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RESUMO 

Ribeiro IMR. Estudos anatomo-funcionais de vias integrativas hipotalâmicas e 
bulbares envolvidas no controle do sistema nervoso autônomo decorrentes da ação 
central da insulina. [Tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2016. 

A glicose é o mais importante substrato energético utilizado pela maioria das 
células corporais e portanto, sua concentração plasmática deve ser finamente 
controlada a fim de  evitar variações na sua disponibilidade. O fígado desempenha 
uma função essencial no controle da produção de glicose, uma vez que é capaz de 
sintetizar, armazenar e liberar glicose para a circulação em situações de 
alimentação e repouso. Hormônios como insulina e catecolaminas influenciam a 
PHG mas pouco se conhece acerca da ação central de doses fisiológicas de insulina 
na modulação da PHG através do SNA em ratos não anestesiados especialmente em 
SHR que tem como característica  resistência à insulina dentre outras disfunções 
metabólicas. Estudos anteriores do nosso laboratório mostraram uma diminuição de 
27% na glicemia medida diretamente na veia hepática (CGVH) de ratos Wistar já ao 
10 minutos após a injeção ICV de insulina (100 nU /mL) sem alterações significantes 
(3%) em SHR (Ribeiro et al., 2015). O pré-tratamento com metil-atropina bloqueou 
totalmente a redução CGVH, enquanto que o pré-tratamento com propranolol e 
fentolamina induziu uma diminuição de 8% em CGVH após injeção ICV de insulina 
em ratos Wistar. Em um grupo separados de animais buscamos avaliar os efeitos de 
infusões ICA de insulina sobre a atividade do SVN e do ramo esplâncnico do LSSN. A 
injeção de insulina ICA promoveu um aumento significativo na atividade SVN em 
ratos Wistar (12±2%), enquanto nenhuma diferença significativa foi observada na 
atividade do LSSN (-6±3%). Além disso, esta mesma abordagem experimental não 
causou qualquer alteração no SVN e LSSN  (-2±2% e 2±3%, respectivamente) em SHR 
após a injeção ICA de insulina. Ainda, um novo grupo experimental mostrou que a 
insulina injetada no VL promoveu um aumento significativo da imunorreatividade 
para a proteína FOS no PVN quando comparado ao grupo controle (412 ± 44 cél/
mm2 e 131± 57 cél/mm2, respectivamente). Além disso, por meio da técnica de 
depósito do traçador retrógrado FluoroGold® no DMV, demonstramos projeções 
diretas para este núcleo, provindas do PVN. Em conjunto, estes resultados mostram 
em animais não anestesiados a importância do sistema nervoso parassimpático no 
controle da CGVH pela insulina central em animais Wistar, o qual não é efetivo em 
SHR. Além disso, a ação central da insulina envolve a participação do PVN, um 
núcleo hipotalâmico essencial que mantém projeções com o núcleo motor dorsal e 
que em conjunto podem determinar a integração do SNA na ação central da 
insulina. Em um novo grupo experimental, procuramos avaliar os efeitos do 
treinamento físico aeróbio na redução da glicemia em resposta à insulina injetada 
centralmente e mostramos que após 4 semanas, os animais submetidos ao 
treinamento físico tiveram uma queda de 24% (23±5mg/dL) na glicemia, quando 
comparados aos seus controles sedentários (4±3mg/dL). No entanto, não 
observamos variações na concentração plasmática de insulina nos animais treinados 
(0.29±0.05ng/ml) quando comparados aos seus controles sedentários (0.25±0.03ng/
ml), bem como na sensibilidade periférica à esse hormônio (2.9±0,1%/min treinados 
x 2.6±0,3%/min sedentários).  



Palavras-chave: Ação central da insulina. Sistema nervoso autônomo. SHR. 
Exercício físico 



ABSTRACT 

Ribeiro IMR. Estudos anatomo-funcionais de vias integrativas hipotalâmicas e 
bulbares envolvidas no controle do sistema nervoso autônomo decorrentes da ação 
central da insulina. [Ph. D. thesis (Human Physiology)] - São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2016. 

