 

específicos da ANS torácica, lombar e esplâncnica após infusão intravenosa de SH. 

Estas alterações específicas de ANS para diferentes territórios alteram as funções 

cardiovasculares em resposta às necessidades fisiológicas. Além disso, este aumento 

de ANS em diversos leitos, exceto o renal, pode estar relacionado com a elevação de 

PA observada após desafios osmóticos agudos. 

É bem descrito na literatura que alterações da osmolaridade plasmática 

desencadeiam respostas comportamentais e vegetativas que agem de modo a 

restaurar as condições fisiológicas (29,30,69,70). Entretanto, quando tais alterações 

de osmolaridade, especialmente a hipernatremia, são prolongadas, as respostas do 

organismo, que são essenciais para a sobrevivência, podem desencadear efeitos 

maléficos ao sistema cardiovascular.  
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Evidências experimentais e epidemiológicas demonstram que uma dieta rica 

em sódio é um importante fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial (39,71). De fato, aumentos da PA têm sido descritos em populações com altos 

consumos de sódio em suas dietas (para revisão ver Horan et al. (1985) (72). Outros 

estudos em modelos experimentais e ensaios clínicos fornecem provas convincentes 

a respeito do efeito nocivo da ingestão de sódio na PA, tanto entre hipertensos quanto 

entre normotensos (14,73). Além de seus efeitos sobre a PA, o excesso de consumo 

de sódio na dieta tem sido associado diretamente com doença cardíaca coronariana, 

acidente vascular cerebral e doenças não cardiovasculares (73). 

Estudos pioneiros de Barker (1997) (74) sugerem que doenças desenvolvidas 

na fase adulta estão relacionadas com determinadas condições a que o indivíduo foi 

exposto nos estágios iniciais de vida, incluindo a fase pré-natal. Bao et al. (1995) (75) 

demonstram que o risco de se desenvolver hipertensão arterial na fase adulta está 

relacionado com os níveis de PA nas fases iniciais da vida. Consistente com estes 

resultados, Li et al. (1995) (76) demostraram que valores altos de PA durante a 

infância estiveram correlacionados positivamente com os altos valores da PA sistólica 

e diastólica anos mais tarde. Neste sentido, Vidonho et al. (2004) (2) observaram 

maior PA na prole adulta de mães que foram alimentadas com dieta hipersódica 

(0,65M ou 1,3 M de NaCl) durante a gestação e a lactação. 

Estudo recente realizado em nosso laboratório demonstrou que a sobrecarga 

de sódio durante o período pós-natal e pós-desmame promove elevação da pressão 

arterial média (PAM) e da frequência cardíaca (FC) na fase adulta (7, apêndice IIa). 

Estes resultados estendem estudos anteriores, indicando que, não apenas as fases 

pré-natais, mas também o período pós-natal e pós-desmame possui papel importante 

no aumento da PA observado na fase adulta. Além disso, recentemente, 

demonstramos que a sobrecarga de sal após o desmame, apesar de não alterar a 

função cardíaca em condições basais, compromete o relaxamento cardíaco de 

animais adultos após episódio de hipóxia, além de apresentar características 

marcadamente arritmogênicas nestas situações (M.C.S.M., C.H.C. e G.R.P., 

observações não publicadas, apêndice IIb). Este estudo reforça o fato de que 
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alterações da homeostase hidromineral nas primeiras fases do período pós-natal 

promovem alterações cardiovasculares persistentes até a fase adulta. 

A ontogênese da hipertensão arterial sistêmica ainda não é completamente 

conhecida, entretanto estudos em humanos e em modelos animais indicam que o 

aumento da ingestão de sódio está associado a esta patologia (14,77–80). Além disso, 

diversos estudos têm demonstrado a participação do SNC no desenvolvimento de 

hipertensão arterial em modelos experimentais e em humanos (12,81).  

O mecanismo pelo qual o SNC participa do desenvolvimento da hipertensão 

depende das causas específicas do estado hipertensivo (82–84). Evidências 

substanciais sugerem que a elevação da atividade simpática participe da patogênese 

da hipertensão arterial, já que a simpatectomia e, ainda, agentes anti-hipertensivos 

que atuam bloqueando a transmissão simpática são capazes de prevenir o 

desenvolvimento ou a manutenção da hipertensão experimental (85–88). Além disso, 

aumento do tônus simpático foi observado em ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR) (89). 

A participação do SNC no controle da PA se dá principalmente através de sua 

divisão simpática que inerva coração, rins, vasos e glândula adrenal, chamadas de 

eferências barosensíveis (81). Tais eferências são caracterizadas por possuírem 

atividade tônica modulada pelo barorreflexo. Os neurônios pré-ganglionares 

simpáticos, localizados na coluna intermédio-lateral (IML) da medula espinhal 

recebem um número reduzido de aferências de regiões supraespinhais, como o PVN, 

o núcleo caudal da rafe, região rostroventromedial do bulbo (RVMM) e região 

rostroventrolateral do bulbo (RVLM) (90). Dentre estas regiões, a região RVLM se 

destaca como a principal região responsável pelo controle tônico da ANS.  

Diversas evidências experimentais têm demonstrado que a integridade da 

região AV3V é importante para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e para o 

desenvolvimento e manutenção da hipertensão arterial em diversos modelos 

experimentais (91–93).  Estudos   demonstram, por exemplo, que a ablação da região 

AV3V compromete a emissão de comportamentos de sede e apetite ao sódio (94–96). 

Além disso, Haywood et al. (1983) (92) demonstraram que a ablação desta região 
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previne o desenvolvimento da hipertensão arterial induzida por estenose parcial da 

artéria renal (Goldblatt).  

Um dos componentes da região AV3V, o MnPO é um importante centro de 

integração do SNC para o controle hidroeletrolítico e da PA (97,98). De fato, estudos 

recentes realizados em nosso laboratório demonstram a participação do MnPO na 

manutenção da hipertensão arterial observada em SHR (99,100) e em animais 

submetidos ao modelo de hipertensão Goldblatt (A.A.M., M.C.S.M. e G.R.P., 

observações não publicadas), além da sua participação na recuperação 

cardiovascular induzida por SH em animais hemorrágicos (101). O MnPO recebe 

informações de osmoreceptores centrais e se projeta para o PVN e este, por sua vez, 

para o RVLM (90,102,103). Os neurônios da região RVLM que se projetam para os 

neurônios pré-ganglionares simpáticos na IML são tonicamente ativos e respondem a 

uma variedade de estímulos que alteram a PA (104). A região RVLM é considerada a 

principal geradora do tônus simpático por ser, dentre as regiões que se projetam 

diretamente para a IML, a única a apresentar atividade tônica essencial para a 

manutenção do tônus vasomotor (105). Esta região participa do controle do equilíbrio 

hidroeletrolítico, visto que recebe informações de osmorreceptores centrais, através 

de regiões como o PVN, e promove, assim, alterações da ANS, a fim de restaurar a 

osmolaridade plasmática (81). 

Estudos têm demonstrado que uma dieta rica em sódio promove aumento 

resposta pressora à injeção de glutamato na região RVLM, independente da forma 

como o consumo de sódio é realizado (se pela água, com SH como única fonte hídrica, 

ou pela ração) (12,106). Mais recentemente, Adams et al. (2007) (107) demonstraram 

que este aumento da resposta pressora a injeções de glutamato ou GABA na RVLM 

em animais submetidos a sobrecarga de sódio é causado por um aumento da 

sensibilidade neuronal desta região, e não por mecanismos periféricos de controle da 

PA. Neste trabalho, os autores sugerem, ainda, que tal alteração se deve a 

mecanismos de plasticidade neuronal reversíveis e de desenvolvimento lento. 

Entretanto, é importante ressaltar que nestes estudos, a dieta hipersódica foi ofertada 

a animais adultos. Deste modo, não existem evidências experimentais a respeito de 
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alterações da sensibilidade e atividade neuronal na fase adulta induzidas por 

alterações do equilíbrio hidroeletrolítico durante o período pós-natal.  

 

DIETA OCIDENTAL E SÍNDROME METABÓLICA 

 A ocorrência concomitante de diversas alterações metabólicas que podem levar 

ao desenvolvimento de DCV e diabetes é chamada de Síndrome Metabólica (SM) e 

tem sido ostensivamente estudada na última década (3,108,109). A SM é 

caracterizada pela ocorrências simultânea de pelos menos 3 dos principais fatores de 

risco para o desenvolvimento de DCV, que são: obesidade, dislipidemia, resistência à 

insulina e hipertensão arterial.  

 Uma alimentação desequilibrada, rica em gordura e açúcar, associada a um 

estilo de vida sedentário promove um armazenamento excessivo de energia na forma 

de lipídios, uma vez que a quantidade de caloria ingeridas é maior que a quantidade 

gasta em atividade física. As moléculas de lipídio são armazenadas no tecido adiposo, 

que pode ser visceral ou subcutâneo. De fato, sabe-se que o excesso de gordura 

visceral (também chamada de central ou abdominal) está associado com 

hiperglicemia e hiperinsulinemia e ainda a diminuição do HDL colesterol, fatores estes 

associados com a resistência à insulina e aterosclerose (110). Diversos estudos têm 

demonstrado que a obesidade apresenta forte correlação com o desenvolvimento de 

DCV (3,111,112).  

A glicose proveniente dos alimentos é absorvida para o interior das células pela 

ação da insulina, um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas (109,113). 

A resistência à insulina ocorre quando as células do organismo se tornam menos 

sensíveis aos efeitos deste hormônio (109,114). Uma vez que a glicose não é 

absorvida pelas células, permanece na corrente sanguínea, desencadeando 

novamente a produção de insulina. Esta condição geralmente superestimula as 

células beta e diminui a sua capacidade de produzir insulina, levando à hiperglicemia 

e ao diabetes tipo 2 (113,115). Além disso, a resistência à insulina promove danos 

teciduais em diversos órgãos, como o fígado e os rins. De fato, o reflexo de 

hiperinsulinemia aumenta a liberação de triglicerídeos pelo fígado para a corrente 

sanguínea e, consequentemente, diminui os níveis de lipoproteína de alta densidade 
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(HDL) e aumenta o nível de lipoproteína de baixa densidade (LDL) (10,116,117).  Tal 

desbalanço nos níveis séricos de HDL e LDL colesterol é chamada de dislipidemia e 

promove perturbações na estrutura, metabolismo e atividades biológicas das 

moléculas aterogênicas (LDL) e antiaterogênicas (HDL) (118–122). O reflexo de 

hiperinsulinemia pode também contribuir para a patofisiologia da hipertensão arterial, 

através do aumento da reabsorção renal de água e da ANS (116,117). Por seu 

conjunto de efeitos, a resistência à insulina é o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 e ainda de doença das artérias coronárias, 

acidente vascular cerebral e doença arterial periférica (117,123,124). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a quantidade de indivíduos 

obesos duplicou desde 1980 até os dias atuais (22). Em 2014, cerca de 39% dos 

indivíduos adultos (acima de 18 anos) apresentavam sobrepeso, enquanto que, 

destes, 13% eram considerados obesos (22). Entre as crianças, a OMS estima que, 

em 2013, cerca de 42 milhões de crianças menores de 5 anos de idade apresentavam 

sobrepeso, sendo que destas, 31 milhões viviam em países em desenvolvimento.   

Diversos são os estudos que relacionam o alto consumo de açúcares livres com 

o ganho de peso em diversas faixas etárias (125,126). De fato, segundo a OMS, a 

diminuição do consumo destes açúcares tem sido eficaz na diminuição do peso 

corporal e, consequentemente, do risco de desenvolvimento de DCV (22,24,126–129) 

Além do claro envolvimento de uma dieta rica em açúcares com o ganho de 

peso corporal, o alto consumo destas substâncias também tem sido ostensivamente 

relacionado com o desenvolvimento de diabetes tipo II (115,130–132). No geral, 

alimentos industrializados apresentam grandes quantidades de frutose, que, quando 

consumida em excesso, é responsável por diversas alterações metabólicas (133–

137).   

Apesar de apresentar menor índice glicêmico em comparação com a glicose, a 

frutose tem sido relacionada com o aumento das concentrações plasmáticas de 

triglicerídeos e da taxa de síntese de lipídeos pelo fígado (131,138,139). Tais 

triglicerídeos associados a ácidos graxos ou outros lipídeos estão associados com a 

síntese de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), substância importante no 

desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica (131,139). Nesta 
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situação, enquanto novos lipídeos são sintetizados no fígado, ácidos graxos são re-

esterificados e a oxidação de lipídeos no fígado é diminuída; deste modo o balanço 

entre lipídeos produzidos e degradados no fígado fica comprometido, levando ao 

acúmulo dessa substância no órgão (138,139). Distúrbios no metabolismo de lipídeos, 

como os desencadeados por uma dieta rica em frutose, estão relacionados ao 

desenvolvimento de resistência à insulina uma vez que podem levar a alterações da 

fosforilação do receptor de insulina, reduzindo a sinalização celular por esta 

substância (114,139).  

