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RESUMO 

RIBEIRO N. Estudo dos mecanismos neuronais hipotalâmicos e bulbares envolvidos 

no modelo de hipertensão induzida por sobrecarga de sódio. [Tese (Doutorado em 

Fisiologia) ]- São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2017.   

 

A osmolaridade plasmática é caracterizada como a quantidade de partículas 

osmoticamente ativas presentes em um determinado volume de solvente, sendo uma 

variável fisiológica cuja constância é indispensável para a manutenção da vida. O 

aumento da osmolaridade plasmática é conhecido como hiperosmolaridade e é resultado 

do aumento do aporte de sódio ou da diminuição do volume plasmático de água. Trata-se 

de um desafio orgânico capaz de iniciar uma série de respostas neuro-hormonais que 

incluem a liberação de vasopressina e o aumento da atividade simpática, com consequente 

elevação da pressão arterial. Investigar os mecanismos pelos quais a hiperosmolaridade é 

capaz de influenciar o controle do sistema autonômico é essencial para elucidar o 

mecanismo envolvido no desenvolvimento da hipertensão secundária a ingestão de sódio.  

Neste sentido, o bulbo ventrolateral rostral (RVLM) é um importante alvo de estudos, 

dado seu envolvimento na regulação da atividade simpática; esta região possui um 

grupamento neuronal caracterizado pela presença da enzima Phenylethanolamine N-

methyltransferase (PNMT) conhecido como C1. A ativação dos neurônios do grupamento 

C1 já foi descrita em resposta a diversos desafios orgânicos tais como hipóxia, dor, 

hemorragia, inflamação, hipotensão e hipoglicemia. Sendo a hiperosmolaridade um 

desequilíbrio da homeostase, o primeiro objetivo deste trabalho foi investigar a função 

dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 no desenvolvimento da resposta 

pressora secundária ao desafio osmótico crônico, provocado pela ingestão de salina 

hiperosmótica (NaCl 2%) durante 7 dias.  Nossos resultados nos permitem concluir que: 

1) a injeção de anti-DβH-saporina na região do RVLM causou a depleção de neurônios 

TH+ na área em que estão localizados os neurônios dos grupamentos C1 e A5; 2) A 

depleção dos neurônios TH+ não alterou o volume ingerido de solução NaCl 2% em 

relação ao grupo controle; 3) Após 7 dias de estímulo hiperosmótico os valores de 

hematócrito e osmolaridade plasmática não foram diferentes entre os animais controle e 

os animais com depleção de neurônios TH+; 4) A hipertensão secundária à ingestão de 

solução de NaCl 2% durante 7 dias foi prevenida pela lesão prévia dos neurônios TH+ dos 

grupamentos C1 e A5; 5) A análise de variabilidade demonstrou que  a lesão dos 

neurônios TH+ inibiu o aumento do componente VLF da pressão arterial sistólica 

induzido pelo estímulo hiperosmotico durante 7 dias. 

Ainda, alguns indivíduos apresentam uma maior suscetibilidade às alterações da pressão 

arterial quando expostos ao sódio sendo considerados sensíveis ao sal e, entre os diversos 

mecanismos possivelmente envolvidos na sensibilidade ao sódio o sistema nervoso 

autônomo parece desempenhar uma importante função no desenvolvimento desta 

condição. Desta forma, a segunda hipótese proposta neste estudo foi a de que, ratos Wistar 

e ratos espontaneamente hipertensos (SHR) quando submetidos a um desafio da 

osmolaridade, promovido pela ingestão de solução NaCl 2% apresentariam distintas 

respostas hemodinâmicas e de controle hidroeletrolítico, o que poderia auxiliar a 

compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão arterial 

decorrente da exposição ao alto teor de sódio. Nossos resultados nos permitiram concluir: 

1) em ambas as linhagens tanto o consumo de salina hiperosmótica quanto o volume 

urinário sofreram um incremento após 7 dias de estímulo hiperosmótico; 2) Em relação 

ao controle água, a ingestão de solução NaCl 2% durante 7 dias provocou o aumento da 



 
 

osmolaridade e do conteúdo de sódio plasmáticos semelhante entre os ratos Wistar e SHR; 

3) Após 7 dias de estímulo hiperosmótico a  linhagem SHR desenvolveu uma elevação 

da pressão arterial de maior magnitude comparado aos ratos Wistar; 4) Comparado ao 

grupo controle, que recebeu somente água, a expressão gênica para o peptídeo 

vasopressina (VP) no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) esteve aumentada na 

linhagem Wistar após 1 e 7 dias de ingestão de NaCl 2%, enquanto nos SHR o aumento 

foi observado após 7 dias de estímulo hiperosmótico; 5) Após o estímulo hiperosmótico 

por 7 dias, o antagonismo sistêmico dos receptores para VP do tipo 1 causou uma redução 

significativamente maior da pressão arterial nos SHRs. 

Em conjunto os resultados desta tese nos permitem apontar duas principais conclusões: 

1) Os neurônios do grupamento neuronal C1 estão diretamente envolvidos no 

desenvolvimento da hipertensão arterial secundária a sobrecarga de sódio e; 2) O desafio 

osmótico induzido pela ingestão de solução NaC 2% provoca uma elevação da pressão 

arterial de maior magnitude em ratos SHR que está relacionada, pelo menos em parte, a 

ação periférica da vasopressina.  