Glucose is the main energy substrate used by most body cells and therefore its 
plasma concentration must be finely controlled in order to avoid variations in 
availability. The liver plays a key role in the control of glucose production, since it is 
able to synthesize, store and release glucose into the circulation at rest and feed 
conditions. Hormones such as insulin and catecholamines influence PHG but little is 
known about the physiological centrally acting insulin doses in modulating PHG 
through SNA rats unanesthetized especially in SHR has the characteristic of insulin 
resistance among other metabolic disorders. Previous studies from our laboratory 
showed a 27% decrease in blood glucose measured directly into the hepatic vein 
(CGVH) Wistar rats already at 10 minutes after insulin ICV injection (100 nU / ml) 
without significant changes (3%) in SHR ( Ribeiro et al., 2015). The pre-treatment 
with atropine methyl-CGVH completely blocked the reduction, whereas pretreatment 
with propranolol and phentolamine induced a decrease of 8% by CGVH insulin after 
ICV injection in Wistar rats. In a separate group of animals we sought to evaluate the 
effects of insulin infusions ICA on the activity of SVN and splanchnic branch Issn. ICA 
insulin injection caused a significant increase in SVN activity in Wistar rats (12 ± 2%), 
while no significant difference was observed in the activity of Issn (-6 ± 3%). 
Moreover, this same experimental approach did not cause any change in the SVN 
and Issn (-2 ± 2% and 2 ± 3%, respectively) in SHR after insulin injection ICA. Still, a 
new experimental group showed that insulin injected into the VL caused a significant 
increase in immunoreactivity for FOS protein in the PVN compared to the control 
group (412 ± 44 cells / mm2 and 131 ± 57 cells / mm2, respectively). Furthermore, by 
depositing tracer technique retrograde FluoroGold® in DMV demonstrated direct 
projections for this core, emanating from the PVN. Together, these results show 
unanesthetized animals the significance of the parasympathetic nervous system in 
the central control CGVH Wistar insulin, which is not effective in SHR. Furthermore, 
the central insulin action involves the participation of PVN, an essential hypothalamic 
nucleus which retains projections with the dorsal motor nucleus and which together 
may provide the integration of central autonomic nervous system in the action of 
insulin. In a new experimental group, we evaluate the effects of physical training in 
reducing blood glucose in response to insulin injected centrally and showed that after 
4 weeks, the animals submitted to the physical training showed a decrease of 24% 
(23 ± 5 mg / dL) glycemia, when compared to their sedentary controls (4 ± 3 mg / dL). 
However, we observed no changes in plasma insulin concentration in trained animals 
(00:29 ± 0.05ng / ml) when compared to their sedentary controls (12:25 ± 0.03ng / 
ml) and in peripheral sensitivity to this hormone (2.9 ± 0, 1% / min- treined x 2.6 ± 
0.3% / min- control). 

Keywords: Central action of insulin. Autonomic nervous system. SHR. Physical 
exercise. 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1 INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________ 



A glicose é um dos mais importantes carboidratos utilizados como substrato 

energético pela maioria das células em diversos organismos, desde as bactérias até 

os humanos por meio de respiração aeróbica, anaeróbica e fermentação. 

resentando em sua estrutura 6 átomos de carbono, é classificada como uma hexose, 

uma sub-categoria de monossacarídeo importante na a manutenção da função de 

diversos tecidos corporais.  Dentre eles, destaca-se o tecido nervoso, que requer um 

contínuo suprimento de glicose para manutenção de sua alta demanda energética 

bem como para a manutenção de sua homeostase metabólica.  Um exemplo disso é 

que uma grande parte da energia provida pela glicose é usada somente para a 

manutenção do potencial de repouso de membrana dos neurônios (Verbene et al., 

2014).  

Dada essa importância para a sobrevivência da maioria das células, é certo 

que a concentração plasmática de glicose deve ser finamente controlada a fim de 

evitar até mesmo mínimas variações na sua disponibilidade (Pilkis , Granner, 1993). 