Estudos de Saad et al. (2016) (136) demonstram que a alta ingestão de frutose 

durante a gestação promove a programação fetal a diversos fatores de risco para 

doenças na fase adulta, como obesidade, hipertensão e disfunções metabólicas, 

sendo que estes efeitos são mais pronunciados em fêmeas. Deste modo, os autores 

sugerem que limitar o acesso de gestantes a alimentos ricos em frutose pode ter 

impacto significativo na saúde da prole a longo prazo. 

Tem sido descrito na literatura que os efeitos metabólicos da ingestão de 

frutose diferem daqueles evocados pela ingestão de glicose (137,140). Teff et al. 

(2004) (137) demonstraram que o consumo de alimentos ricos em frutose resulta em 

menores níveis de leptina e insulina circulantes e, ainda, maiores níveis de grelina e 

triglicerídeos em comparação com o consumo de alimentos ricos em glicose. Uma vez 

que insulina, grelina e leptina sinalizam o sistema nervoso central (SNC) acerca da 

regulação do balanço energético a longo prazo (141), os autores sugerem que o 

consumo de uma dieta rica em frutose possa elevar a ingestão calórica e contribuir 

para o ganho de peso e a obesidade, além do desenvolvimento de aterosclerose e 

doenças cardiovasculares associadas ao aumento de triglicerídeos plasmáticos. De 

acordo com estes achados, Page et al. (2013) (140) observaram que a ingestão de 

glicose reduz a ativação de regiões cerebrais relacionadas ao apetite, motivação e 

processamento de recompensa (hipotálamo e ínsula, entre outras), além de aumentar 

a saciedade em comparação com a ingestão de frutose. Neste estudo, os autores 

relacionam a menor saciedade induzida pela ingestão de frutose aos reduzidos níveis 

sistêmicos de insulina, que atua como hormônio sinalizador de saciedade.  



     

11 

 

Em outra abordagem, Rendeiro et al. (2015) (135) avaliaram os efeitos de uma 

dieta rica em frutose desde a infância sobre parâmetros metabólicos e cognitivos na 

fase adulta. Os autores observaram que sob sobrecarga de frutose, ocorre diminuição 

da ingesta de ração, de modo que a ingestão calórica global permanece inalterada. 

Assim, o estudo sugere que a frutose por si, mesmo na ausência de ingestão calórica 

excessiva, promove elevação de peso corporal e de deposição de gordura, 

potencialmente através da redução da atividade física, sem alterações das funções 

cognitivas.  

A sacarose, outra substância amplamente utilizada como adoçante tanto em 

produtos industrializados como em alimentos preparados em casa, é um dissacarídeo 

formado por uma molécula de glicose associada a uma molécula de frutose. De 

maneira semelhante ao que ocorre com a frutose, a ingestão de sacarose tem 

aumentado exponencialmente nos últimos anos de modo que determinar os efeitos 

dessa substância no organismo se tornou foco de diversos grupos de pesquisa 

(127,142–144).  

Diversos são os estudos que demonstram os efeitos metabólicos de uma dieta 

rica em sacarose (128,143,145-147). Coelho et al. (2010) (143) demonstraram que a 

sobrecarga de sacarose em animais adultos promove elevação da PA, do tecido 

adiposo (TA) epididimal e dos níveis circulantes de triacilgliceróis, insulina e leptina, 

além da renina e da angiotensina II (Ang II) plasmáticas. No tecido adiposo, animais 

submetidos a sobrecarga de sacarose 20% apresentam elevação de angiotensina 1-

7, receptores AT1 e AT2, enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) e 

angiotensinogênio, enquanto que o conteúdo de angiotensina I e II e a atividade da 

enzima conversora de angiotensina (ECA) estão diminuídos (143). Os autores 

sugerem que as alterações dos componentes do sistema renina-angiotensina (SRA) 

são específicas de alguns tecidos e podem estar relacionadas com a síntese 

aumentada de ácidos graxos, a massa de TA e a hipertensão observada nestes 

animais.  

Outros estudos se dedicaram a avaliar os efeitos de uma dieta rica em sacarose 

durante a gestação sobre diversos parâmetros metabólicos da prole. Kendig et al. 

(2015) (147) observaram que a oferta de sacarose 10% durante a gestação promove 
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intolerância à glicose nas mães enquanto que não altera o tamanho da prole, o peso 

ao nascer ou outros parâmetros metabólicos da prole em condições basais. 

Parâmetros como glicose de jejum e sensibilidade a insulina apenas são alterados na 

prole quando da alteração da dieta ou da prática de exercício físico (147). Além disso, 

Choi et al. (2015) (142) demonstraram que a sobrecarga de sacarose durante a 

gestação não altera o peso corporal da prole adulta, entretanto promove aumento da 

atividade locomotora destes animais e ainda aumento da expressão do transportador 

de dopamina e diminuição de diversos subtipos de receptores dopaminérgicos. Assim, 

o estudo de Choi et al. (2015) (142) sugere que a exposição pré-natal a sacarose pode 

ser um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno de hiperatividade do déficit 

de atenção. 

Os efeitos da alta ingestão de sacarose durante a infância sobre parâmetros 

comportamentais e metabólicos também tem sido estudados (127,128,135). Frazier 

et al. (2008) (128) demonstraram que a sobrecarga de sacarose após o desmame 

reduz a motivação para a busca de alimentos palatáveis, entretanto promove maior 

ganho de peso quando da exposição a dieta hipercalórica. De fato, segundo os 

autores, é possível que a exposição precoce a uma dieta rica em açúcares possa 

modificar a expressão do chamado ‘fenótipo poupador’ e alterar a resposta dos 

animais adultos ao seu ambiente. 

Castellanos et al. (2015) (127) demonstraram que animais adultos que foram 

submetidos a alta ingestão de sacarose desde a infância são normoglicêmicos, mas 

apresentam TA retroperitoneal mais abundante, além de triglicerídeos, adiponectina e 

leptina elevados, enquanto que insulina e PA tendem a aumentar. Os autores sugerem 

que uma dieta rica em sacarose administrada cronicamente resulta em redistribuição 

do tecido adiposo para a cavidade abdominal, contribuindo para elevar o risco destes 

animais de desenvolver DCV e metabólicas; entretanto, o mecanismo pelo qual tal 

redistribuição ocorre permanece desconhecido.  

Os diversos estudos demonstram que a sobrecarga de sacarose, em qualquer 

fase da vida, promove alterações comportamentais e metabólicas importantes e que 

podem contribuir para o desenvolvimento e/ou agravamento de DCV. Entretanto, as 
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alterações sobre o sistema cardiovascular e a regulação reflexa da PA induzidas pela 

sobrecarga de sacarose ainda precisam ser esclarecidas. 

OBJETIVOS 

A partir do exposto, objetivamos avaliar os efeitos da sobrecarga de sal de 

diferentes durações durante o período pós-natal e da sobrecarga de sacarose na fase 

adulta sobre parâmetros cardiovasculares de animais adultos.  

Em ambos os protocolos, avaliamos especificamente: 

- a pressão arterial média (PAM) e a frequência cardíaca (FC); 

- os reflexos barorreceptor e/ou quimiorreceptor. 

Além disso, no que se refere à sobrecarga de sal após o desmame, buscamos 

avaliar, mais especificamente: 

- os efeitos cardiovasculares e o padrão de ingestão de fluidos e ração mediante 

a ingestão de diferentes concentrações de NaCl na fase adulta; 

- a morfologia cardíaca na fase adulta;  

- as respostas cardiovasculares induzidas pela estimulação e pela inibição 

farmacológicas da Região Rostroventrolateral do Bulbo (RVLM) na fase adulta. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

1. Modelos animais utilizados 

 Todos os experimentos foram realizados com ratos da linhagem Wistar. A 

sobrecarga de sal foi administrada a animais com 21 dias de vida, enquanto que a 

sobrecarga de sacarose foi administrada a animais adultos (65 dias de vida; 250-

350g) (fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Federal de Goiás (UFG)). 

Os animais foram mantidos em salas climatizadas (temperatura 22-24ºC) com 

acesso ad libitum à ração (0,4% ou 0,067M NaCl; AIN-93M; 148). Todos os 

protocolos utilizados foram submetidos a aprovação da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da UFG, sob número de protocolo 023/2015 (Anexo I). 
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2. Protocolos de sobrecarga de sal e de sacarose 

O incremento na quantidade sódio (dieta hipersódica) ingerida pelos animais 

dos grupos experimentais foi realizado através da adição de cloreto de sódio (0,3 M; 

Synth, Diadema, SP, Brasil) na água ofertada a estes animais (grupos experimentais). 

Aos grupos controle foi ofertada água. A administração da dieta hipersódica se iniciou 

no vigésimo primeiro dia de vida e foi finalizada após 30 dias ou 60 dias de tratamento. 

Após este período, estabeleceu-se um período de recuperação de 15 dias, em que foi 

ofertada dieta normossódica (água e ração) para os animais de todos os grupos.  

 

O incremento na quantidade sacarose ingerida pelos animais foi realizado 

através da adição de sacarose (20% ou 0,58M; Synth, Diadema, SP, Brasil) na água 

ofertada a estes animais (grupo SM). Ao grupo controle foi ofertada água. A 

administração da dieta rica em sacarose teve duração de 30 dias. 

 

3. Ingestão de ração, fluido e peso corporal 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais e a ingestão diária de fluido 

(de acordo com cada tratamento), de ração e o peso corporal dos animais foram 

mensurados ao longo de todos os protocolos experimentais. A quantidade diária de 

fluido e de ração ingerida foi determinada pela subtração da quantidade fornecida pela 

quantidade remanescente na gaiola. 

        21º                                                                                51º ou 81º                          66º ou 96º 

Água ou NaCl 0,3M Água  

PAM e FC acordado 

Escala de sensibilidade ao sódio  
Histologia cardíaca 

Sensibilidade do RVLM 

Recuperação Tratamento 
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4. Canulação crônica 

Ao final dos protocolos experimentais, os animais foram anestesiados com 

halotano 2% em O2 a 100%. Cateteres de polietileno (PE 10 soldado a PE 50), 

preenchidos com solução de heparina (Hepamax, Blau Farmacêutica, Cotia, SP, 

Brasil) acrescida de penicilina (Benzilpenicilina potássica, Eurofarma, Itapevi, SP, 

Brasil), foram inseridos na aorta abdominal através artéria femoral e na veia cava 

inferior através da veia femoral para o registro da pressão arterial pulsátil (PAP) e a 

infusão de drogas, respectivamente. Os cateteres foram exteriorizados no dorso dos 

animais e a sua extremidade oposta foi vedada com pinos de metal.  

 

5. Registro de pressão arterial pulsátil (PAP) e frequência cardíaca 

(FC) nos animais não anestesiados 

Vinte e quatro horas após o procedimento cirúrgico, foi realizado o registro dos 

parâmetros cardiovasculares dos animais não anestesiados e com livre 

movimentação. O sinal da PAP foi obtido pela conexão do cateter da artéria a um 

transdutor de pressão (MLT0699, ADInstruments, Bella Vista, Austrália) acoplado a 

um amplificador (Bridge Amp, FE221, ADInstruments, Bella Vista, Austrália). Os dados 

foram digitalizados em uma frequência de 2000 amostras.s-1 utilizando um conversor 

analógico digital (PowerLab 4/25, ML845, ADInstruments, Bella Vista, Austrália). A 

pressão arterial média (PAM) foi calculada a partir do sinal da PAP (LabChart 7 v7.3.7; 

ADInstruments, Bella Vista, Austrália). A frequência cardíaca (FC) foi obtida através 

dos sinais de pulso da PAP. 

 

6. Avaliação dos reflexos barorreceptor e quimiorreceptor 

Os animais tratados com sal e com sacarose foram submetidos à avaliação 

do reflexo barorreceptor. Após o registro basal da PAP e da FC, os animais foram 

submetidos a infusões sucessivas de diferentes concentrações de fenilefrina (1 µg/ml, 

1,5 µg/ml e 2 µg/ml; 0,1 ml. Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e nitroprussiato de 

sódio (10 µg/ml, 15 µg/ml e 20 µg/ml; 0,1 ml. Vetec, Duque de Caxias, RJ, Brasil) para 

a avaliação da sensibilidade barorreflexa. A sensibilidade barorreflexa foi avaliada 
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através da determinação do índice de barorreflexo (IB), dado pela razão entre as 

alterações de máximas de FC e as alterações máximas de PAM (ΔFC/ΔPAM) 

induzidas por cada uma das infusões de fenilefrina e nitroprussiato de sódio. O IB de 

cada animal foi dado como a média dos IB’s para cada uma das soluções. 

Além a avaliação barorreflexa, os animais submetidos à sobrecarga de 

sacarose também foram submetidos à avaliação da sensibilidade quimiorreflexa. Para 

isso, realizou-se a infusão de cianeto de potássio (KCN; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA. 400 µg/ml) e as respostas pressórica e bradicárdica foram avaliadas. 