 

Palavras-Chave: Sistema Nervoso Autônomo. Hiperosmolaridade. Hipertensão. 

Hipotálamo. Neurônios Catecolaminérgicos. Ratos Espontaneamente Hipertensos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

RIBEIRO, N. Hypothalamic and medullary mechanism involved in sodium-induced 

hypertension. [Ph.D. (Human Physiology)] – São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

Plasma osmolality is defined as the number of osmoles of solute diluted in plasma and, 

the mammals are able to maintain its level within narrow physiological limits (~300 

mOsm/Kg), which is indispensable for life maintenance. Increased plasma osmolarity is 

known as hyperosmolality, and is result of an imbalance between sodium intake and 

plasma water volume. Hyperosmolality is able to evoke a series of neurohormonal 

responses that include vasopressin release, simpathoexcitation, and consequently blood 

pressure rise. To investigate the mechanisms by which hyperosmolarity affects the 

autonomic control is essential to elucidate the mechanisms involved in salt-induced 

hypertension. Therefore, the RVLM is an important nucleus of interest to study, given its 

role in the control of sympathetic activity. The RVLM region has a specific cluster of 

neurons characterized by presence of PNMT enzyme and, named as C1 region. Activation 

of C1 neurons has been described in response to several organic challenges such as 

hypoxia, pain, hemorrhage, inflammation, hypotension and hypoglycemia. Since 

hyperosmolarity is an imbalance of homeostasis, the first aim of this study was to 

investigate the role of C1 neurons in the development of salt-induced hypertension. In 

this sense, Wistar rats were submitted to a osmotic challenge elicits by NaCl 2% intake 

during 7 days. The results have shown that: 1) anti-DβH-saporin injection in RVLM 

region depleted TH+ neurons in the C1 and A5 regions; 2) Depletion of TH+ neurons did 

not affect the volume consumption of NaCl 2%, hematocrit, and plasma osmolality 

between control (sham) and C1 lesioned group; 3) Salt-induced hypertension was 

prevented by previous TH+ neurons depletion of C1 region; 4) Variability analysis 

showed that, TH+ neuron depletion inhibits the VLF component increase of systolic blood 

pressure, induced by the hyperosmotic stimulus.  

Some individuals are more susceptible to changes in blood pressure when exposed to high 

sodium diet and, increases in sympathetic outflow seems to play an important role in this 

autonomic overactivity. Thus, the second aim of this work was investigate, and compare 

the hemodynamic and hydroelectrolytic responses elicits by hyperosmotic challenge with 

NaCl 2% intake, in Wistar and SHR. Our results have shown that: 1) Volume of liquid 

consumption, urinary volume, plasma osmolarity, and plasma sodium increased after 7 

days of high-salt exposure in both Wistar and SHR groups; 2) After 7 days of 

hyperosmotic stimulus SHR had a greater rise in blood pressure, compared to Wistar; 3) 

VP gene expression was higher in the PVN of both strains after 7 days of 2% NaCl intake 

when compared to water control group; 4) The systemic antagonism of of V1 vasopressin 

receptors elicited a larger decreasing in the salt-induced hypertension of SHR when 

compared to Wistar.  

In conclusion, the main findings of this study were: 1) C1 neurons are directly involved 

in the development of salt-induced hypertension; 2) The hyperosmotic challenge elicits a 

higher increase in blood pressure of SHR, compare to Wistar, and this response seems to 

be related, at least in part, to the peripheral VP action.  

Keyword: Autonomic Nervous System. Hyperosmolality. Hypertension. Hypothalamus 

C1 neurons. Spontaneously Hypertensive Rats.  



 
 

1 Introdução 

 

1.1 Homeostase e Osmolaridade 

 

 Os mamíferos são seres capazes de regular seu meio interno de modo que suas 

células se encontrem constantemente banhadas por um meio estável e a esta capacidade 

se dá o nome de homeostase (Cannon, 1932). Todos os dias os seres humanos se deparam 

com diferentes tipos de ambientes, altitudes, graus de temperatura, tipos de alimentos e 

líquidos, atividades físicas, estresse, etc; no entanto seu meio interno deve manter-se 

constante, retornando a condições basais mesmo quando desafiado, ou seja, em 

homeostase.  

 Dentre as diversas variáveis orgânicas que necessitam ser finamente controladas 

para a manutenção da vida pode-se citar: a temperatura, a glicemia, o balanço energético 

e ácido-base, a pressão sanguínea dos gases, a pressão arterial e a osmolaridade. A 

constância dessas variáveis depende de um complexo e bem orquestrado sistema formado 

por núcleos encefálicos envolvidos no controle do sistema nervoso autônomo, hormônios 

e órgãos efetores que são responsáveis pela detecção das condições orgânicas, o 

processamento da informação e a execução de ajustes necessários.  

 A osmolaridade é uma importante variável fisiológica que, como tal, necessita ser 

finamente controlada para a viabilidade das funções vitais. A importância da manutenção 

da osmolaridade exige a compreensão do conceito de osmose: a osmose é definida como 

o fluxo de água, entre dois compartimentos, através de uma membrana semipermeável; 

sendo este fluxo direcionado pelo gradiente de concentração de partículas diluídas em 

cada um dos compartimentos (Boron, Boulpaep, 2009). 