Em situaçõwa patológicas, como por exemplo, no diabetes mellitus tipo I que se 

caracteriza por uma alta concentração circulante de glicose (hiperglicemia) pode ter 

um grande impacto na saúde do indivíduo, incluindo doenças cardiovasculares, 

retinopatia, neuropatia e nefropatia. O oposto disso, a hipoglicemia, pode levar a 

uma série de alterações como convulsões, perda de consciência e até mesmo a 

morte. Assim, afim de restaurar a normoglicemia, são ativados uma série de 

mecanismos conhecidos como "contra regulatórios" (Verbene et al., 2014). 

Neste sentido, diversos mecanismos se responsabilizam pela manutenção 

dos níveis glicêmicos adequados às demandas energéticas de cada tecido em 

particular. 

O fígado possui uma função essencial na manutenção da homeostase 

glicêmica por controlar a produção de glicose, uma vez que é capaz de sintetizar, 

armazenar e liberar glicose para a circulação em situações de alimentação e jejum, 

além de controlar a liberação desse substrato para a manutenção de sua própria 

demanda energética (Jones, 2016; Nordlie et al., 1999; Perseghin et al., 1997).  

No entanto, a refinada manutenção de níveis glicêmicos adequados para a 

demanda metabólica do organismo requer a ação conjunta de diversos mecanismos 

de controle, os quais envolvem além do já citado papel do fígado, mecanismos 

hormonais de dois grupos de hormônios com efeitos antagônicos (catabólicos   

18



anabólicos) que se revezam na regulação da glicemia dependendo do estado 

alimentar do indivíduo.  
 Dentre os hormônios catabólicos destaca-se o glucagon que é produzido pelo 

pâncreas e responsável pelo aumento nos níveis glicêmicos em situações como 

privação alimentar. Já na categoria de hormônios anabólicos destaca-se a insulina 

que exerce uma função de destaque na redução dos níveis glicêmicos. A insulina é 

sintetizada no pâncreas e sua ação é controlar de maneira direta a captação de 

glicose por tecidos específicos, além de atuar na sinalização hepática no controle da 

captação e liberação de glicose para a circulação em situações específicas 

regulando desta maneira a disponibilidade de glicose (Aronoff et al., 2004). 

A secreção de insulina a partir das vesículas que contém este hormônio no 

interior das células beta pancreáticas é estimulada por substratos energéticos 

metabolizáveis por esta célula, sendo a glicose o estímulo mais importante para 

essa secreção.  

Com o aumento na sua concentração plasmática, a glicose é transportada 

para o interior da célula beta por uma proteína integral de membrana (GLUT2). Essa 

proteína possui um elevado Km (entre 15 e 20 mmol/L) garantido que não seja 

saturável em concentrações fisiológicas de glicose, e um Vmax muito elevado, 

permitindo um aumento rápido no transporte da glicose quando a glicemia se eleva.  

No interior da célula pancreática o metabolismo da glicose gera trifosfato de 

adenosina (ATP) e assim a fração ATP/ADP aumenta no citoplasma provocando o 

fechamento de canais de potássio com consequente despolarização da membrana e 

abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. O influxo de cálcio resulta em 

uma despolarização suplementar da membrana desencadeando o processo de 

exocitose  das vesículas contendo insulina em seu interior (Haber et al., 2001).  

Parte do processo de secreção de insulina pela célula beta pancreática está 

ilustrada na figura 1. 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Figura 1-  Secreção de insulina pela célula beta-pancreática  
  Fonte: Mancini e Poitoit (2013) 

A molécula “madura” de insulina, consiste em duas cadeias peptídicas, a 

cadeia A , com 21 aminoácidos e a cadeia B, com 30 aminoácidos ligadas entre si 

por duas pontes dissulfeto. Sua ação na célula, inicia-se pela ligação do hormônio 

ao receptor de membrana, uma proteína heterotetramérica, constituídas por duas 

subunidades alfa (extracelulares), onde há um sítio de ligação para a insulina, e 

duas subunidades beta (transmembranas) responsáveis pela transmissão do sinal, 

com atividade tirosina cinase (Kasuga et al., 1982).  Agindo como um doador de 

fosfatos, o ATP promove a fosforilação do receptor em resíduos de serina. Sendo 

assim, a insulina induz a autofosforilação do receptor, aumentando a sua capacidade 

de fosforilar um ou mais substratos proteicos intracelulares. A fosforilação de seus 

substratos dá início a uma série de eventos incluindo a cascata de reações de 

fosforilação e defosforilação que regula os seus efeitos metabólicos e de 

crescimento (Haber et al., 2001).  O resumo dos eventos que ocorrem após a 

ligação da insulina em seu receptor estão ilustrados na figura 2 a seguir.  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Figura 2-  Vias de sinalização da insulina.  
 Fonte: Silverthorn (2010) 