 

7. Escala de sensibilidade ao sal  

Grupos distintos de animais submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias ou 

60 dias após o desmame foram submetidos à escala de sensibilidade ao sal. Após o 

período de recuperação, os animais de todos os grupos (experimentais 30 dias, 

experimentais 60 dias e seus respectivos grupos controle) foram submetidos a 

ingestão espontânea de soluções salinas (NaCl) de concentrações crescentes (0,9%; 

1,2%; 1,5% e 1,8%, com duração de 7 dias cada concentração) seguida por oferta de 

água por mais 7 dias. A ingestão diária de ração e fluido e o peso corporal dos animais 

foram mensurados desde os 15 últimos dias de tratamento até o final da escala de 

sensibilidade. 

 

8. Pletismografia de cauda 

Os animais submetidos a sobrecarga de sal após o desmame tiveram as 

variáveis cardiovasculares pressão arterial sistólica (PAS) e a frequência cardíaca 

(FC) registradas através de pletismografia de cauda (3 registros por semana) nos 

últimos 15 dias de tratamento e durante os períodos de recuperação e de escala de 

sensibilidade ao sal. Para isso, inicialmente, os animais foram acomodados em uma 

caixa para aquecimento (para promover a dilatação da artéria caudal). 

Posteriormente, foram posicionados em um contensor de madeira com a cauda 

exposta e um manguito de borracha, acoplado a um esfigmomanômetro, foi 

posicionado na porção proximal da cauda. Um transdutor de pulso foi posicionado 
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próximo ao manguito e os sinais de pulso da artéria caudal foram amplificados e 

digitalizados (PowerLab; ADInstruments, Bella Vista, Austrália). Para a determinação 

da PAS, o manguito foi insuflado e desinsuflado em intervalos regulares. Com a 

insuflação do manguito, os sinais de pulso são silenciados, assim, a PAS é 

considerada como o primeiro sinal de pulso a ser registrado após a desinsuflação do 

manguito. A FC foi obtida através dos sinais da pressão de pulso e foi considerada 

como a média de períodos de 10 s entre as insuflações do manguito. A PAS e a FC 

diárias de cada animal foram consideradas como a média aritmética de pelo menos 3 

valores dessas variáveis durante um mesmo registro.  

A fim de diminuir o estresse causado pela manipulação e pela contensão, os 

animais foram submetidos a 2 semanas de registros de adaptação, que não foram 

utilizados para as análises. 

 

9. Histologia cardíaca 

Ao final do protocolo experimental de sobrecarga de sal, os animais de todos 

os grupos foram eutanasiados e os corações coletados para análises histológicas. Os 

segmentos de ventrículo esquerdo (VE) foram fixados em metacarn por 4 horas, 

posteriormente desidratados em séries de soluções crescentes de etanol (Neon®, São 

Paulo, SP, Brasil), xilol (Synth®, Diadema, SP, Brasil) e incluídos em paraplast 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) (Ver Anexo II). Com o auxílio de um micrótomo 

(Leica RM2155, Nussloch, Germany), as amostras foram seccionadas em cortes de 5 

µm de espessura com intervalo de 150µm entre os cortes. Após secção, o material foi 

fixado em lâminas (Exacta, 26x76x1x1.2mm), reidratado e submetido a citoquímica 

em Reticulina de Gömori (Anexo II). Após a coloração de interesse, os cortes foram 

desidratados e montados. Todas as imagens foram obtidas no microscópio Zeiss 

Scope A1 (Oberkochen, Alemanha) sob luz convencional (40x de magnitude) e, em 

seguida, foram digitalizadas no software Zen Lite 2012 e analisadas no software 

Image Pro-Plus v6.1 para Windows (Media Cybernetics Inc., Silver Sprong, MD, USA). 

 a) Morfometria do cardiomiócito - Os cardiomiócitos foram mensurados a fim 

de determinar a hipertrofia celular. Os cortes transversais do ventrículo esquerdo 

foram microfotografados, e a área de secção transversa (AST) de um total de 200 
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cardiomiócitos por grupo foi mensurada. Somente as células cardíacas dispostas 

longitudinalmente, com núcleo e limites celulares visíveis foram consideradas. A AST 

de cada cardiomiócito foi mensurada na região correspondente ao núcleo. 

 b) Estereologia – As análises estereológicas foram utilizadas para quantificar 

a frequência relativa (%) de cada um dos componentes do tecido cardíaco 

(cardiomiócitos, fibras de colágeno dos tipos I e III e tecido conjuntivo não fibrilar). 

Para isso foram capturados 30 campos fotomicrográficos aleatórios de cada grupo 

experimental, a partir de cortes histológicos corados por Reticulina de Gömori. Estes 

campos foram inseridos no sistema-teste multipontos com 130 pontos e 10 linhas, 

proposto por Weibel (1963)(149), e os valores relativos foram determinados pela 

contagem dos pontos coincidentes sobre cada tipo de componente em estudo, 

seguido da divisão destes pelo número total de pontos do sistema-teste. 

  

10. Avaliação da sensibilidade da região Rostro Ventrolateral do Bulbo 

(RVLM) 

Um grupo distinto de animais submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias após 

o desmame foi submetido à avaliação da sensibilidade da região RVLM. Após o 

período de recuperação, os animais foram anestesiados com uretana (1,2 g ∙ kg-1 de 

massa corpórea, i.v.; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), após indução anestésica 

com halotana 2% em O2 a 100%. Cateteres de polietileno (PE 10 soldado a PE 50) 

foram inseridos na aorta abdominal através artéria femoral e na veia cava inferior 

através da veia femoral para o registro da PAP e a infusão do anestésico, 

respectivamente. Após a canulação vascular, foi realizada traqueostomia, a fim de 

reduzir a resistência das vias aéreas. 

Após os procedimentos cirúrgicos gerais, os animais foram posicionados em 

decúbito ventral em aparelho estereotáxico com bocal posicionado 11mm abaixo da 

linha interaural. Nanoinjeções de 50 nL de soro fisiológico (NaCl 0,15M, Synth, 

Diadema, SP, Brasil), L-glutamato (10 mM; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) ou 

muscimol (agonista GABAa, 2mM; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foram 

realizadas na região RVLM. As coordenadas estereotáxicas utilizadas foram obtidas 
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e modificadas a partir do Atlas Paxinos & Watson (150). As alterações 

cardiovasculares evocadas por cada uma das nanoinjeções foram registradas. Após 

os registros, foram realizadas nanoinjeções do corante Azul de Evans (Dinâmica, 

Diadema, SP, Brasil), nas mesmas regiões em que foram nanoinjetados L-glutamato 

e muscimol, para confirmação histológica. Foram utilizadas as seguintes coordenadas 

estereotáxicas: 

 

11.  Registro do Fluxo Sanguíneo Renal (FSR) e Aórtico (FSA) 

O fluxos sanguíneos (FS) renal (FSR) e aórtico (FSA) foram registrados por 

fluxometria por tempo de trânsito. Sondas em miniatura (probe 1RB, Transonic 

Systems, Inc., Ithaca, NY, EUA) foram implantadas ao redor da artéria renal esquerda 

e da aorta e conectadas 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 

System; ADInstruments, Bella Vista, Austrália). Os dados foram digitalizados em uma 

frequência de 1000 amostras ∙ s -1. As variações do FSR e FSA foram calculadas como 

a razão percentual em relação ao valor basal (%FSR/%FSA), de acordo com a 

fórmula:  

 

As condutâncias vasculares (CV) renal (CVR) e aórtica (CVA) foram obtidas 

pela razão entre os respectivos fluxos sanguíneos e a PAM. As variações das CV 

foram calculadas como variação percentual em relação ao basal (%CVR/%CVA), 

utilizando-se a seguinte fórmula:  

 

Antero-posterior +2,5 mm ao calamus scriptorios 

Médio-lateral -2,0 e +2,0 mm ao calamus scriptorios 

Dorso-ventral -2,5 mm ao calamus scriptorios 
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12.  Confirmação histológica dos sítios de nanoinjeção na região RVLM 

Ao final dos experimentos, os animais foram perfundidos transcardiacamente 

com soro fisiológico (NaCl 0,15M, Synth, Diadema, SP, Brasil) e solução de 

formaldeído 10% (Synth, Diadema, SP, Brasil). Posteriormente, os bulbos foram 

removidos e armazenados em solução de formaldeído 10% até a criotomia. Os bulbos 

foram seccionados em cortes coronais de 40 µm de espessura utilizando um criostato 

(CM 1860, Leica, Wetzlar, Alemanha). Posteriormente, os cortes foram posicionados 

em lâminas de vidro e corados pela técnica de vermelho neutro. Após a secagem, os 

cortes foram recobertos com lamínulas para posterior análise dos sítios de 

nanoinjeção. Apenas os animais cujas nanoinjeções se localizaram nas regiões 

correspondentes à região RVLM foram utilizados para as análises.  

 

13. Análise estatística 

Os dados experimentais obtidos foram expressos como média ± EPM (erro 

padrão da média). Os valores basais das variáveis cardiovasculares, os valores de 

ingestão e peso corporal, o IB e as alterações de PAM e de FC após estimulação 

quimiorreflexa foram analisados através de teste t não pareado. Para as análises de 

barorreflexo e quimiorreflexo foram utilizadas as respostas máximas das variáveis 

cardiovasculares (PAM e FC) induzidas por cada uma das substâncias. Os valores de 

ingestão e dos parâmetros cardiovasculares durante a escala de sensibilidade ao sal 

foram analisados usando two way ANOVA seguida pelo teste LSD de Fisher. Para 

análise das respostas cardiovasculares induzidas pelas nanoinjeções de L-glutamato 

e muscimol na RVLM foi utilizada ANOVA one way. Foi assumida significância quando 

p < 0,05. As análises estatísticas e a confecção dos gráficos foram realizadas usando 

o GraphPad Prism v.06 para Windows. 
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RESULTADOS 

ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES INDUZIDAS POR SOBRECARGA 

DE SAL  

1. Ingestão de fluido e ração e peso corporal 

A ingestão diária média de fluido e ração e o peso corporal dos animais 

adultos que foram submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias após o desmame (n=9) 

e dos animais submetidos a sobrecarga de sal por 60 (n=11) dos seus respectivos 

grupos controle (n=5 e n=12, respectivamente) e ao final dos períodos de tratamento 

e recuperação estão expressos nas Figuras 1 e 2.  

Os animais experimentais 30 dias apresentaram maior ingestão de salina 

hipertônica NaCl em comparação com a ingestão de água do grupo controle durante 

o período de tratamento (cont.: 18,8 ± 1,2 ml/100g de peso corporal vs. exp.: 61,2 ± 

8,4 ml/100g de peso corporal, p<0,05), entretanto, não houve diferenças significativas 

na ingestão de água de ambos os grupos no período de recuperação (cont.: 16,9 ± 

0,8 ml/100g de peso corporal vs. exp.: 18,5 ± 1,1 ml/100g de peso corporal). Os 

animais tratados apresentaram, também, maior ingestão média de ração/100g de 

peso corporal em comparação com o grupo controle tanto no período de tratamento 

(cont.: 10,7 ± 0,6 g/100g vs. exp.: 12,3 ± 0,4 g/100g; p<0,05) quanto no período de 

recuperação (cont.: 8,7 ± 0,2 g/100g vs. exp.: 11,1 ± 0,4 g/100g; p<0,05). Além disso, 

os animais experimentais apresentaram menor peso corporal em comparação com o 

grupo controle, tanto no período de tratamento (cont.: 206,6 ± 5,9 g vs. exp.: 133,1 ± 

7,9 g, p<0,05) quanto no período de recuperação (cont.: 266,7 ± 6,9 g vs. exp.: 205,10 

± 9,7 g, p<0,05).  
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Figura 1: Média ± EPM da ingestão diária média de fluido (A), ração (B) e do peso corporal 

(C) dos animais controle (n=5) e submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias após o desmame (n=9) 

ao final dos períodos de tratamento e recuperação. * diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

 

 

Similar ao que ocorreu com os animais tratados por 30 dias, os animais 

tratados por 60 dias após o desmame apresentaram maior ingestão de salina 

hipertônica NaCl em comparação como grupo controle no período de tratamento (cont. 

15,50 ± 0,50 ml/100g de peso corporal vs. exp. 36,00 ± 6,80 ml/100g de peso corporal; 

p<0,05) enquanto que a ingestão de água no período de recuperação não diferiu entre 

os grupos (cont. 13,80 ± 0,90 ml/100g de peso corporal vs. exp. 12,30 ± 0,90 ml/100g 

de peso corporal). Além disso, não houve diferenças significativas na ingestão de 

ração entre os animais experimentais 60 dias e o grupo controle em ambos os 

períodos (TRAT.: cont. 8,60 ± 0,30 g/100g de peso corporal vs. exp. 8,40  ± 0,40 

g/100g de peso corporal. REC.: cont. 7,30 ± 0,10 g/100g de peso corporal vs. exp. 

8,00 ± 0,30 g/100g de peso corporal; p<0,05). Entretanto, o peso corporal dos animais 

tratados se mostrou diminuído em comparação com o grupo controle ao longo de todo 

o protocolo experimental (TRAT.: cont. 313,64 ± 6.90 g vs. exp. 193,84 ± 18,79 g. 