 O fenômeno da osmose foi primeiramente descrito pelo cientista francês René 

Henri Dutrochet no século XVIII.  René observou que ao inserir em um recipiente com 

água, um tubo vedado com uma membrana semipermeável e contendo soluto, ocorria o 

movimento da água para dentro deste tubo e, que a quantidade de água deslocada era 

proporcional a concentração de soluto diluído (Mecawi et al., 2015). Além disso, o 

movimento de água era capaz de gerar, no lado da membrana em se encontrava o soluto, 

uma pressão hidráulica que era contrária ao fluxo de água; à pressão hidráulica 

desenvolvida no recipiente contendo soluto que contrapõe a osmose deu-se o nome de 

pressão osmótica (Mecawi et al., 2015). 



 
 

A pressão osmótica é proporcional a concentração de soluto e depende somente 

do número de partículas diluídas e não da natureza do soluto sendo, portanto, uma 

propriedade coligativa. Deste modo, é necessário que um soluto não eletrolítico esteja em 

uma concentração duas vezes maior que um eletrólito monovalente para desenvolver a 

mesma pressão osmótica (Mecawi et al., 2015). Em laboratórios a pressão osmótica é 

medida em aparelhos denominados osmomêtros que empregam outras propriedades 

coligativas como a depressão do ponto de congelamento e a depressão da pressão de vapor 

da água, para estimar a quantidade de partículas osmoticamente ativas presentes em um 

determinado volume de soluto, ou seja, a osmolaridade dada em miliosmol por litro.  

O íon sódio (Na+) é o principal soluto determinante da osmolaridade plasmática. 

Em seres formados por células delimitadas por membranas semipermeáveis e compostos 

por aproximadamente 70-75% de água, a diferença de concentração de sódio entre os 

meios intra e extracelular é a principal responsável pelo movimento de água entre estes 

dois compartimentos. Neste sentido, o aumento da concentração plasmática de Na+ causa 

a saída de água do meio intracelular para o meio extracelular e, o contrário ocorre quando 

a osmolaridade do plasma diminui, ocorrendo então a passagem de água para dentro da 

célula. Tanto o influxo quanto o efluxo de água são deletérios para o funcionamento 

celular; por essa razão a osmolaridade extracelular é constantemente regulada e mantida 

nos mesmos valores da osmolaridade intracelular; que nos mamíferos encontra-se entre 

290 e 300 mOsmol/L. 

 O aumento da osmolaridade plasmática é conhecido como hiperosmolaridade e é 

resultado do aumento do aporte de sódio ou, da diminuição do volume plasmático de 

água. As alterações da osmolaridade são detectadas em estruturas especializadas 

denominada osmorreceptores. Estas estruturas são capazes de transformar estímulos 

osmóticos em sinais elétricos que, por sua vez, são transmitidos a diversas regiões 

encefálicas, conforme discutido nos próximos tópicos. 

 

1.2 Detecção da osmolaridade plasmática 

  

 Os osmorreceptores estão localizados tanto central quanto perifericamente, neste 

último caso encontram-se distribuídos ao longo dos órgãos do sistema gastrointestinal, 

mesentério, sistema porta hepático e rins (Bourque, 2008). Os osmorreceptores 

periféricos possuem uma importante função antecipatória sobre as alterações da 

osmolaridade plasmática, uma vez que são estimulados ainda durante a fase digestiva do 



 
 

alimento, desencadeando respostas precoces às possíveis flutuações da osmolaridade 

plasmática (Baerstschi, Vallet, 1981. Choi-Kwon, Baertschi, 1991; Carlson et al., 1997). 

Alterações da osmolaridade detectadas pelos osmorreceptores periféricos são conduzidas, 

via nervo vago, até o sistema nervoso central (SNC), mais especificamente para uma 

região bulbar conhecida como núcleo do trato solitário (NTS) (Mecawi et al., 2015). 

 Os osmorreceptores centrais localizam-se na lamina terminal e são denominados 

órgãos circunventriculares (CVOs) compreendendo o órgão vasculoso da lâmina terminal 

(OVLT) e o órgão subfornicial (SFO) (Weindl, 1973; Kizer et al., 1976; Thrasher, 1985; 

Bourque, Oliet, 1997). A presença de uma barreira hematoencefalica fenestrada permite 

que estes órgãos estejam em contato direto com o plasma possibilitando a detecção da 

composição química do mesmo; além disso, os CVOs possuem a capacidade de transduzir 

as alterações na osmolaridade em sinais elétricos que são enviados a diversas regiões do 

sistema nervoso central (SNC) com os quais estas estruturas se comunicam.  

A transdução do sinal osmótico é desencadeada por alterações do volume celular 

ocorridas em função das variações na osmolaridade que, por sua vez, levam a ativação de 

mecanorreceptores localizados na membrana celular. No caso da hiperosmolaridade 

plasmática, o efluxo de água nos neurônios dos CVOs causa a retração de volume dos 

mesmos ativando mecanorreceptores que aumentam a condutância para cátions, 

consequentemente despolarizando esses neurônios e aumentando suas frequências de 

disparos (Oliet, Bourque, 1993; Bourque, 2008). Esta resposta é mediada pelos canais 

catiônicos TRP (transiente potencial receptor), cuja ativação gera influxo principalmente 

do íon Ca2+ (cálcio) (Zhang, Bouque, 2006; Bansal, Fisher, 2017) e, mais especificamente, 

pelos TRPV1 já que a inativação seletiva desta isoforma bloqueia a sensibilidade 

osmótica do OVLT e seu knockout diminui a liberação de vasopressina (VP) em resposta 

ao aumento da osmolaridade (Ciura, Bourque, 2006; Sharif-Naeini, 2006; Ciura, 

Bourque, 2011). 