Como já mencionado, a insulina desempenha uma função ubíqua tendo seus 

receptores distribuídos por praticamente todas as células corporais e assim modula 

a função de diversos órgãos. Seus efeitos mais conhecidos são demonstrados i) nas 

células endoteliais, onde estimula vasodilatação e recrutamento capilar, ii) no 

cardiomiócito, sendo responsável pela função e metabolismo normais destas 

células, iii) atuando no sistema imune regula a invasão de macrófagos do tecido 

adiposo branco possuindo uma ação antiinflamatória, iv) nos adipócitos possui uma 

importante ação antilipolítica, v) estimula a captação de glicose no músculo 

esquelético, vi) agindo no fígado suprime a gliconeogênese e glicogenólise e 

aumenta a síntese de glicogênio e vii) nas células beta-pancreáticas atua como 

reguladora de sua própria secreção bem como age na manutenção da quantidade 

de células beta. (Rask-Madsen , Kahn, 2012).  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No sistema nervoso central (SNC) a insulina desempenha uma série de 

funções, tais como aprendizado, memória, assim como na regulação da homeostase 

energética (Plum et al., 2006). De particular interesse a insulina exerce uma 

importante ação no hipotálamo suprimindo a liberação de glicose pelo fígado como 

já demonstrado pelo nosso laboratório (Ribeiro et al., 2015). 

Tais ações da insulina bem como o que acontece no metabolismo durante 

uma situação de resistência à esse hormônio e consequente perda de sua atividade 

estão resumidos na figura 3.  

A função da insulina no controle da glicemia também passa pela ação 

coordenada do sistema nervoso autônomo (SNA) que influencia diretamente os 

níveis circulantes de glicose (Perseghin et al., 1997), sendo esse, o foco de 

investigação no presente trabalho. 

O eixo de vias neurais são importantes para a comunicação entre o fígado e 

outros órgãos no controle do metabolismo corporal. Tipicamente, os aferentes vagais 

do trato gastrointestinal (TGI) levam informações ao cérebro sobre o influxo de 

nutrientes enquanto regiões sensoriais centrais coordenam o gasto e a reserva 

energética de todo o corpo. Neste sentido, o crosstalk entre TGI e cérebro 

representa uma maquinaria coordenada conectando fatores ambientais e 

metabolismo da glicose (Zhang et al., 2016). 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Figura 3-  Fisiologia da sinalização da insulina.  
 Fonte: Rask-Madsen e Kahn (2012) 
  

Evidências acumuladas nos últimos anos, demonstram através de técnicas 

como clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, a ação sistêmica periférica da insulina 

na modulação da atividade do sistema nervoso autônomo de ratos (Morgan et al., 

1993) e humanos (Berne et al., 1992) mostrando que elevados níveis plasmáticos de 

insulina são capazes de promover um aumento na atividade simpática de maneira 

não uniforme para territórios específicos.  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Além de suas ações periféricas, já no início da década de 1980, estudos 

mostraram que o cérebro (mais precisamente o hipotálamo) é um órgão sensível à 

ação da insulina (Szabo et al., 1983; Obici et al., 2002; Pocai et al., 2005).  

Szabo et al. (1975) demonstraram a influência da insulina agindo 

centralmente (injetada na artéria carótida) na modulação da glicemia hepática de 

animais anestesiados. Outros trabalhos abordando esse tema, evidenciaram que a 

insulina agindo especificamente no hipotálamo (microinjeção no terceiro ventrículo) 

promoveu queda na PHG (Obici et al., 2002; Pocai et al., 2005) defendendo a teoria 

de que a gliconeogênese hepática seja afetada negativamente pela ação central da 

insulina por ação em núcleos hipotalâmicos específicos.  