REC.: cont. 348,70 ± 10,90 g vs. exp. 280,45 ± 8,41 g; p<0,05) (Figura 2). 
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Figura 2: Média ± EPM da ingestão diária média de fluido (A) e ração (B) e do peso corporal 

(C) dos animais controle (n= 6) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (n=8) 

ao final dos períodos de tratamento e recuperação. * diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

2. Parâmetros cardiovasculares e reflexo barorreceptor  

Os parâmetros cardiovasculares basais (PAM e FC) dos animais adultos que 

foram submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias e dos animais controle ao final do 

período de recuperação estão expressos na figura 3. Não foram observadas 

diferenças significativas na PAM e na FC do animais experimentais em comparação 

com os animais do grupo controle (cont. 118,2 ± 3,7 mmHg vs. exp. 112,3 ± 4,0 mmHg; 

cont. 404,0 ± 10,6 bpm vs.exp. 374,7 ± 9,1 bpm).  
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Figura 3: Média ± EPM da pressão arterial média (PAM; A) e da frequência cardíaca (FC; B) 

dos animais controle (n=5) e submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias após o desmame (n=8) ao 

final dos protocolos experimentais. 

 

A Figura 4 apresenta os parâmetros cardiovasculares basais dos animais 

tratados por 60 dias após o desmame e de seu grupo controle. Observamos que os 

animais experimentais 60 dias apresentaram elevação de PAM (cont. 98,6 ± 2,6 

mmHg vs. exp. 117,7 ± 4,2 mmHg; p<0,05) e de FC (cont. 365,4 ± 12,2 bpm vs. exp. 

392,5 ± 10,3 bpm; p<0,05) em comparação com o grupo controle ao final do período 

de recuperação. 

Figura 4: Média ± EPM da pressão arterial média (PAM; A) e da frequência cardíaca (FC; B) 

dos animais controle (n=6) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (n=6) ao 

final dos protocolos experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 
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 As Figuras 5 e 6 apresentam os traçados representativos e o índice de 

barorreflexo (IB) dos animais tratados por 30 dias após o desmame e de seu grupo 

controle mediante as infusões de fenilefrina e nitroprussiato de sódio, 

respectivamente. Não houve diferenças significativas no IB dos animais tratados (n=8) 

em comparação com os controle (n=4) mediante as infusões de nitroprussiato de sódio 

(cont. 3,271 ± 0,3530 bpm/mmHg vs. exp. 3,336 ± 0,1350 bpm/mmHg), entretanto, os 

animais tratados apresentaram menor IB mediante as infusões de fenilefrina, quando 

comparados com os animais controle (cont. -2,441 ± 0,3590 bpm/mmHg vs. exp. -

1,434 ± 0,0860 bpm/mmHg; p<0,05). 
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Figura 5: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de fenilefrina nos animais controle (A; n=5) e tratado por 30 dias após o desmame (B; n=8) e 

média ± EPM do índice de barorreflexo (IB) destes animais ao final dos protocolos experimentais. 

*diferente do grupo controle; p<0,05. 
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Figura 6: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de nitroprussiato de sódio nos animais controle (A; n=5) e tratado por 30 dias após o desmame 

(B; n=8) e média ± EPM do índice de barorreflexo (IB) destes animais ao final dos protocolos 

experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

As figuras 7 e 8 apresentam os traçados representativos e o índice de 

barorreflexo (IB) dos animais tratados por 60 dias após o desmame e de seu grupo 

controle mediante as infusões de fenilefrina e nitroprussiato de sódio, 

respectivamente. O IB dos animais tratados por 60 dias após o desmame se mostrou 
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diminuído em comparação com o grupo controle tanto após as infusões de fenilefrina 

(cont. -1,83 ± 0,04 bpm/mmHg vs. exp. -1,24 ± 0,19 bpm/mmHg; p<0,05; Figura 7 C), 

quanto após as infusões de nitroprussiato de sódio (cont. 2,12 ± 0,20 bpm/mmHg vs. 

exp. 0,85 ± 0,22 bpm/mmHg; p<0,05; Figura 8 C). 

Figura 7: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de fenilefrina nos animais controle (A; n=6) e tratado por 30 dias após o desmame (B; n=6) e 

média ± EPM do índice de barorreflexo (IB) destes animais ao final dos protocolos experimentais. 

*diferente do grupo controle; p<0,05. 
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Figura 8: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de nitroprussiato de sódio nos animais controle (A; n=6) e tratado por 30 dias após o desmame 

(B; n=6) e média ± EPM do índice de barorreflexo (IB) destes animais ao final dos protocolos 

experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 
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3. Ingestão de fluido e ração durante a escala de sensibilidade ao sal  

A Figura 9 apresenta os valores médios de ingestão de fluido e de ração dos 

animais adultos submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias no período pós-natal, 

padronizados pelo peso corporal, em cada um dos períodos do protocolo 

experimental. Não foram observadas diferenças significativas na ingestão de 

fluido/100g de peso corporal entre os grupos tratado e controle durante a escala de 

sensibilidade ao sal (NaCl 0,9%: cont.: 22,3 ± 0,1 ml/100g vs. exp.:  20,9 ± 1,9 ml/100g; 

NaCl 1,2%: cont.: 20,1 ± 0,1 ml/100g vs. exp.: 25,7 ± 1,6 ml/100g; NaCl 1,5%: cont.: 

28,8 ± 6,2 ml/100g vs. exp.: 29,6 ± 2,4 ml/100g; NaCl 1,8%: cont.: 44.6 ± 6,2 ml/100g 

vs. exp.: 34,3 ± 2,7 ml/100g; Água: cont.: 13,6 ± 1,3 ml/100g vs. exp.: 16,1 ± 1,5 

ml/100g). De forma similar, não houve diferenças significativas na ingestão diária 

média de ração/100g de peso corporal entre os animais tratados e controle durante a 

escala de sensibilidade ao sal (NaCl 0,9%: cont.: 7,8 ±0,1 g/100g vs. exp.: 8,6 ± 0,3 

g/100g; NaCl 1,2%: cont.: 6,7 ± 0,1 g/100g vs. exp.: 7,1 ± 0,2 g/100g; NaCl 1,5%: cont.: 

7,1 ± 0,4 g/100g vs. exp.: 7,6 ± 0,3 g/100g; NaCl 1,8%: cont.: 6,8 ± 0,2 g/100g vs. exp.: 

7,0 ± 0,2 g/100g; Água: cont.: 8,7 ± 0,5 g/100g vs. exp.: 8,0 ± 0,4 g/100g). 

 

Figura 9:  Média ± EPM da ingestão diária média de fluido (A; ml/100g) e ração (B; g/100g) 

dos animais controle (n=5) e submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias após o desmame (n=8) ao 

longo da escala de sensibilidade ao sal. * diferente do grupo controle; p<0,05. 
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Os valores médios de ingestão de fluido e de ração dos animais adultos 

submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias no período pós-natal, padronizados pelo 

peso corporal, em cada um dos períodos do protocolo experimental estão 

apresentados na Figura 10. Podemos observar que os animais tratados apresentaram 

maior ingestão de fluido em comparação com o respectivo grupo controle durante o 

período de tratamento (cont.: 15,5 ± 0,5 ml/100g vs. exp.: 36,0 ± 6,8 ml/100g, na última 

semana de tratamento, p<0,05). Entretanto, tais diferenças não foram observadas nos 

outros períodos do protocolo (recuperação: cont.: 13,8 ± 0,9 ml/100g vs. exp.: 12,3 ± 

0,9 ml/100g; NaCl 0,9%: cont.: 18,1 ± 2,8 ml/100g vs. exp.: 16,2 ± 0,9 ml/100g; NaCl 

1,2%: cont.: 19,3 ± 3,7 ml/100g vs. exp.: 17,9 ± 1,7 ml/100g; NaCl 1,5%: cont.: 21,1 ± 

3,3 ml/100g vs. exp.: 17,8 ± 0,8 ml/100g; NaCl 1,8%: cont.: 22,8 ± 2,5 ml/100g vs. 

exp.: 23,2 ± 3,7 ml/100g; água: cont.: 11,4 ± 0,5 ml/100g vs. exp.: 10,3 ± 0,7 ml/100g). 

Além disso, os animais Exp.60 apresentaram maior ingestão de ração por 100g de 

peso corporal durante a primeira semana do período de recuperação (cont.: 7,8 ± 0,2 

g/100g vs. exp.: 9,0 ± 0,7 g/100g; p<0,05); tal diferença não foi observada durante a 

oferta de salina em suas diversas concentrações ou durante a segunda oferta de água. 

Figura 10:  Média ± EPM da ingestão diária média de fluido (A; ml/100g) e ração (B; g/100g) 

dos animais controle (n=6) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (n=9) ao 

longo da escala de sensibilidade ao sal. * diferente do grupo controle; T diferente da 10ª semana; 

p<0,05. 
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4. Parâmetros cardiovasculares durante a escala de sensibilidade ao 

sal 

Os valores médios da pressão arterial sistólica (PAS) e da frequência cardíaca 

(FC) dos animais submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias e 60 dias são 

apresentados nas Figuras 11 e 12. 

Podemos observar que a PAS dos animais Exp.30 se mostrou elevada durante 

o período de tratamento e na primeira semana do período recuperação (166,1 ± 3,9 

mmHg e 154,9 ± 4,0 mmHg, respectivamente; p<0,05) em comparação com o grupo 

controle (136,7 ± 2,5 mmHg e 136,8 ± 1,6 mmHg, respectivamente), entretanto esta 

diferença não foi observada nos outros períodos do protocolo experimental (NaCl 

0,9%: cont.: 128,6 ± 3,7 mmHg vs. exp.: 141,0 ± 0,1 mmHg; NaCl 1,2%: cont.: 135.6 

± 5,4 mmHg vs. exp.: 137,8 ± 0,7 mmHg; NaCl 1,5%: cont.: 141.3 ± 1,3 mmHg vs. 

exp.: 144.3 ± 3,6 mmHg; NaCl 1,8%: cont.: 143.6 ± 3,3 mmHg vs. exp.: 151,3 ± 0,7 

mmHg; água: cont.: 141.1 ± 2,9 mmHg vs. exp.: 146.3 ± 5,8 mmHg). Não houve 

diferenças significativas na frequência cardíaca dos grupos ao longo de todo o 

protocolo experimental.  

 

Figura 11: Média ± EPM da pressão arterial sistólica (A; PAS, mmHg) e da frequência cardíaca 

(B; FC, mmHg) semanais dos animais controle (n=5) e submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias 

(n=8) em cada uma das etapas do protocolo experimental. *diferente do grupo controle; p<0,05. 
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Os animais Exp.60, como demonstrado na Figura 12 apresentaram maior PAS 

em comparação com o grupo controle durante todos os períodos do protocolo 

experimental (final do tratamento: cont.: 138,8 ± 4,4 mmHg vs. exp.: 167,6 ± 0,7 

mmHg.; final da recuperação: cont.: 140,1 ± 2,2 mmHg vs. exp.: 157,6 ± 4,6 mmHg; 

NaCl 0,9%: cont.: 130,8 ± 1,2 mmHg vs. exp.: 163,0 ± 1,1 mmHg; NaCl 1,2%: cont.: 

132,6 ± 3,0 mmHg vs. exp.: 156.5 ± 3,8 mmHg; NaCl 1,5%: cont.: 140,5 ± 1,6 mmHg 

vs. exp.: 159,4 ± 3,8 mmHg; NaCl 1,8%: cont.: 151,3 ± 1,4 mmHg vs.  exp.: 164,6 ± 

2,5 mmHg e água: cont.: 132,6 ± 3,5 mmHg vs. exp.: 160,4 ± 1,3 mmHg, 

respectivamente; p<0,05). Observamos que a PAS dos animais tratados apresenta 

queda significativa durante o período de recuperação, em comparação com o 

tratamento, entretanto, permanece elevada em comparação com o grupo controle 

neste período. A oferta de concentrações crescentes de NaCl eleva a PAS dos 

animais tratados a valores semelhantes aos valores de PAS durante o tratamento.  

Os animais do grupo controle apresentam aumento significativo de PAS 

durante a ingestão de NaCl 1,8% em comparação com a PAS no período de 

recuperação (151,3 ± 1,4 mmHg vs. 140,1 ± 2,2 mmHg; p<0,05), tal parâmetro retorna 

a valores basais quando do retorno da oferta de água. A FC dos animais submetidos 

a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame mostrou-se aumentada em 

comparação com o grupo controle apenas ao final do tratamento e durante a segunda 

oferta de salina hipertônica (cont.: 372,5 ± 8,5 bpm vs. exp.: 390,6 ± 4,0 bpm e cont.: 

338,4 ± 5,9 bpm vs. exp.: 359,1 ± 1,9 bpm; p<0,05).   
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Figura 12: Média ± EPM da pressão arterial sistólica (A; PAS, mmHg) e da frequência cardíaca 

(B; FC, bpm) semanais dos animais controle (n=6) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias (n=8) 

em cada uma das etapas do protocolo experimental. *diferente do grupo controle; # diferente da 8ª 

semana; T diferente da 10ª semana; p<0,05. 