Além das alterações na condutância de neurônios osmosensores causadas por 

mudanças em sua conformação física, a presença de canais sensíveis à Na+ (Nax)
 nestes 

neurônios parece lhes conferir uma especificidade no reconhecimento das alterações na 

osmolaridade causadas por flutuações na concentração deste íon. De fato, receptores Nax 

já foram descritos nos neurônios dos CVOs, em neurônios ocitocinérgicos (OT), 

vasopressinérgicos (VP) e em células da glia de ratos (Nehmé et al., 2012). 

 Recentemente Kinsman et al. (2017) compararam as respostas provocadas pela 

injeção central de cloreto de sódio (NaCl) e outros solutos, como sorbitol e manitol, em 



 
 

concentrações hiperosmolares. A solução hiperosmótica contendo Na+ provocou 

elevações na pressão arterial, atividade simpática e frequência de disparos de neurônios 

do OVLT de maior magnitude quando comparados a essas mesmas respostas observadas 

para os demais compostos testados em condições hiperosmolar. 

Uma vez estimulados os CVOs enviam sinais elétricos as regiões do SNC com os 

quais mantém conexões e que estão envolvidos na regulação do balanço hidroeletrolítico. 

No caso do aumento da concentração plasmática de sódio estes núcleos ativam 

mecanismos que possibilitam o reestabelecimento da osmolaridade a partir de dois 

principais efeitos: estimulando a sede e aumentando a reabsorção renal de água. 

 

1.3 Regulação da osmolaridade plasmática 

 

Sabe-se que a geração da sensação de sede e a busca por água são respostas 

fisiológicas complexas que envolvem a articulação de diversas regiões encefálicas 

envolvidas no controle autonômico e comportamental.  

Os sinais primários para desencadeamento e supressão da sensação de sede foram 

identificados a partir de duas distintas populações neuronais presentes nos CVOs, mais 

especificamente no SFO. Utilizando-se técnicas de optogenética foi possível demonstrar 

que a foto-estimulação de neurônios excitatórios, CamKII/nNos, no SFO induziu a 

ingestão hídrica em camundongos; enquanto a ativação de neurônios inibitórios, que 

expressavam Vgat, inibiu a ingestão de água mesmo em animais em privação hídrica por 

24 horas (Oka et al., 2015). Ainda, a presença de receptores para angiotensina do tipo 1 e 

receptores Nax no SFO indicam os possíveis mecanismos envolvidos na ativação destes 

neurônios responsáveis por regular a sensação de sede (Simpson et al., 1978; Hiyama, 

2004; Coble et al., 2014).  

O comportamento de busca e ingestão de água é coordenado por diversas regiões 

do SNC entre elas o hipocampo, o córtex insular e o córtex cingulado (Robinson, Mishkin, 

1996; McKinley et al., 2006); essas regiões são responsáveis pela decifração de padrões 

perceptuais e pela geração de respostas comportamentais e emocionais. Além disso, 

diversas outras regiões encefálicas participam da geração e controle da sede como os 

núcleos da rafe, cuja inibição ou lesão causam o aumento da ingesta hídrica (Coscina et 

al., 1972; Barofsky et al., 1980; Klitenick, Wirtshafter, 1989) e o núcleo parabraquial 

lateral (LPBN), evolvido no controle da ingestão hídrica em modelos utilizando 

angiotensina II (ANG II) como estímulo (Menani, Johnson; 1995). 



 
 

Já o estímulo para o incremento da reabsorção renal de água se dá por meio da 

ativação de dois núcleos hipotalâmicos: o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) e 

o núcleo supraóptico (SON) (Miselis, 1981; Simerly et al., 1988). Estes núcleos possuem 

neurônios magnocelulares (NMC) que se projetam para a neurohipófise e são 

responsáveis pela produção e liberação de VP e OT (Pow, Morris, 1989; Langraf et al., 

1990). A liberação de VP a partir dos NMC é extremamente sensível às alterações de 

osmolaridade; de fato, elevações tão sutis quanto 1% são suficientes para desencadear a 

liberação de VP (Ludwig et al., 1994; Ludwig, Leng, 2006). 

 A VP liberada sistemicamente age diretamente nos vasos sanguíneos e por meio 

de sua ligação a receptores do tipo V1 leva a vasoconstricção, aumentando, desta forma, 

a resistência periférica total e a pressão arterial. Já nos rins, a ligação da VP a receptores 

do tipo V2 localizados na membrana basolateral das células principais do túbulo distal 

ativa a proteína G, desencadeando uma cascata que inclui a ativação da adenilciclase, o 

aumento da concentração intracelular de AMPc e, como resultado final, a inserção de 

aquaporinas 2 na membrana apical destas células (Boron, Boulpaep, 2009). Na ausência 

de VP as células dos seguimentos distais do néfron possuem aquaporinas integrais 

somente na sua membrana basolateral (aquaporinas 3 e 4); a inserção de aquaporinas 2 

na membrana apical destas células cria canais de água nos dois lados da célula, permitindo 

que a água seja reabsorvida e atravesse a célula (Nielsen et al., 1999). O aumento de 

reabsorção de água no néfron, estimulada pela ação da VP, permite o reestabelecimento 

da osmolaridade plasmática, uma vez que aumenta o aporte de solvente disponível para 

diluir o soluto mais concentrado em situações de hiperosmolaridade. 