Abordando este tema, estudos anteriores do nosso laboratório Ribeiro et al.

(2015) conduzidos em ratos não anestesiados, mostraram uma importante queda na  

concentração de glicose na veia hepática (CGVH) de ratos Wistar, mas não em 

SHR, após injeção ICV de baixas doses insulina. Ainda, foi demonstrado o 

importante papel da alça parassimpática do SNA na redução da glicemia em 

resposta à insulina injetada centralmente, por meio da prévia administração do 

antagonista de receptores muscarínicos colinérgicos, metil-atropina, que bloqueou 

totalmente a redução da CGVH. Estes resultados vão ao encontro de estudos 

prévios conduzidos por Szabo et al. (1983) que demonstraram que a vagotomia 

impede a supressão da produção hepática de glicose (PHG) induzida pela injeção 

central de insulina diretamente no hipotálamo ventromedial de animais anestesiados.  

Além disso, estudos e Ribeiro et al. (2015) também demonstraram uma 

menor, mas significativa  influência da alça simpática do SNA evidenciado por uma 

diminuição na resposta de queda da glicemia em decorrência da ação central de 

insulina em animais cujo antagonismo periférico de receptores alfa e beta 

adrenérgicos com fentolamina e propranolol, respectivamente, foi administrado 

previamente à insulina. Estes resultados corroboram com dados prévios da literatura 

que demonstram que injeção de insulina no terceiro ventrículo modula a atividade 

simpática de maneira não uniforme para territórios distintos sem alterar parâmetros 

cardiovasculares como pressão arterial e frequência cardíaca, ou seja, agindo de 

maneira específica e não global (Muntzel et al.,1994,1995). Desta forma, fica clara a 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 influência exercida pela insulina agindo centralmente na modulação do SNA 

no controle da glicemia.  

Como visto, a ação da insulina agindo tanto periférica quanto centralmente já 

foi alvo de inúmeras pesquisas. No entanto, um assunto que merece maior atenção 

é a ação e efeito de baixas doses (dentro da faixa fisiológica) de insulina na 

modulação do SNA para territórios específicos, como fígado, em animais não 

anestesiados, já que os anestésicos de maneira geral, exercem uma grande 

influência no balanço simpato-vagal. Ainda, se faz necessário o conhecimento mais 

aprofundados das vias centrais de ação da insulina bem como as conexão existente 

entre os núcleos hipotalâmicos e bulbares envolvidos no controle do SNA e 

finalmente da glicemia pela insulina injetada centralmente.  

Devido a essa importante função da insulina na modulação da atividade 

autonômica sabe-se que situações de resistência à insulina e hiperinsulinemia estão 

intimamente relacionadas à hipertensão arterial já que há muitos efeitos da insulina 

nos rins, SNS e sistema cardiovascular (Brands et al., 1992). Neste sentido, estudos 

demonstram que anormalidades no metabolismo da glicose e da insulina são 

comuns não só em pacientes hipertensos como em parentes (normotensos) de 

primeiro grau desses indivíduos, o que não é encontrado em indivíduos com quadro 

de hipertensão secundária. Ainda, nesses casos, as anormalidades do metabolismo 

da glicose e da insulina, não necessariamente melhoram com a queda da PA a partir 

do uso de fármacos anti-hipertensivos (Reaven et al., 1996). 

Neste sentido, diversos estudos vem demonstrando a eficácia do exercício 

físico como terapia adjuvante no tratamento da hipertensão arterial e diabetes 

mellitus não insulino-dependente (Bogardus et al., 1984; Cornelisses , Smart, 2013; 

Dela et al., 1994; Hamberg et al., 2000; Krotkiewski et al., 1985).  

A Hipócrates é atribuído o pensamento de que "Somente a comida não 

manterá um homem sadio, ele também precisa fazer exercícios. Comida e exercício, 

embora sejam qualidades opostas , trabalhando juntas, produzem saúde". Essas 

palavras, mostram que a atividade física aliada a uma dieta equilibrada é uma ideia 

reconhecida há muito tempo como uma importante ferramenta na manutenção da 

saúde (Jones, Withington, 19311 apud Short, 2013).  