 

5. Análise da histologia cardíaca 

Fotomicrografias representativas dos corações de animais submetidos a 

sobrecarga de sal por 30 dias ou por 60 dias após o desmame e de seus respectivos 

grupos controle são apresentadas na figura 13.  
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Figura 13: Fotomicrografias representativas dos corações corados pela técnica de Reticulina 

de Gömori. (A) Controles 30 dias, n=4; (B) Tratados por 30 dias após o desmame, n=4; (C) Controles 

60 dias, n=4 e (D) tratados por 60 dias após o desmame, n=4. Aumento de 40x. As setas brancas 

representam fibras colágenas do tipo I enquanto que as setas pretas representam as fibras do tipo III. 

 

A figura 14 apresenta os valores médios da área de secção transversa (AST) 

dos cardiomiócitos dos animais adultos dos grupos Exp.30 (Figura 14A) e Exp.60 

(Figura 14B) em comparação com os seus respectivos grupos controle. Podemos 

observar que a sobrecarga de sal após o desmame, independentemente de sua 

duração, não promoveu hipertrofia de cardiomiócitos nos animais tratados, quando 
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comparados com seus respectivos grupos controle (30 dias: cont.: 14,68 ± 0,18 nm 

vs. exp.: 14,38 ± 0,21 nm; 60 dias: cont.: 14,99 ± 0,20 nm vs.exp.: 14,63 ± 0,18 nm).  

 

  Figura 14: Média ± EPM da área de secção transversa (AST) de cardiomiócitos dos animais 

submetidos a sobrecarga de sal por 30 dias (A) e por 60 dias (B) e seus respectivos grupos controle. 

 

A frequência relativa (%) de cada um dos componentes do tecido cardíaco 

(cardiomiócitos, fibras colágenas dos tipos I e III e tecido conjuntivo não fibrilar) dos 

animais adultos dos grupos Exp.30 e Exp.60, em comparação com os seus grupos 

controle, estão expressas nas Figuras 15 e 16, respectivamente. Não foram 

observadas diferenças significativas na frequência relativa de cardiomiócitos (cont.: 

41,82 ± 1,05% vs. exp.: 39,62 ± 1,04%), tecido conjuntivo não fibrilar (cont.: 1,44 ± 

0,33 vs. exp.: 0,846 ± 0,286 %), colágeno tipo I (cont.: 20,72 ± 1,14% vs. exp.: 21,46 

± 1,09%) ou colágeno tipo III (cont.: 36,03 ± 1,05% vs. exp.: 38,08 ± 1,60%) dos 

animais tratados por 30 dias em comparação com seu grupo controle (Figura 15).  
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Figura 15: Média ± EPM da frequência relativa dos componentes do tecido cardíaco dos 

animais submetidos à sobrecarga de sal por 30 dias e de seu grupo controle. (A) cardiomiócitos; (B) 

tecido intersticial não fibrilar; (C) fibras colágenas tipo I e (D) fibras colágenas tipo III. 

 

Já nos animais tratados por 60 dias, a frequência relativa de cardiomiócitos 

(cont.: 48,31 ± 1,62% vs. exp.: 45,26 ± 1,44%) e de colágeno tipo III (cont.: 32,38 ± 

1,04% vs. exp.: 34,03 ± 1,15%) não diferiu do grupo controle, enquanto que a 

frequência relativa de tecido conjuntivo não fibrilar se mostrou diminuída (cont.: 2,46 

± 0,50% vs. exp.: 0,92 ± 0,26%, p<0,05) e a frequência relativa de colágeno tipo I se 

mostrou aumentada (cont.: 15,74 ± 0,61% vs. exp.: 19,79 ± 1,26%; p<0,05) em 

comparação com o grupo controle (Figura 16). 
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 Figura 16: Média ± EPM da frequência relativa dos componentes do tecido cardíaco dos 

animais submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias e de seu grupo controle. (A) cardiomiócitos; (B) 

tecido intersticial não fibrilar; (C) fibras colágenas tipo I e (D) fibras colágenas tipo III. * diferente do 

grupo controle; p<0,05. 

 

6. Alterações cardiovasculares induzidas pelas nanoinjeções de 

glutamato e muscimol na região RVLM 

Uma vez que as alterações cardiovasculares (aumento de PAM e de FC e 

diminuição da sensibilidade barorreflexa) foram mais pronunciadas nos animais 

submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame, avaliamos se estas 

alterações poderiam estar relacionadas com alterações de sensibilidade da região 
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RVLM. A Figura 17 apresenta um corte coronal de bulbo de um animal representativo, 

que recebeu nanoinjeções de azul de Evans nas regiões correspondentes ao RVLM. 

 

 

Figura 17: Fotomicrografia representativa de um corte coronal de bulbo de um animal que 

recebeu nanoinjeções de azul de Evans em região correspondente ao RVLM (setas). Os círculos 

indicam o Núcleo Ambiguos. 

 

A figura 18 traz os traçados representativos das alterações cardiovasculares 

induzidas pelas nanoinjeções de soro e glutamato na região RVLM dos animais 

controle e submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias. As alterações cardiovasculares 

induzidas pelas nanoinjeções de glutamato e no RVLM dos animais controle (251,40 

± 17,87 g; n=4) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (221,00 

± 5,80 g; n=4) estão expressas na Figura 19.  

Como esperado, as nanoinjeções de soro fisiológico no RVLM não promoveram 

alterações de PAM (Cont.: Δ1,03 ± 0,73mmHg; Exp.: Δ1,41 ± 0,83mmHg), FC (Cont.: 

Δ0,19 ± 1,24 bpm; Exp.: Δ-0,46 ± 0,97 bpm) e de FSR (Cont.: Δ0,34 ± 0,30% do basal; 

Exp.: Δ1,24 ± 0,62% do basal), CVR (Cont.: 99,33 ± 0,87 % do basal; Exp.: 100,17 ± 

1,05% do basal) e FSA (Cont.: 101,33 ± 0,40% do basal; Exp.: 99,84 ± 0,77 % do 

basal) e CVA (Cont.: 100,29 ± 0,36% do basal; Exp.: 98,78 ± 1,04 % do basal) em 

nenhum dos grupos (Figuras 19 e 21).  
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Como demonstrado na Figura 19, as nanoinjeções de glutamato no RVLM 

promoveram aumentos de PAM em todos os grupos; entretanto, as respostas 

observadas nos animais experimentais foram significativamente maiores em 

comparação com o grupo controle (Unilateral: cont.: Δ13,72 ± 1,69mmHg; exp.: Δ 

25,31 ± 3,38 mmHg; p<0,05 em comparação com as nanoinjeções de soro. Bilateral: 

cont.:Δ15,47 ± 2,56 mmHg vs. exp.: Δ 34,31 ± 4,65 mmHg; p<0,05 em comparação 

com as nanoinjeções de soro e com o grupo controle. Figura 19A). Além disso, as 

nanoinjeções de glutamato não alteraram a condutância vascular renal (cont.: 

unilateral: -8,58 ± 2,57% do basal; bilateral: -9,35 ± 1,47% do basal. Figura 19D) ou 

aórtica (cont.: unilateral: -4,51 ± 5,40% do basal; bilateral: -8,63 ± 2,39% do basal. 

Figura 19F) dos animais do grupo controle enquanto que promoveram diminuição 

significativa da CVR (exp.: unilateral: -13,38 ± 0,82% do basal, p<0,05 em comparação 

com as nanoinjeções de soro; Bilateral: -21,15 ± 3,08% do basal, p<0,05 em 

comparação com as nanoinjeções de soro e com o grupo controle. Figura 19D) e na 

CVA (exp.: Unilateral: -16,64 ± 6,63% do basal. Bilateral: -29,80 ± 2,55% do basal, 

p<0,05 em comparação com as nanoinjeções de soro e com o grupo controle. Figura 

19F) dos animais tratados por 60 dias após o desmame. Não foram observadas 

alterações significativas da FC (bilateral: cont.:1,48 ± 4,35 bpm; exp.: -7,37 ± 6,40 

bpm. Figura 19B), do FSR (bilateral: Cont.: 2,64 ± 0,73% do basal; Exp. 1,13 ± 1,73% 

do basal. Figura 19C) e do FSA (bilateral: cont.: -0,09 ± 3,15% do basal; exp.: -9,95 ± 

1,27% do basal. Figura 19E) em nenhum dos grupos.   
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Figura 18: Traçados representativos das alterações cardiovasculares induzidas pelas 

nanoinjeções de soro e glutamato 10mM na região RVLM dos animais controle (A) e submetidos a 

sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (B). 
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   Figura 19: Média ± EPM das alterações de pressão arterial média (PAM, mmHg, A), 

frequência cardíaca (FC, bpm, B), fluxos sanguíneos renal (FSR, % do basal, C) e aórtico (FSA, % do 

basal, E) e condutâncias vasculares renal (CVR, % do basal, D) e aórtica (CVA, % do basal, F) 

induzidas pelas pelas nanoinjeções de soro fisiológico e glutamato 10mM na região RVLM de animais 

controle (n=4) e submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (n=4). *diferente das 

nanoinjeções de soro fisiológico; T diferente do grupo controle, p<0,05.  
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Os traçados representativos das alterações cardiovasculares induzidas pelas 

nanoinjeções de soro fisiológico e de muscimol 2mM nos animais controle e 

submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias estão expressos na figura 20. Como 

demonstrado na figura 21, as nanoinjeções de muscimol no RVLM promoveram 

diminuição da PAM nos animais controle e tratados em comparação com as 

nanoinjeções de soro fisiológico (Bilateral: cont.: Δ-27,14 ± 8,24 mmHg; exp.: Δ-27,41 

± 6,13 mmHg; p<0,05 em comparação com as nanoinjeções de soro. Figura 21A); 

entretanto, este parâmetro não diferiu entre os grupos. Não foram observadas 

alterações de FC, FSR, CVR, FSA e CVA após as nanoinjeções bilaterais de muscimol 

nos grupos controle (Δ-12,05 ± 4,35 bpm, Figura 19B; -19,99 ± 7,83% do basal, Figura 

19C; 19,64 ± 3,57% do basal, Figura 19D; -29,38 ± 11,05% do basal, Figura 19E; 4,06 

± 8,25% do basal, Figura 19F) e experimental (Δ-16,49 ± 3,32 bpm, Figura 19B; -20,27 

± 4,62% do basal, Figura 19C; 12,88 ± 8,85% do basal, Figura 19D; -28,57 ± 2,98% 

do basal, Figura 19E; 0,68 ± 3,79% do basal, Figura 19F) em comparação com as 

nanoinjeções de soro fisiológico. 
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Figura 20: Traçados representativos das alterações cardiovasculares induzidas pelas 

nanoinjeções de soro e muscimol 2mM na região RVLM dos animais controle (A) e submetidos a 

sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (B). 
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Figura 21: Média ± EPM das alterações de pressão arterial média (PAM, mmHg, A), frequência 

cardíaca (FC, bpm, B), fluxos sanguíneos renal (FSR, % do basal, C) e aórtico (FSA, % do basal, E) e 

condutâncias vasculares renal (CVR, % do basal, D) e aórtica (CVA, % do basal, F) induzidas pelas 

pelas nanoinjeções de soro fisiológico e muscimol 2mM na região RVLM de animais controle (n=4) e 

submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame (n=4). *diferente das nanoinjeções de 

soro fisiológico, p<0,05.  
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ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES INDUZIDAS POR SOBRECARGA 

DE SACAROSE  

1. Ingestão de fluido e ração e peso corporal 

Os valores médios da ingestão de fluido e ração dos animais submetidos a 

ingestão de sacarose 20% por 30 dias na fase adulta (n=10) e dos animais controle 

(n=5) são apresentados na figura 22. Os animais experimentais apresentaram maior 

ingestão diária média de solução sacarose 20% em comparação com a ingestão de 

água pelo grupo controle durante todo o tratamento (cont.: 10,05 ± 0,50 ml/100g/100g 

vs. exp.: 19,00 ± 1,70 ml/100g; p<0,05). Além disso, apresentaram menor ingestão 

diária média de ração (cont.: 6,80 ± 0,20 g/100g vs. exp.: 5,20 ± 0,20 g/100g; p<0,05) 

e menor ingestão calórica em comparação com o grupo controle (cont.:142,50 ± 7,10 

cal vs. exp.: 126,30 ± 3,50 cal; p<0,05). Não foram observadas diferenças 

significativas no peso corporal dos animais experimentais em comparação com os 

animais controle (cont. 351,2 ± 5,20g vs. exp.: 358,8 ± 13,30 g).  
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Figura 22: Média ± EPM da ingestão diária média de fluido (A; ml/100g) e de ração (B; g/100g) 

padronizadas pelo peso corporal, da ingestão calórica total (C, cal) e do peso corporal (D, g) dos 

animais submetidos à sobrecarga de sacarose por 30 dias na fase adulta (n=10) e do seu grupo controle 

(n=5). * diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

2. Parâmetros cardiovasculares e reflexos barorreceptor e 

quimiorreceptor  

Os parâmetros cardiovasculares basais dos animais submetidos a sobrecarga 

de sacarose por 30 dias na fase adulta e dos animais controle estão expressos na 

Figura 23. Observamos que os animais experimentais apresentaram maior PAM 

(cont.: 102,5 ± 1,4 mmHg vs. SM: 111,3 ± 0,9 mmHg; p<0.05) e maior FC (cont.: 334,7 

± 7,3 bpm vs. SM: 371,6 ± 4,7 bpm; p<0.05) ao final do tratamento, quando 

comparados com os animais controle 
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Figura 23: Média ± EPM da pressão arterial média (PAM, mmHg) e da frequência cardíaca 

(FC, bpm) dos animais controle (n=4) e submetidos a sobrecarga de sacarose por 30 dias (n=10) -  ao 

final do tratamento. *diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

 

 

Os traçados representativos e os índices de barorreflexo (IB; ∆FC/∆PAM) 

após as infusões intravenosas de fenilefrina (agonista α-adrenérgico) e nitroprussiato 

de sódio (doador de NO) dos animais SM e controle são mostrados na Figura 24 e 25, 

respectivamente. Não houve diferenças significativas entre o IB dos animais 

experimentais em comparação com os animais controle após as infusões de fenilefrina 

(cont.: -2,5 ± 0,1 bpm/mmHg vs. SM: -2,2 ± 0,2 bpm/mmHg; Figura 24 C). Entretanto, 

os animais experimentais apresentaram menor IB em comparação com o grupo 

controle para as infusões de nitroprussiato de sódio (cont.: 5,0 ± 0,1 bpm/mmHg vs. 