 Ainda a VP é ainda capaz de aumentar a reabsorção de água por meio da 

ampliação do gradiente osmótico através dos compartimentos renais, neste sentido, este 

hormônio age estimulando a reabsorção de cloreto de sódio (NaCl) na alça ascendente de 

Henle e na porção cortical do túbulo coletor, além de promover uma maior 

permeabilidade á ureia na porção medular do túbulo coletor; estes efeitos garantem a 

geração de um gradiente osmótico que favorece ainda mais a reabsorção da água (Boron, 

Boulpaep, 2009). Por último, devido aos seus efeitos vasculares desencadeados após a 

ligação a receptores V1, a VP é responsável por causar vasoconstricção das artérias renais, 

o que teria como objetivo final reduzir o fluxo sanguíneo renal e, consequentemente a 

perda de água (Moss et al., 2014). 



 
 

 Além das respostas descritas acima, o aumento da osmolaridade desencadeia 

alterações relacionadas ao controle autonômico que serão melhor discutidos na seção 

seguinte. 

   

1.4 Hipertensão arterial, hiperosmolaridade e hiperatividade simpática 

 

Os padrões de vida atuais têm expostos os seres humanos a constantes desafios da 

osmolaridade plasmática em decorrência do consumo cada vez mais frequente de dietas 

com elevado teor de sódio e, ao mesmo tempo em que o consumo de sódio cresce, 

aumenta também a prevalência de doenças cardiovasculares ditas sal-sensíveis, como a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) (Campese et al., 1982; Carlson et al., 2001; He et 

al., 2008; Appel, 2011). 

 A HAS é uma patologia multifatorial associada a disfunções renais, vasculares e 

centrais (Arquivos Brasileiros de Cardiologia,2017). No mais recente Guia publicado em 

conjunto pela American Heart Association e pela American College of Cardiology 

(Whelton et al., 2017) foram propostos novos valores pressóricos para a classificação do 

estágio 1 da HAS que agora passam a ser de 130–139 mm Hg e 80–89 mmHg para pressão 

sistólica e diastólica, respectivamente. Esta alteração se deve a observações 

epidemiológicas sistemáticas que demonstraram a presença de um alto risco para 

comprometimento do sistema cardiovascular em faixas pressóricas mais baixas do que as 

usadas anteriormente para designar a HAS: ≥ 140 e 90 mmHg para sistólica e diastólica, 

respectivamente (Whelton et al., 2017). 

 Segundo os novos parâmetros utilizados para classificar a HAS a prevalência 

desta doença entre a população norte americana é de 43% (Whelton et al., 2017), já dados 

do Portal Brasil (2011) relatam que a hipertensão arterial atinge, em média, 25% da 

população brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade; além disso, um dado 

alarmante é que os números da patologia vêm crescendo entre os mais jovens e já atinge 

5% das crianças brasileiras.  

A ingestão de sódio está ligada a elevação dos níveis pressóricos observados na 

HAS. Em um estudo realizado no Reino Unido envolvendo crianças e adolescentes de 4 

a 18 anos ficou demonstrado que um aumento de 1 g/dia no consumo de sal está 

relacionado a uma elevação de 0,4 mmHg na pressão arterial sistólica e 0,6 mmHg na 

pressão diastólica (He et al., 2008). Appel et al. (2011) apontam, a partir da meta-análise 

de testes populacionais, que uma redução no sódio urinário de ≈1800 mg/dL é capaz de 



 
 

dimininuir os valores de pressão arterial sistólica e diastólica em 2,0 e 1,0 mmHg, 

respectivamente, em indivíduos não hipertensos e, 5,0 e 2,7 mmHg em indivíduos 

hipertensos. Já entre crianças, a diminuição da ingesta de sódio reduziu a PA 

sistólica/diastólica em 1,2/3 mmHg, respectivamente. 

Além disso alguns indivíduos são mais suscetíveis às alterações da pressão arterial 

quando expostos ao sódio sendo considerados sensíveis ao sal (Felder et al., 2013). 

Apesar de apresentar outras definições, com diferentes pontos de corte para os valores 

pressóricos, uma classificação bastante aceita para a sensibilidade ao sódio é que se trata 

da elevação da pressão arterial > 10 mmHg, secundária ao aumento no consumo de sódio 

(200 a 250 mEq Na+/dia, durante 7 dias) (Carlson et al., 2001, Felder et al., 2013).  

Entre os diversos mecanismos possivelmente envolvidos na sensibilidade ao sódio 

o sistema nervoso autônomo (SNA) parece desempenhar um papel importante. Estudos 

realizados com seres humanos demonstraram que o aumento do consumo diário de sódio 

na dieta (≅ 200 mEq) gera uma elevação e uma diminuição dos níveis plasmáticos de 

norepinefrina em indivíduos sensíveis e resistentes ao sal, respectivamente (Fujita et al., 

1980; Campese et al., 1982). Além disso, foi observado um maior risco para 

desenvolvimento de patologias que acometem o sistema cardiovascular em indivíduos sal 

sensíveis, mesmo quando não previamente hipertensos (Weinberger et al., 1996; 

Weinberger et al., 2001). 