De fato, há de se reconhecer a importância de uma terapia não 

farmacológica, tal como o exercício físico, no tratamento de complicações tão  

1Jones, Withington, 1931 apud Short, 2013
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comuns encontradas na população bem como para a promoção da saúde. Portanto, 

postulamos a tese de que o exercício físico pode se mostrar eficaz na modulação da 

redução da glicemia em resposta à insulina injetada centralmente nos ratos SHR 

que se mostraram resistentes a esse efeito, modulando não só a resposta à insulina 

como também alterando a concentração plasmática de insulina e sensibilidade à 

insulina destes animais.  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2 OBJETIVOS 
___________________________________________________________ 



 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a interação entre núcleos hipotalâmicos e bulbares na redução da 

glicemia causada pela insulina agindo centralmente modulada pelo sistema nervoso 

autônomo em ratos Wistar e SHR e os benefícios do exercício físico no 

reestabelecimento desta função em SHR.  

2.2 Objetivos específicos 

• Analisar os efeitos da ação central da insulina na modulação do SNA para 

o fígado, em animais não anestesiados, analisando as atividades dos nervos 

vago subdiafragmático (SVN) e do ramo esplâncnico do nervo simpático lombar 

(LSSN) por meio da técnica de preparação in situ com animal decorticado, 

decerebrado, artificialmente perfundido (DARP),  

• Investigar qual o principal sítio hipotalâmico de ação central da insulina e 

suas projeções para regiões bulbares de controle autonômico parassimpático.  

• Avaliar se o treinamento físico aeróbio por 4 semanas promove benefícios 

ou não na resposta à insulina injetada centralmente em animais SHR.  

• Analisar variáveis como concentração plasmática e sensibilidade à 

insulina neste modelo animal.   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3 MATERIAL E MÉTODOS 
___________________________________________________________ 



3.1  Animais 

Neste estudo foram utilizados ratos das linhagens Wistar e SHR com idades 

que variaram entre 4-5 semanas (~80g de peso corporal) para o protocolo de 

registro eletroneurográficos e de 8-9 semanas (~320g de peso corporal) para os 

protocolos de imunohistoquímica e de 15-16 semanas (~300g de peso corporal) 

para os protocolos de treinamento físico aeróbio, sensibilidade à insulina e 

concentração plasmática de insulina. 

Todos os animais foram fornecidos pelo biotério central do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo e foram mantidos no biotério de 

experimentação animal do departamento de Fisiologia e Biofísica e alojados em 

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

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

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

neste projeto foram submetidos à Comissão de Ética e Uso de Animais (CEUA) do 

ICB-USP e aprovados sob o numero: 21/16/03. O número de animais utilizado em 

cada protocolo experimental estará representado entre parentêses (n) e/ou na 

legenda dos gráficos. 

 Todos os experimentos foram realizados no período da manhã.  

3.2  Procedimentos cirúrgicos 
  
 Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados após completa anestesia do 
animal seguindo os princípios éticos de experimentação animal.  

3.2.1 Implante de cânulas-guia para injeção intracerebroventricular (icv)  

Uma semana antes da injeção central de insulina, os ratos passaram por uma 

cirurgia de implante de cânula-guia ICV. Utilizando-se um aparelho estereotáxico 

(David-Kopf, Tujunga, CA, EUA), uma cânula-guia de aço inoxidável (0,7 mm de 

diâmetro e 13 mm de comprimento) foi implantada em direção ao ventrículo lateral 

(VL) seguindo as coordenadas (-1 mm antero-posterior - AP; -1,6 mm lateral – L; e 

-3,2 a -3,7 mm ventral à superfície do osso - DV; barra do incisivo a -3,3mm) 
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adaptadas do Atlas de Paxinos e Watson (1986) .Para os procedimentos 

cirúrgicos os animais foram anestesiados com uma mistura de cetamina (100 mg/kg, 

Syntecvet- Syntec) e xilasina (20 mg/kg, Syntecvet- Syntec). Após completa 

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

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

e, com o auxílio de um protetor auricular, a cabeça foi posicionada horizontalmente e 

fixada por meio das barras auriculares do aparelho estereotáxico. A seguir foi 

injetado, via subcutânea, um anestésico local com vasoconstrictor (cloridrato de 

lidocaína a 3% com bitartarato de norepinefrina 1:50.000), na região do escalpo a 

ser aberta, a fim de se evitar sangramentos após a incisão cirúrgica. Logo após a 

assepsia da pele com solução de álcool iodado, foi feita uma incisão longitudinal na 

pele e tecido subcutâneo, expondo-se a região da calota craniana, a qual foi 

posteriormente tratada com solução fisiológica e água oxigenada para a completa 

assepsia da área. 