SM: 4,0 ± 0,1 bpm/mmHg; p<0,05; Figura 25 C). 
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Figura 24: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de fenilefrina nos animais controle (A; n=5) e submetidos a sobrecarga de sacarose por 30 dias 

– síndrome metabólica (B; n=8) e média ± EPM do índice de barorreflexo (IB; C) destes animais ao final 

dos protocolos experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 
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Figura 25: Traçados representativos ilustrando as alterações cardiovasculares induzidas pela 

infusão de nitroprussiato de sódio nos animais controle (A; n=5) e submetidos a sobrecarga de sacarose 

por 30 dias – síndrome metabólica (B; n=8) e média ± EPM do índice de barorreflexo (IB; C) destes 

animais ao final dos protocolos experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 

 

As respostas pressóricas e bradicárdicas induzidas pela infusão de KCN e os 

traçados representativos dos animais submetidos à sobrecarga de sacarose por 30 

dias e do seu grupo controle são mostradas na Figura 26. Os animais experimentais 

apresentaram maior resposta pressórica em comparação com os animais controle 
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(cont.: 14,9 ± 1,9 mmHg vs. exp.: 29,2 ± 5,5 mmHg; p<0,05; Figura 26 C), entretanto, 

não houve diferenças significativas nas respostas bradicárdicas entre os grupos 

(cont.: -191,2 ± 23,4 bpm vs. exp.: -197,4 ± 27,0 bpm; Figura 26 D).  

 

Figura 26: Traçados representativos ilustrando as alterações induzidas pela infusão de cianeto 

de potássio nos animais controle (A; n=4) e submetidos a sobrecarga de sacarose por 30 dias (B; n=7) 

e média ± EPM das respostas pressórica (C) e bradicárdica (D) destes animais ao final dos protocolos 

experimentais. *diferente do grupo controle; p<0,05. 
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DISCUSSÃO 

Nossos resultados demonstram que a sobrecarga de sal durante 30 dias após 

o desmame não altera a PAM ou a FC na fase adulta, entretanto, promoveu diminuição 

permanente da sensibilidade barorreflexa nos indivíduos adultos. Corroborando com 

estudos anteriores (7), observamos ainda que os animais tratados por 60 dias 

apresentaram elevação sustentada da PA sistólica ao longo de todo o experimento. 

Ademais, observamos nestes animais aumento da frequência relativa de colágeno tipo 

I no tecido cardíaco e aumento da resposta pressórica após nanoinjeções de 

glutamato na região RVLM.  

Estudos das últimas décadas demonstram que a oferta de soluções 

hipertônicas como única fonte hídrica é um importante modelo de indução de anorexia, 

denominada anorexia induzida por desidratação (151,152). Nesta situação, em que a 

osmolaridade plasmática está elevada, a ingestão alimentar é diminuída visando a 

redução da quantidade de água necessária à digestão e   diminuindo a ingestão de 

osmólitos pelos alimentos (151). Em nosso estudo, os animais submetidos a 

sobrecarga de sal por 30 ou por 60 dias não apresentaram diminuição da ingestão 

alimentar, entretanto apresentaram diminuição do peso corporal, em comparação com 

os animais controle, mesmo após a retirada da dieta hipersódica. É possível que a 

exposição prolongada ao estímulo osmótico modifique as respostas neuronais que 

resultam na anorexia por desidratação, de modo que a ingestão alimentar não se 

altere. Além disso, alterações hormonais ou de demanda metabólica podem estar 

associadas ao baixo ganho de peso observado nos animais submetidos à dieta rica 

em sal. 

Diversos estudos indicam que a elevação da ANS é um importante fator para o 

desenvolvimento e a manutenção do estado hipertensivo em diversos modelos de 

hipertensão (153–157). De fato, a hipertensão sal-dependente está fortemente 

relacionada à crônica excitação do sistema nervoso simpático (69,80,86,158–160). 

Além disso, o desenvolvimento deste tipo de hipertensão em diversos modelos 

experimentais é prevenido por lesões de regiões hipotalâmicas relacionadas com o 

controle cardiovascular e do equilíbrio hidroeletrolítico, como a região AV3V, o SFO e 

o PVN (85). Estudos de Adams et al. (2007) demonstraram que o aumento do 
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consumo de sal aumenta a atividade simpática e eleva a PA através da estimulação 

de neurotransmissões glutamatérgicas no RVLM, resultando em aumento do tônus 

vasomotor e de PA. Neste contexto, a sobrecarga crônica de sódio altera propriedades 

neuronais intrínsecas e, consequentemente, eleva a excitação de neurônios pré-

motores simpáticos localizados na região RVLM. Baseado nessas informações, é lícito 

supor que regiões hipotalâmicas e/ou neurônios pré-motores simpáticos possam estar 

hiperativados após sobrecarga de sal durante o período pós-natal. De fato, 

demonstramos que a ativação da neurotransmissão glutamatérgica na região RVLM 

promoveu maior resposta pressora nos animais submetidos à dieta rica em sal, 

indicando aumento da sensibilidade glutamatérgica desta região, o que acarretaria em 

aumento do tônus simpático e nos consequentes aumentos de PA e FC observados 

no presente estudo. 

A fim de manter a correta perfusão e oferta de nutrientes e oxigênio aos 

tecidos, a PA é estritamente controlada por diversos fatores que atuam em curto e  

longo prazo, como os reflexos barorreceptor e quimiorreceptor e o sistema renina-

angiotensina (SRA). O SRA é um dos mais conhecidos sistemas de controle da PA e 

as alterações de expressão de seus componentes podem ser outro fator contribuinte 

para a elevação pressórica observada em situações de alta ingestão de sal. Estudos 

recentes demonstram a existência de componentes do SRA necessários à produção 

local de Ang II em diversos tecidos (161,162), como o cérebro (163), tecido adiposo 

(164) e pâncreas (165).  Diversos estudos demonstram que a sobrecarga de sal altera 

a expressão de componentes-chave do SRA cerebral, especialmente de enzima 

conversora de angiotensina (ECA), elevando a produção local de Ang II (166–169). 

Assim, a Ang II cerebral atuando sobre receptores AT1 no Órgão Sub-fornical (SFO), 

no PVN e no RVLM pode aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio 

nestas regiões, contribuindo para o aumento do tônus simpático característico de 

modelos de hipertensão sal-dependente (170–173). Como mencionado 

anteriormente, tal aumento do tônus simpático para diversos leitos está diretamente 

relacionado ao aumento da PA, que é crucial para a excreção de sódio e para o 

reestabelecimento das condições fisiológicas. Em nosso estudo, observamos que a 

sobrecarga de sal promove elevação da PA, que, em nosso modelo, é sustentada 
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mesmo após a retirada da dieta rica em sal, indicando uma alteração permanente da 

regulação da PA nestes animais. 

Além do SRA, a regulação em curto prazo da PA ocorre especialmente pela 

ativação do reflexo barorreceptor. Os barorreceptores arteriais são 

mecanorreceptores, localizados no arco aórtico e no seio carotídeo, capazes de 

detectar alterações da PA através do estiramento dos vasos em que encontram-se. O 

aumento da pressão arterial promove estiramento celular e consequente aumento da 

frequência de disparo de potenciais de ação destes neurônios, enviando informações 

ao SNC, que promove uma série de ajustes a fim de restabelecer os valores basais 

de PA. Em situações de estimulação contínua, como na hipertensão arterial, os 

barorreceptores podem se adaptar e diminuir a sua sensibilidade a novos estímulos. 

Além de alterar os parâmetros cardiovasculares basais, nossos resultados 

demonstram que a sobrecarga de sal em fases do período pós-natal promove 

diminuição da sensibilidade do reflexo barorreceptor. Embora diversos estudos 

demonstrem que a sensibilidade barorreflexa está diminuída na hipertensão arterial 

(7,174–176), existe intenso debate sobre qual condição se estabelece primeiro: a 

hipertensão ou o comprometimento do reflexo barorreceptor. Em nosso estudo, os 

animais submetidos à sobrecarga de sal por 30 dias apresentam apenas diminuição 

da sensibilidade barorreflexa sem elevação da PA, enquanto que os animais tratados 

por 60 dias apresentam elevação permanente de PA, em adição à diminuição da 

sensibilidade barorreflexa. Em conjunto, estes resultados nos permitem inferir que, em 

nosso modelo de sobrecarga de sal após o desmame, a diminuição da sensibilidade 

barorreflexa se estabeleça anteriormente à elevação permanente da PA e da FC. 

Estudos recentes realizados em nosso laboratório demonstram que animais 

adultos submetidos a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame apresentam 

diminuição da ingestão espontânea de sódio em situações em que ocorre a oferta 

simultânea de água e de sódio (ABSM e AHFO, observações não publicadas). 

Entretanto em nosso estudo, não observamos alterações das respostas 

comportamentais à ingestão de diferentes concentrações de solução salina nos 

animais adultos submetidos à sobrecarga de sal após o desmame. Tais divergências 

podem ser explicadas pelo fato de que no presente estudo as soluções de NaCl foram 
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ofertadas como única fonte hídrica. Recentemente demonstramos que os animais 

tratados por 60 dias apresentam menor ingestão de sódio após episódio de depleção 

de sódio na fase adulta (7). Corroborando com estes achados, observações recentes 

de nosso laboratório demonstram que estes animais apresentam diminuição, retardo 

ou inibição na ingestão de solução hipertônica após a indução de diferentes tipos de 

desidratação (ABSM e AHFO, observações não publicadas). Estes resultados 

sugerem que a sobrecarga de sal após o desmame altera as respostas 

comportamentais induzidas por alterações da concentração plasmática de sódio, 

indicando possíveis alterações de sensibilidade de regiões hipotalâmicas, como a 

região AV3V e órgãos circunventriculares, envolvidas no controle da sede e do apetite 

ao sódio.  

Nossos resultados indicam que o tratamento por 30 dias após o desmame não 

altera a PAS ou a FC dos animais adultos submetidos a nova ingestão de soluções 

salinas em concentrações crescentes (escala de sensibilidade). É possível que o 

tratamento por 30 dias não seja capaz de alterar permanentemente vias centrais 

envolvidas na respostas cardiovasculares à ingestão de sal e que outros mecanismos 

de manutenção da osmolaridade (como a liberação de ANP e a adequada 

vasodilatação do território renal) também estejam preservados nestes animais após a 

retirada da dieta hipersódica. Diferentemente, os animais tratados por 60 dias 

mantiveram a PAS elevada ao longo da escala de sensibilidade ao sal enquanto que 

a elevação deste parâmetro ocorre apenas durante a oferta de salina NaCl 1,8% nos 

animais controle, retornando aos valores basais quando do retorno da oferta de água. 

Neste contexto, a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame pode ter alterado 

definitivamente vias centrais envolvidas na regulação cardiovascular às alterações de 

osmolaridade. No presente estudo, demonstramos que a região RVLM está mais 

sensível a neurotransmissões excitatórias após o tratamento por 60 dias. Além disso, 

anteriormente observamos que animais submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias 

apresentaram comprometimento da vasodilatação renal induzida por infusão de salina 

hipertônica e que, nessa situação, a resposta pressórica é potencializada (7). 