 A associação entre a hiperosmolaridade e a elevação dos níveis pressóricos têm 

sido amplamente investigada e discutida por vários autores. Em 1984 Bunag, Miyajima 

demonstraram que a resposta pressora desencadeada por estímulo hiperosmótico é 

resultado da sinergia entre os efeitos da liberação periférica de vasopressina e o aumento 

da atividade do sistema nervoso simpático (SNS). Posteriormente, o aumento da atividade 

do nervo simpático lombar (ANSL) em resposta a hiperosmolaridade foi observado em 

uma grande quantidade de estudos utilizando-se diferentes tipos de abordagens 

experimentais (Garcia-Estan et al., 1980; Brooks et al., 2005; Scrogin et al., 1999; 

Antunes et al., 2006; Ribeiro et al., 2015; Santos Moreira, 2017).  

Os mecanismos pelos quais a hiperosmolaridade é capaz de influenciar o padrão 

de atividade dos nervos simpáticos e elevar a pressão arterial ainda não são totalmente 

conhecidos; porém alterações morfofuncionais dos núcleos envolvidos com o controle 

autonômico parecem desempenhar um importante papel no desenvolvimento desta 

condição. Para Brooks (2005), pesquisas devem ser conduzidas no sentido de elucidar 



 
 

como a hiperosmolaridade poderia desencadear a ativação crônica de componentes 

simpatoexcitatórios culminando em doenças sal-sensíveis, como a HAS.  

 Simmonds et al. (2014) demonstraram que ratos alimentados com uma dieta 

composta por NaCl 4% durante 14 dias não apresentaram aumento significativo dos 

valores pressóricos, no entanto, observou-se uma maior variabilidade da pressão arterial 

destes animais e uma respostas pressora e simpática de maior magnitude após a 

administração intracerebroventricular (icv) de salina hipertônica ou estimulação do nervo 

ciático, comparada aos animais que receberam uma dieta com baixo teor de sódio; 

sugerindo assim que a exposição crônica ao sódio é capaz de modular as respostas 

reflexas mediadas pelo SNC.  

 O PVN é um núcleo chave na regulação da pressão arterial frente a desafios 

osmóticos dado sua participação na geração de respostas tanto neuroendócrinas como 

autonômicas; isto se deve ao fato de ser um núcleo formado por NMC que, como citado 

anteriormente, produzem e liberam VP e,  por  neurônios parvocelulares (NPC) que se 

projetam para centros reguladores da atividade autonômica, tais como a coluna 

intermediolateral (CIML) e o bulbo ventrolateral rostral (RVLM) (Cechetto, Saper, 1998; 

Stocker et al., 2004a).  De fato, a inibição do PVN previne a simpatoexcitação induzida 

por estímulo hiperosmótico ou secundária a desidratação (Scrogin et al., 1999; Stocker et 

al., 2004a; Stocker et al., 2004b; Antunes et al., 2006). 

 A ativação dos NPC já foi descrita em resposta tanto a hiperosmolaridade 

plasmática (Bains, Ferguson, 1995) quanto a estimulação dos CVOs, os quais atuam na 

regulação da atividade dos neurônios do PVN através de eferências angiotensinérgicas e 

glutamatérgicas (Bains et al, 1992; Chen, Toney, 2001; Llewellyn et al., 2012). Além 

disso, durante elevações da osmolaridade plasmática, uma série de neuromoduladores 

podem interagir ao nível do PVN influenciando a atividade simpática; incluindo, entre 

eles o ATP e a própria VP. 

 A inibição dos receptores purinérgicos P2 reduz a simpatoexcitação lombar e a 

potencialização das correntes excitatórias glutamatérgicas, provocadas pela 

hiperosmolaridade, nos NPC com projeções para o RVLM (Ferreira-Neto et al., 2015; 

Ferreira-Neto et al., 2017). Já a VP, cuja liberação em resposta ao aumento da 

osmolaridade plasmática também se dá no próprio PVN (Ludwig et al, 1994; Ludwig & 

Leng, 2006), é capaz de ativar os NPC contribuindo para o desenvolvimento da resposta 

simpatoexcitatória observada tanto em modelos de desafio hiperosmotico agudo quanto 

crônico (Son et al. 2013; Ribeiro et al., 2015).   



 
 

 A função neuromoduladora da VP já havia sido descrito em diversos 

grupamentos neuronais tais como os motoneurônios da medula espinhal e os próprios 

NMC (Toshihiko et al., 1981; Ma, Dun; 1985 Gouzenes et al., 1998; Ragenbass, 2008) e, 

recentemente ficou demonstrado que efeito pressor provocado pela injeção de apelina no 

RVLM depende da ativação de receptores vasopressinérgicos V1a (Griffiths et al., 2017); 

estes resultados poderiam ser justificados por estudos anteriores, realizados in vitro, que 

indicam um papel excitatório da VP sobre  os neurônios do RVLM (Yang et al., 2001).  