A torre do estereotáxico foi colocada na posição vertical (angulação zero) e a 

cabeça do animal ajustada até que os pontos das suturas sagitais (bregma) e 

occipital (lâmbda) da calota craniana fiquem no mesmo nível horizontal (-3,3 mm – 

barra do incisivo). A seguir foram feitas as leituras dos paramêtros AP, L e DV a partir 

do bregma. Uma vez determinado o ponto de introdução da cânula guia, foi feita a 

trepanação da calota craniana com auxílio de uma broca odontológica esférica 

acoplada a um motor de baixa rotação. Por esse orifício foi introduzida a cânula-

guia, cuja extremidade superior foi conectada a um tubo de polietileno e este 

conectado a um manômetro preenchido com salina. Ao abaixar a cânula-guia em 

direção ao VL, o deslocamento do menisco na coluna de salina confirmará a posição 

desta no ventrículo lateral encefálico. Após ter sido confirmado o local onde a cânula 

deve ser fixada, foi então aplicado um acrílico auto-polimerizante para manter a 

cânula fixada. Após fixação com acrílico a cânula foi obstruída por um mandril para 

evitar contaminação e/ou obstrução da mesma. 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3.2.2 Cateterização da veia hepática  

No dia anterior aos experimentos, sob anestesia (cetamina -100 mg/kg e xilasina (20 

mg/kg, Syntecvet- Syntec) um catéter de polietileno (PE-50, Clay Adams, 

Parsippany, NJ) de aproximadamente 8 cm de comprimento (variando de acordo 

com o tamanho do animal) foi inserido na veia jugular direita em direção à veia 

hepática para repetidas coletas de amostras de sangue. O catéter foi então 

bloqueado na extremidade livre com um pino metálico e a confirmação da posição 

do catéter foi feita visualmente e manualmente ao final dos experimentos. Somente 

os animais com o catéter fixado no local correto, dentro da veia hepática foram 

considerados na análise.  

 No dia do experimento, amostras consecutivas de sangue foram coletadas  

aos 5, 10, 20 e 30 min após a administração de insulina icv da veia hepática através 

do catéter fixado no dia anterior e analisadas em um glicosímetro Accu Check Active 

(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany).  

3.2.3 Cateterização da artéria femoral para análise dos parâmetros   
 cardiovasculares  

Para a mensuração dos parâmetros cardiovasculares, um catéter (PE-10 

conectado a um catéter PE-50, Clay Adams, Par- sippany, NJ) foi inserido na aorta 

abdominal através da artéria femoral. O catéter era então obstruído na extremidade 

livre com um pino de metal e posicionado subcutaneamente e exteriorizado entre as 

escápulas. Os experimentos foram realizados em animais acordados, em livre 

movimentação. O monitoramento da pressão arterial pulsátil (PAP, mmHg), pressão 

arterial média (PAM, mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) foi feito conectando o 

catéter arterial a um transdutor de pressão (MLT844,ADInstruments) acoplado a um 

pré-amplificador (ML224 Quad Bridge, ADInstruments) conectado a um sistema de 

aquisição de dados Powerlab (modelo PowerLab 8SP, AdInstruments). Os dados 

análise de dados foram visualizados, gravados e analisados através de um software 

(ADInstruments, LabChart, 2016) . A frequência de amostra e aquisição de dados 
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amostragem foi de 1000 Hz e as mudanças na PAP, PAM e FC foram analisadas 

posteriormente.  