Estudo recente realizado em nosso laboratório demonstrou que os corações 

isolados de animais adultos submetidos à sobrecarga de sal por 60 dias após o 
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desmame apresentam função cardíaca normal em condições basais. Entretanto, após 

evento isquêmico e reperfusão tecidual, tais corações apresentam relaxamento 

ventricular comprometido e ainda maior duração e severidade de arritmias de 

reperfusão (MCSM, CHC e GRP, observações não publicadas, apêndice IIb). Alguns 

estudos tem relacionado o alto consumo de sal com a disfunção diastólica do 

ventrículo esquerdo em indivíduos hipertensos e normotensos (177–180). De fato, 

Tzemos et al. (2008)(181) demonstraram que o alto consumo de sódio é capaz de 

promover disfunção diastólica mesmo em animais normotensos e com o sistema 

renina-angiotensina íntegro. Diversos estudos demonstram que a hipertrofia do 

músculo cardíaco é um dos fatores associados ao comprometimento do relaxamento 

do coração (182,183). Entretanto, estudos de Dupont et al. (2012) (184) 

demonstraram que disfunções de relaxamento estão associadas com distúrbios da 

homeostase intracelular de cálcio e sugerem, ainda, que as disfunção diastólicas 

podem se desenvolver independentemente da hipertrofia cardíaca em SHR. De fato, 

nossos resultados demonstram que a sobrecarga de sal após o desmame, 

independente de sua duração, não promove hipertrofia de cardiomiócitos. Tzemos et 

al. (2008) (181) sugerem que o excesso de sódio pode aumentar os níveis 

intracelulares de cálcio ou ainda alterar os níveis de receptação de cálcio durante o 

relaxamento muscular, o que comprometeria o relaxamento cardíaco. Assim, novos 

estudos precisam ser realizados para analisarmos as possíveis alterações na 

homeostase de cálcio causadas pela sobrecarga de sal após o desmame. 

A fibrose do tecido cardíaco é outro fator importante no desenvolvimento de 

disfunções diastólicas. As fibras colágenas são continuamente sintetizadas e 

degradadas e as alterações da síntese das fibras colágenas cardíacas é crucial para 

adaptar o órgão às necessidades do organismo (coração mais ou menos resistente 

ao estiramento, por exemplo); por outro lado, a síntese exacerbada de apenas um tipo 

de fibra pode, em longo prazo, afetar a função cardíaca (185–187). De fato, estudos 

anteriores demonstraram que o aumento da deposição de fibras colágenas do tipo I - 

um elemento inelástico - aumenta substancialmente a capacidade do coração de 

resistir ao estiramento (187,188). Estudos de Yu et al. (1998) (189) demonstraram que 

a alta ingestão de sal causa fibrose do miocárdio em SHR e em animais normotensos. 
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Neste estudo, os autores demonstram ainda que o sódio promove não apenas 

hipertrofia ventricular esquerda, mas também fibrose intramiocardial, que pode levar 

a disfunções sistólicas e diastólicas por aumentar a rigidez do tecido cardíaco. Além 

disso, diferentes estudos demonstraram que tanto a sobrecarga pressórica, quanto a 

alta ingestão de sal podem, separadamente, causar fibrose cardíaca (189–195). Os 

mecanismos pelos quais a sobrecarga de sal promove fibrose do tecido cardíaco 

permanecem por ser esclarecidos, entretanto, estudos de Lal et al. (2003)(195) 

indicam que a aldosterona cardíaca pode participar deste efeito, uma vez que o 

antagonismo de seus receptores previne tanto a hipertrofia quanto a fibrose cardíaca 

induzidas por dieta rica em sal. Consistente com estes achados, Takeda et al. (2000) 

(196) demonstram que a produção cardíaca de aldosterona está aumentada em 

animais submetidos a dieta hipersódica. Além disso, estudos in vitro indicam que os 

fibroblastos cardíacos elevam sua síntese de fibras colágenas na presença de 

aldosterona (197). Estas evidências suportam a hipótese de que a fibrose do tecido 

cardíaco após sobrecarga de sal ocorra por ação da aldosterona nos fibroblastos do 

coração. Em nosso modelo, os animais foram submetidos a dieta rica em sódio e 

apresentaram PA elevada, fatores contribuintes para o desenvolvimento de fibrose 

cardíaca.  

Além de comprometer o relaxamento cardíaco, a fibrose deste tecido pode 

contribuir para o desenvolvimento e agravamento de eventos arrítmicos. O 

acoplamento elétrico entre as células cardíacas é crucial para a sua contração 

sincronizada e o batimento cardíaco efetivo e a conexão entre os citoplasmas de 

células adjacentes é mediado pelas proteínas conexinas (198). Tais proteínas 

participam do fluxo de iônico entre os citoplasmas e são um fator chave para a 

propagação do impulso elétrico por todo o coração.  

O aumento da deposição de colágeno no tecido cardíaco pode comprometer o 

acoplamento elétrico entre os cardiomiócitos, comprometendo a propagação do 

impulso elétrico e gerando contrações anormais e dessincronizadas das células 

musculares cardíacas, o que caracteriza as arritmias. Neste sentido, observamos que 

a sobrecarga de sal por 60 dias após o desmame promove aumento da frequência 

relativa de colágeno tipo I na matriz extracelular do músculo cardíaco, o que, 
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provavelmente, contribui para a disfunção diastólica e para o agravamento das 

arritmias observadas após evento isquêmico nos corações isolados de animais 

adultos submetidos ao mesmo protocolo de dieta hipersódica utilizado no presente 

estudo (MCSM, CHC, GRP observações não publicadas).  

Dentre as regiões do SNC que se projetam para a IML e, assim, apresentam 

controle direto da alça simpática do sistema nervoso autônomo, a região RVLM é a 

única a apresentar atividade intrínseca tônica, sendo assim essencial para a 

manutenção do tônus vasomotor simpático (104,199–201). Estudos demonstram que, 

em animais adultos, uma dieta rica em sódio aumenta a resposta pressora a 

neurotransmissores excitatórios e inibitórios na região RVLM (12,106) e estas 

alterações podem estar relacionadas a alterações de sensibilidade neuronal (107). A 

excitabilidade neuronal e suas alterações dependem do potencial de membrana das 

células e de sua proximidade ao potencial limiar (potencial de membrana necessário 

para a despolarização); deste modo, quanto maior o potencial de membrana, menor 

o estímulo necessário para a despolarização e mais sensível é o neurônio. Assim, a 

presença de substâncias que atuam sobre o neurônio alterando seu potencial de 

membrana (chamadas de neuromoduladores, advindas da micróglia, por exemplo), 

podem exercer papel importante no aumento de sensibilidade neuronal. Neste 

sentido, diversos autores indicam que a ingestão de sal altera a sinalização 

angiotensinérgica e promove aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

no SNC, fatores estes que podem estar relacionados com as alterações de 

sensibilidade neuronal da região RVLM (169,202–204). 

Além das alterações de sensibilidade dos neurônios do RVLM, a ativação ou 

inibição de vias neuronais que atinjam este núcleo podem ser um fator contribuinte 

para as respostas observadas por Adams et al. (2007)(107). Neste sentido, estudos 

de Li et al. (2005)(205) demonstram que animais hipertensos apresentam diminuição 

da modulação GABAérgica sobre os neurônios pré-simpáticos do PVN, o que pode 

contribuir para a excitação simpática observada na hipertensão arterial. Além disso, 

Kim et al. (2011)(206) observaram que o estresse osmótico crônico inverte as 

respostas dos neurônios secretores magnocelulares do PVN à neurotransmissão 

GABAérgica para respostas excitatórias. Entretanto, a hipótese de que esta inversão 
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também ocorra em neurônios parvocelulares do PVN (que se projetam para a região 

RVLM) precisa ser investigada. 

 Nosso resultados demonstram que os animais adultos que foram submetidos 

a sobrecarga de sal após o desmame apresentam elevação das respostas pressora e 

vasoconstritora após nanoinjeções de glutamato na região RVLM. Até o momento, 

nenhum outro estudo na literatura demonstrou alteração da sensibilidade da região 

RVLM induzida por alterações da homeostase hidromineral após o desmame. Estes 

resultados corroboram com nossos resultados anteriores (7) demonstrando, 

novamente, que as alterações provocadas pela sobrecarga de sal após o desmame 

são persistentes até a fase adulta, mesmo após a retirada da dieta hipersódica. 

Ademais, nossos achados estendem os achados de Adams et al. (2007)(107) 

demonstrando que as alterações de sensibilidade da região RVLM induzidas por dieta 

hipersódica são irreversíveis quando a dieta é ofertada após o desmame. Novos 

experimentos são necessários para confirmar se tal alteração de sensibilidade 

observada na neurotransmissão glutamatérgica também pode ocorrer em outras 

neurotransmissões na região RVLM. 

Em conjunto, nossos resultados demonstram que a sobrecarga de sal após o 

desmame promove elevação da PA, diminuição da sensibilidade barorreflexa, que se 

estabelece precocemente, e, ainda, fibrose miocárdica em animais adultos. Além 

disso, tal sobrecarga altera as respostas cardiovasculares induzidas por dieta rica em 

sal na fase adulta. Estas alterações podem ser resultado do aumento da sensibilidade 

da região RVLM a neurotransmissores excitatórios observado nos animais adultos, 

mesmo após a retirada da dieta hipersódica.  

Em nosso estudo, observamos ainda que as respostas cardiovasculares 

induzidas por sobrecarga de sal são bastante pronunciadas após o tratamento por 60 

dias enquanto que não são observadas após o tratamento por 30 dias. Desta forma, 

não podemos determinar se o estabelecimento destas alterações ocorre nos 30 

últimos dias de tratamento (do 51º ao 81º dia de vida, fase que corresponde à 

adolescência e início da fase adulta) (207) ou se são resultado da exposição 

prolongada ao sal (desde a infância até a fase adulta). Assim, a padronização de um 

protocolo que se estenda da adolescência à fase adulta (do 51º ao 81º dia de vida) 
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pode auxiliar na compreensão da participação das diversas fases da vida no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares induzido por ingestão excessiva de sal. 

Em relação aos animais tratados com solução de sacarose 20% por 30 dias 

na fase adulta observamos maior ingestão de solução de sacarose e menor ingestão 

de ração em comparação com o grupo controle. Observamos também que a 

sobrecarga de sacarose promove elevação de PAM e da FC nos animais adultos, 

além de diminuir a sensibilidade barorreflexa. Estes animais apresentam ainda 

elevação da resposta pressórica induzida pela estimulação de quimiorreceptores 

periféricos.  

Estudos de Sheludiakova et al. (2012)(145) demonstram que uma dieta rica 

em sacarose promove uma série de alterações metabólicas que elevam o risco de 

desenvolver diabetes, doença hepática gordurosa não alcoólica e DCV mesmo com a 

manutenção do peso corporal. Corroborando com estudos anteriores (135), no 

presente estudo, os animais tratados apresentaram diminuição da ingesta de ração, 

de modo que a ingestão calórica total também se mostrou diminuída em comparação 

com o grupo controle. Assim, os animais submetidos a sobrecarga de sacarose não 

apresentaram elevação de peso corporal em comparação com o grupo controle, 

entretanto apresentaram elevação de PA e alterações de sensibilidade nos reflexos 

baro e quimiorreceptor, fatores contribuintes para o desenvolvimento de DCV. 

Estudos demonstram que a sobrecarga de sacarose induz aumento do tecido 

adiposo visceral (127,143), que está diretamente relacionado com o aumento da ANS 

(208–212). O tônus vasomotor simpático é um importante determinante da resistência 

vascular periférica que, por sua vez, tem influência direta sobre os valores de PA (213–

216). Assim, a elevação da ANS contribui para a elevação da PA observada em 

modelos de obesidade. Neste sentido, diversos estudos demonstram a existência de 

um reflexo simpatoexcitatório originado no tecido adiposo, o reflexo adiposo aferente 

(RAA) (159,161,163), desencadeado especialmente por citocinas (capsaicina, 

bradicinina, adenosina ou leptina) neste tecido (159,161). A utilização de marcadores 

anterógrados demonstrou que as fibras aferentes que partem do tecido adiposo 

alcançam o SNC em regiões como o NTS, o PVN e o RVLM (217). Acredita-se que as 

neurotransmissões glutamatérgica e gabaérgica no PVN participem do RAA, uma vez 
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que o bloqueio da neurotransmissão glutamatérgica abole o reflexo (218) enquanto 

que o bloqueio da neurotransmissão gabaérgica intensifica o reflexo (219). Neste 

contexto, o aumento da ANS observada em modelos de obesidade pode estar 

diretamente relacionado com o aumento do tecido adiposo e com a intensidade do 

RAA. Em nosso estudo, observamos elevação de PA, que pode estar relacionada com 

o aumento da adiposidade induzida pela sobrecarga de sacarose, como demonstrado 

por Coelho et al. (2010)(143). 

Como mencionado anteriormente, o SRA é um importante mecanismo de 

controle da PA e alterações de expressão de seus componentes podem estar 

relacionados à patofisiologia da hipertensão arterial. Estudos de Boustany et al. (2004) 

(220) demonstram que animais obesos apresentam aumento da atividade do SRA 

sistêmico e do tecido adiposo, sendo que este aumento contribui para a hipertensão 

arterial observada nestes animais. Segundo Coelho et al. (2010)(143) animais adultos 

submetidos a protocolo similar ao conduzido no presente estudo apresentam elevação 

de triacilgliceróis, insulina, leptina, renina e Ang II plasmáticos e ainda alterações na 

expressão e na atividade de outros componentes do SRA, que ocorrem especialmente 

no tecido adiposo e nos rins. 