 A modulação da atividade dos neurônios do RVLM é um tema bastante 

interessante devido à crescente importância atribuída a um grupamento neuronal presente 

nesta região denominado C1, estes neurônios exercem um papel fundamental na 

regulação de uma série de variáveis fisiológicas, entre elas a pressão arterial, 

principalmente em situações de desafios da homeostase, sendo inclusive referidos como 

na literatura como “body's emergency medical technicians” (Guyenet et al, 2013). As 

características destes neurônios e sua função sobre a regulação da pressão arterial serão 

discutidos na próxima seção. 

 

1.5 Papel do grupamento C1 no controle cardiovascular  

 

Datam do início dos anos 70 os primeiros relatos de Guertzenstein que apontaram 

a presença de uma região na superfície ventral do bulbo (VLM) envolvida na regulação 

da pressão arterial. A VLM descreve o quadrante ventrolateral da formação reticular 

bulbar e está anatomicamente dividida em 3 regiões:  bulbo ventrolateral rostral (RVLM), 

bulbo ventrolateral intermediário (IVLM) e bulbo ventrolateral caudal (CVLM) (Guyenet 

et al., 2013).  

Inicialmente, experimentos realizados principalmente na divisão rostral desta 

região, demonstraram que a inibição bilateral realizada com o aminoácido inibitório 

glicina era capaz de causar queda da pressão arterial; além disso, a observação de que o 

contrário também é verdadeiro, ou seja, a injeção de aminoácidos excitatórios nesta região 

era capaz de elevar os valores pressóricos, fez com que a mesma fosse definida como 

“área pressora” central (Guertzenstein 1974; Willette et al., 1983).  

Estudos posteriores, anatômicos ou utilizando estimulação antidrômica, 

demonstraram a presença de projeções dos neurônios do RVLM para os neurônios pré- 

ganglionares simpáticos localizados na CIML (Amendt et al., 1979; Barman, Gebber, 



 
 

1985), permitindo uma maior compreensão dos mecanismos pelos quais a região do 

RVLM estaria envolvida na regulação a pressão arterial.  

Os neurônios do RVLM são classicamente associados ao controle barorreflexo e 

a manutenção dos tônus vasomotores periféricos (Dampney, 1994). A constatação de que 

estes neurônios apresentam atividade tônica, com constantes disparos de potencias de 

ação sincronizados com os disparos de nervos simpáticos (Barman, Gebber, 1985; 

Guyenet, Haselton,1989; Moraes et al., 2013), levou a proposta de uma atividade “marca-

passo” dos mesmos (Sun et al., 1988); esta teoria, no entanto, continua a ser debatida 

graças a trabalhos que sustentam que a atividade constante dos neurônios do RVLM seria 

resultado da  ação tônica de inputs excitatórios procedentes de outras regiões centrais e 

não especificamente de propriedades intrínsecas neuronais  (Lipski, et al., 1996; Lipski 

et al., 1998). 

Nas regiões do RVLM e IVLM encontra-se localizado um grupamento específico 

de neurônios adrenérgicos conhecido como C1 (Milner et al., 1987; Guyenet et al., 2013). 

No RVLM, os neurônios C1 se encontram dispostos desde a porção caudal do núcleo 

motor facial (-11,4 mm- bregma) até o final do núcleo ambíguos (12,6 mm- bregma), já 

no IVLM estes neurônios se encontram entre o final do núcleo ambíguos (-12,6 mm- 

bregma) e o ponto médio da área postrema (3,8 mm-bregma) (Guyenet et al., 2013).  

Os neurônios do grupamento C1 são caracterizados por apresentam a enzima 

Phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMT), capaz de sintetizar adrenalina a partir 

da noradrenalina (Ruggiero et al., 1985; Bernstein, Bohn, 1989). A presença de PNMT é 

observada em outros grupamentos neuronais, como o C2 e o C3; no entanto, o C1 é o 

maior deles contendo 70% dos neurônios adrenérgicos do SNC (Guyenet et al., 2013).  

 Além dos neurônios do grupamento C1, a região do RVLM possui neurônios 

denominados não-C1 (Lipski et al., 1996; Schreihofer, Guyenet, 1997). O aprimoramento 

das técnicas experimentais fez com que fosse possível investigar separadamente a 

participação dos neurônios C1 e não-C1 sobre o controle da pressão arterial; entre estas 

técnicas pode-se citar o emprego de vetores virais e o uso da toxina anti-DβH-saporina.  

A toxina anti-DβH-saporina liga-se a enzima dopamina-β-hidroxilase, que 

converte dopamina em noradrenalina, quando a mesma é exteriorizada na membrana dos 

neurônios categolaminérgicos durante a exocitose e, uma vez internalizada, transporta a 

toxina até o corpo celular levando a morte neuronal por inibição da síntese proteica 

(Picklo et al., 1994; Guyenet, 2013). Neurônios resistentes à ação da anti-DβH-saporina 

são considerados não-noradrenérgicos e não-adrenérgicos; de fato, a injeção de anti-DβH-



 
 

saporina nos segmentos torácicos da medula espinal, por exemplo, não afeta neurônios 

não-C1 enquanto causa a depleção de neurônios C1 na região do RVLM (Schreihofer et 

al., 2000; Schreihofer, Guyenet, 2000). 

O estudo direcionado das funções dos neurônios do grupamento C1 demonstrou 

que esses neurônios são barossensíveis (Schreihofer, Guyenet, 1997) e que, ao contrário 

do que se suspeitava, não desempenham um papel determinante sobre o controle tônico 

da pressão arterial; uma vez que a depleção dos mesmos não altera os valores pressóricos 

de ratos em condições basais (Schreihofer et al., 2000; Schreihofer, Guyenet, 2000). Por 

outro lado, a lesão dos neurônios C1 gera um prejuízo na resposta simpatoexcitatória e 

pressora provocada pela estimulação local do RVLM e, na resposta barorreflexa 

observada após a infusão iv de hidralazina ou nitroprussiato (Schreihofer et al., 2000; 

Schreihofer, Guyenet, 2000; Madden et al., 2006); sugerindo a participação dos neurônios 

do C1 no controle da atividade simpática e pressão arterial durante algumas condições 

específicas. 

Uma série de estudos conduzidos nos últimos anos demonstrou a ativação dos 

neurônios do grupamento C1 em resposta a situações de desafios orgânicos tais como 

hipoxia, dor, inflamação, hipotensão e hipoglicemia, o que fez com que alguns autores se 

referissem a esses neurônios como "técnicas medicas emergenciais” do corpo (Silva et 

al., 2016; Li et al., 2015; Madden, 2006; Schiltz, Sawchenko, 2007; Guyenet et al., 2013).   

Embora estudos recentes indiquem que os neurônios do C1 possam não estar 

envolvidos no controle da pressão arterial em condições basais, as alterações 

morfofuncionais no RVLM vêm sendo relacionadas a gênese de disfunções do sistema 

cardiovascular, entre elas a hipertensão neurogênica, que será melhor discutido no 

próximo tópico.  

 

1.6 RVLM e hipertensão neurogênica   

 

 A hipertensão neurogênica pode ser definida como a elevação dos valores de 

pressão arterial desencadeada por um componente neuronal, sendo o aumento da 

atividade do SNS um fator determinante para o desenvolvimento desta condição (Esler 

2000; Fisher, Paton, 2012). Estudos incluindo diferentes abordagens experimentais vêm 

sendo realizados com o intuito de investigar a participação dos neurônios do RVLM no 

desenvolvimento da hipertensão arterial neurogênica, tendo em vista a participação dos 

neurônios desta região na regulação da atividade simpática.  



 
 

Em 1994 Varner et al. demonstraram que a destruição bilateral do RVLM, causada 

pela injeção de altas concentrações de N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), foi capaz de 

prevenir a elevação dos valores pressóricos provocada pela transecção dos nervos 

depressores aórticos. Posteriormente, utilizando o mesmo modelo, Han et al. (1998) 

demonstraram que o desenvolvimento da hipertensão arterial foi acompanhado por um 

aumento da frequência de disparos espontâneos dos neurônios RVLM. 

Os SHR apresentam, entre outras características, uma hiperativação simpática 

relacionada ao desenvolvimento espontâneo da hipertensão arterial nesta linhagem 

(Coote, Sato, 1977; Simms et al., 2009). É interessante notar que foi relatada uma maior 

atividade da enzima PNMT nas regiões A1 e A2 de SHR em condições basais (Saavedra 

et al., 1978) e que, a destruição dos neurônios catecolaminérgicos causada pela injeção 

icv de 6-hydroxydopamine previne a elevação da pressão arterial nesta linhagem (Oparil 

et al., 1996). 

Estudos comparativos utilizando SHR demostraram uma maior frequência de 

disparos em neurônios do RVLM dos animais desta linhagem (espontaneamente 

hipertensso), comparados a linhagem normotensa Wistar- Kyoto (Chan et al, 1991). Além 

disso, recentemente Moraes et al. (2014) comprovaram, através de registros em whole 

cell pach-clamp, que SHR no estágio pré-hipertensivo apresentaram maior resistência 

vascular, atividade simpática e frequência de disparos de neurônios C1 e não- C1 no 

RVLM, comparados aos Wistar-Kyoto e, que esta diferença não estaria relacionada a 

propriedades intrínsecas neuronais e sim a alterações na transmissão sináptica nesta 

região.  

O aumento da pressão arterial secundária a exposição ao sódio também parece 

estar relacionada ao desenvolvimento de alterações funcionais no RVLM, principalmente 

referentes a neurotransmissão excitatória. De fato, o antagonismo dos receptores 

ionotrópicos de glutamato, por meio da injeção de ácido quinurênico no RVLM, não 

altera os valores pressóricos em animais normohidratados enquanto causa uma queda 

significativa da pressão arterial em ratos privados de agua por 48 horas (Brooks et al., 

2004). Além disso, resultados semelhantes foram observados para ratos Dahl sensíveis ao 

sal, nos quais a injeção de ácido quinquênio no RVLM gerou uma queda da pressão 

arterial não observada nos animais controle, resistentes ao sal (Ito et al., 2001). 

 

 

 



 
 

9 Conclusões  

   

 A observação de nossos resultados nos permite apontar duas principais 

conclusões: 1) Os neurônios do grupamento neuronal C1 estão diretamente envolvidos 

no desenvolvimento da hipertensão arterial secundária a sobrecarga de sódio e; 2) O 

desafio hiperosmótico através da ingestão de solução NaC 2% promove uma elevação da 

pressão arterial de maior magnitude em ratos SHR que está relacionada, pelo menos em 

parte, à ação periférica da vasopressina.  
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