 Diversos autores sugerem a hipótese de que o aumento da Ang II plasmática 

esteja diretamente envolvido na elevação da ANS observada em diversos modelos de 

obesidade e síndrome metabólica (162,170,221). A Ang II sistêmica pode atuar em 

órgãos circunventriculares, promovendo a produção de espécies reativas de oxigênio, 

que contribuem para a excitação simpática, atuando no SFO e OVLT (220), e para a 

diminuição da sensibilidade barorreflexa, atuando na Área Postrema (AP) (221–223) 

na obesidade. Ademais, a elevação de ANS induzida pela Ang II promoveria efeitos 

órgão-específicos que associados aos efeitos da Ang II em cada órgão, são 

característicos da síndrome metabólica, tais como elevação da produção de insulina 

pelo pâncreas, da gliconeogênese hepática, da lipólise e da produção de leptina pelo 

tecido adiposo, além dos conhecidos efeitos vasoconstritores deste peptídeo. Em 

conjunto, estes fatores podem contribuir para o aumento de PA e a diminuição 

barorreflexa observados em nosso modelo de sobrecarga de sacarose. 
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A leptina é uma citocina produzida pelo tecido adiposo e que tem sido 

apontada como o elo entre a obesidade e o desenvolvimento de DCV (226–230). Sua 

função principal está relacionada ao metabolismo de glicose e à regulação do 

metabolismo em geral, uma vez que este hormônio informa o SNC acerca das 

reservas energéticas periféricas (231–234). Diversos estudos relacionam o aumento 

da leptina plasmática com a elevação da ANS observada em modelos de obesidade 

(235,236). Estudos indicam que infusões sistêmicas de leptina elevam a ANS (237) e, 

ainda, infusões centrais deste peptídeo aumentam a PA (238). Além disso, Lim et al. 

(2013) (239) demonstraram que tal antagonismo promoveu diminuição de PA e a ANS 

renal em coelhos obesos. Tais evidências nos permitem sugerir que a elevação da 

leptina plasmática pode contribuir para a hipertensão arterial observada em nosso 

modelo sobrecarga de sacarose. 

Outro componente importante no aumento da ANS observado na obesidade 

é o processo inflamatório bastante expressivo observado nesta condição (240–243). 

Os adipócitos, em condições normais, produzem citocinas pró-inflamatórias (leptina, 

IL-6, IL-12, IL-18, TNFα, IL-8 e CCL2/MCP-1, entre outras) e anti-inflamatórias 

(adiponectina, proteínas C1q/TNF-relacionadas (CTRPs), omentina, entre outras) 

importantes, que atuam no controle da PA, da homeostase energética, das funções 

reprodutivas e ainda das respostas imunes, entre outras funções fisiológicas (241). 

Em indivíduos com função metabólica normal existe equilíbrio entre a produção de 

citocinas pró- e anti-inflamatórias. Á medida que o tecido adiposo aumenta durante o 

desenvolvimento da obesidade, os adipócitos hipertrofiam, de modo que a produção 

de citocinas pró-inflamatórias aumente, enquanto que a produção de citocinas anti-

inflamatórias diminua (241,244,245). Nesta situação, a infiltração de macrófagos no 

tecido adiposo, juntamente com a proliferação e ativação de células do sistema imune 

residentes neste tecido, promove o estabelecimento de um quadro inflamatório do 

tecido adiposo (246). Além disso, as citocinas pró-inflamatórias alteram o padrão de 

fosforilação do receptor de insulina após a ligação com o peptídeo, de modo que todas 

as reações intracelulares decorrentes desta ligação ficam comprometidas, gerando 

resistência à insulina no tecido adiposo (114,243,247). As citocinas pró-inflamatórias 

produzidas pelo adipócito são transportadas pela corrente sanguínea por todo o corpo, 
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promovendo um estado global de inflamação em indivíduos obesos. O estado 

inflamatório, especialmente no SNC e no fígado, promove também a resistência à 

insulina nestes órgãos (118,243,248–250).  

Além disso, a inflamação associada com o aumento do estresse oxidativo de 

regiões do SNC, como o NTS e o RVLM, entre outras regiões, pode estar relacionado 

com a elevação da ANS, contribuindo para a elevação de PA observada em modelos 

de obesidade (170,173,251–254).  De fato, estudos de Wei et al. (2015) (255) 

demonstram que a injeção de TNFα ou IL-1β no SFO promove elevação de PA, 

frequência cardíaca e ANS renal, sugerindo que as citocinas pró-inflamatórias 

sistêmicas podem agir neste núcleo elevando mediadores inflamatórios e excitatórios 

e culminando em excitação simpática. De fato, estudos de Beilharz et al. (2016) (256) 

demonstram que uma dieta suplementada com açúcar, mesmo por curta duração, 

pode induzir a produção de marcadores de inflamação central e periférica, com 

elevação de citocinas pró-inflamatórias (TNF e IL-1) no hipocampo e no tecido 

adiposo, o que pode ativar diversas vias de sinalização inflamatória.  Uma vez que as 

respostas barorreflexas são dependentes do sistema nervoso autônomo, as 

alterações do componente simpático induzidas pela inflamação podem estar 

associada com disfunções baroreflexas, como a observada em nosso estudo. Novas 

análises do perfil inflamatório dos animais submetidos a sobrecarga de sacarose em 

nosso estudo são necessários para avaliar a influência do processo inflamatório no 

quadro cardiovascular e autonômico do modelo animal utilizado. 

Em conjunto, alterações do RAA, da Ang II plasmática, da leptina e das 

citocinas inflamatórias circulantes podem contribuir para a elevação da ANS na 

obesidade, culminando na elevação da PA e da FC observadas em nosso modelo de 

sobrecarga de sacarose. 

Skrapari et al. (2007) (257) demonstraram que a sensibilidade barorreflexa 

está comprometida em mulheres obesas. Neste estudo, os autores sugerem que o 

índice de massa corporal (IMC, importante indicativo de obesidade) e a idade são, 

nesse caso, determinantes da diminuição da sensibilidade barorreflexa (257). 

Entretanto, Lazarova et al. (2007)(258) demonstram que a sensibilidade do reflexo 

barorreceptor está diminuída em crianças e adolescentes obesos normotensos, 
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indicando que a adiposidade pode ser um fator mais importante na disfunção 

barorreflexa.  De fato, estudo de Alvarez et al. (2005) (259) demonstrou que a perda 

de peso aumenta a sensibilidade barorreceptora em homens sobrepesados e obesos 

e sugere ainda que o desbalanço simpato-vagal presente na obesidade contribua para 

o comprometimento deste reflexo. Em nosso estudo, os animais submetidos a 

sobrecarga de sacarose apresentam elevação da PA e, provavelmente, aumento da 

adiposidade visceral e da Ang II plasmática, como demonstrado por Coelho et al. 

(2010) (143), fatores estes que são determinantes para a diminuição da sensibilidade 

do reflexo barorreceptor observada em nosso estudo. 

Estudos de Porzionato et al. (2011) (260) demonstram que diversas isoformas 

de leptina e receptores de leptina são expressos no corpúsculo carotídeo de ratos e 

humanos. Assim, seria lícito supor que em modelos de obesidade e síndrome 

metabólica, que apresentam níveis elevados de leptina plasmática, a sensibilidade 

dos quimiorreceptores periféricos esteja aumentada pela ação desta substância no 

corpúsculo carotídeo. Neste sentido, estudos de Paleczny et al. (2016)(261) 

demonstraram que, em homens saudáveis, o sobrepeso ou a obesidade estão 

acompanhados de um aumento da resposta pressora após estimulação 

quimiorreflexa, enquanto que as respostas ventilatórias e de frequência cardíaca não 

se alteram. Entretanto, os autores demonstraram que a hiperinsulinemia e a 

resistência à insulina estão relacionadas à potencialização desta resposta, enquanto 

que os níveis de leptina plasmática parecem não ter influência nos parâmetros 

analisados. De modo similar, no presente estudo, observamos que os animais 

submetidos a sobrecarga de sacarose apresentam elevação da resposta pressora 

induzida pela estimulação de quimiorreceptores periféricos, enquanto que a reposta 

bradicárdica não é alterada. Estudos anteriores demonstraram que a sobrecarga de 

sacarose promove elevação de insulina e de leptina plasmática (143), fatores estes 

que podem estar relacionado ás alterações de resposta pressora quimiorreflexa 

observadas em nosso estudo.  

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Nossos resultados demonstram que uma dieta rica em sal ou em açúcar 

promove efeitos marcadamente nocivos ao aparato cardiovascular. Mais 
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especificamente, os resultados permitem concluir que modificações da ingestão de sal 

ou de sacarose produzem alterações permanentes no controle da pressão arterial, 

sendo estas alterações, pelo menos em partes, desencadeadas por modificações na 

regulação neural da circulação sanguínea. 

Uma vez que o consumo de alimentos industrializados, ricos nas duas 

substâncias, tem aumentado exponencialmente, especialmente nas sociedades 

ocidentais, entender seus efeitos sobre o organismo e alertar a população acerta 

destes se torna de grande importância. Além disso, a ingestão destes alimentos se 

inicia logo na primeira infância, de modo que o desenvolvimento de um protocolo de 

sobrecarga de sacarose especificamente durante o período pós-natal pode contribuir 

para a compreensão da participação desta fase da vida no desenvolvimento de 

diabetes tipo II, obesidade e hipertensão arterial na fase adulta. A padronização de tal 

protocolo pode contribuir também para a realização de um paralelo entre os efeitos da 

sobrecarga de sal, já demonstrados anteriormente, e os efeitos da sobrecarga de 

açúcar após o desmame sobre parâmetros cardiovasculares, autonômicos e 

metabólicos na fase adulta.  
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APÊNDICE  I 

Tabela de conteúdo de sódio (mg/porção) e de açúcares (g/porção) em 

diversos produtos industrializados. 

 Sódio (mg/porção) Açúcares (g/porção) 

Refrigerante tipo cola 

(200ml) 

10 21,1 

Refrigerante tipo cola 

zero açúcar (200ml) 

28 - 

Macarrão instantâneo 

(85g) 

1607 - 

Chips de batata 

ondulada (25g) 

129 - 

Achocolatado (20g) 28 18 

Salsicha (50g) 625 - 

Sorvete sabor flocos 

(50g) 

39 16 

Chocolate ao leite 

(25g) 

22 14 

Creme de avelã (15g) 20 8,5 

Cheeseburger 

(136,5g) 

726 - 
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APÊNDICE  II 

Artigos publicados, aceitos ou submetidos para publicação. Os trabalhos aqui 

apresentados são produto da pesquisa desenvolvida nesta tese. 
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 ANEXO I 

Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA- UFG) 
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ANEXO II 

Procedimentos para processamento histológico de corações:  

Fixador tecidual Metacarn 

Reagente Volume (ml) Temperatura (ºC) 

Metanol PA 60 Ambiente 
Clorofórmio PA 30 Ambiente 
Ácido acético PA  10 Ambiente 

 
 

Processamento do tecido em paraplast 
Desidratação 

 
 

Diafinização 

 
Infiltração 

 
Reidratação para citoquímica em geral 

 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Etanol PA 80% 60 Imersão  Ambiente 
Etanol PA 95% 60 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 60 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 60 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 60 Imersão Ambiente 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Xilol PA 60 Imersão  Ambiente 
Xilol PA  60 Imersão Ambiente 
Xilol PA 60 Imersão Ambiente 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Paraplast I 60 Imersão  58-60 
Paraplast II 60 Imersão 58-60 
Paraplast de 
inclusão 

Até secção Emblocamento 58-60 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Xilol PA 60 Imersão  Ambiente 
Xilol PA  60 Imersão Ambiente 
Xilol PA 60 Imersão Ambiente 
Etanol PA 80% 1 Imersão Ambiente 
Etanol PA 70% 1 Imersão Ambiente 
Etanol PA 50% 1 Imersão Ambiente 
Água destilada 5 Imersão Ambiente 
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Citoquímica em reticulina de gomori 

 
Desidratação para citoquímica em geral 

 
A montagem consiste na adesão de uma lamínula (Precision®) com Entellan® sobre 
o material processado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Permanganato de 
postássio 

2 Gotejamento Ambiente 

Ácido oxálico 1 Gotejamento Ambiente 
Alúmen férrico 2 Gotejamento Ambiente 
Prata amoniacal 2 Gotejamento Ambiente 
Formol 10% 3 Gotejamento Ambiente 
Cloreto de ouro 0,2 Imersão Ambiente 
Hipossulfito de 
sódio 

2 Gotejamento Ambiente 

Ácido pícrico 2 Gotejamento  
Desidratação e montagem 

Reagente Tempo (min) Procedimento Temperatura (ºC) 

Etanol PA 95% 1 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 1 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 1 Imersão Ambiente 
Etanol PA 100% 1 Imersão Ambiente 