3.2.4 Injeção intracerebral de traçador retrógrado  

Para o protocolo de traçador retrógrado, nos animais que ainda estavam 

fixados no aparelho estereotáxico e sob anestesia profunda foi administrado o 

traçador Fluorogold (Fluorochrome Inc., Colo,USA) no núcleo motor dorsal do vago 

(DMV). Para isto, a barra do incisivo foi ajustada em -11 mm e então foi feita uma 

incisão na pele de aproximadamente 1,5 cm para a exposição da região occipital e 

coluna cervical.  Após a retirada do osso occipital, o tronco cerebral na região do 

callamus scriptorium foi exposto e deste ponto foram obedecidas as seguintes 

coordenadas para injeção no DMV: 0,5 mm anterior; 0,3 mm lateral e 0,7 mm dorso-

ventral. Neste momento, foi depositada unilateralmente por meio da técnica de 

iontoforese (Midgard Electronics, Wood Dale, Ill, USA, model CS3) uma solução do 

traçador retrogrado Fluorogold (Fluorochrome Inc., Colo, USA). O depósito foi 

realizado por 5 min com o auxílio de uma pipeta de vidro (diâmetro de abertura de 

20um) aplicando uma corrente positiva de 10 uA, pulsada com intervalo de 7 

segundos por meio de um aparelho. Após este procedimento os animais se 

recuperaram por um período de 7 a 10 dias para posterior análise 

imunohistoquímica da proteína FOS, um marcador de atividade neuronal, bem como 

das vias neuroanatômicas determinadas pela microinjeção do traçador retrógrado 

injetado no DMV.  

3.3  Registro de atividade do nervo vago subdiafragmático e simpático  
 esplâncnico lombar 

Para abordagem experimental de registro de atividade dos nervos vago 

subdiafragmático e simpático esplâncnico lombar, a técnica utilizada foi a 

preparação in situ DARP. Esta técnica foi primeiramente denominada de “Coração 

Tronco-Cerebral Isolados (CTCI)” ou do inglês “Working Heart-Brainstem 

Preparation (WHBP)” e foi desenvolvida por Paton (1996) e aperfeiçoada por 

Antunes et al. (2006), no qual mantém a integridade dos núcleos hipotalâmicos e 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 toda a extensão da cadeia paravertebral simpática e outros ramos nervosos do 

sistema nervoso autônomo. 

Para o procedimento cirúrgico o animal foi profundamente anestesiado com o 

anestésico volátil halotano (5% de O2 ar inspirado) sendo o nível de anestesia 

verificado por meio do pinçamento da pata e reflexo de retirada. Na ausência desse 

reflexo foi feita uma laparotomia mediana e as alças intestinais bem como o 

estômago e baço foram ligados e removidos. A caixa torácica foi aberta para 

exposição do coração e isolamento do nervo frênico, o qual foi seccionado na base 

do diafragma. O corpo do animal foi então imerso no fluido cérebro-espinhal artificial 

(ACSF, composto por (mM): 125 de NaCl; 24 de NaHCO3; 5 de KCl; 2,5 de CaCl2; 

1,25 de MgSO4; 1,25 de KH2PO4 e 20 de dextrose) resfriado e com constante 

aeração de carbogênio (95% de O2 e 5% de CO2). Logo após, os hemisférios 

cerebrais foram expostos pela remoção da calota craniana. O córtex cerebral, 

hipocampo e áreas talâmicas serão gentilmente aspirados por meio de uma bomba 

de sucção. A partir desse momento o animal foi desconectado da anestesia pelo fato 

de estar decorticado. A pele do animal foi totalmente removida para evitar a 

contaminação da solução de perfusão. Em seguida, a preparação foi transferida 

para uma câmara de perfusão. Uma cânula de dois lumens foi introduzida na raiz da 

aorta através do ventrículo esquerdo do coração. O animal foi perfundido com uma 

solução de ACSF (200 ml no total) acrescido de um agente oncótico (Ficoll® 70, 

1.25%), de um bloqueador neuromuscular (vecurônio 3-4 µg/mL, 0.2 ml em 200 ml 

da solução de ACSF) e um vasoconstritor, vasopressina (600 – 1000 pM), usando-se 

uma bomba peristáltica a um fluxo de 28±2 ml.min–1 e uma pressão de 50-70 

mmHg. O perfusato circulou em um circuito aberto e foi constantemente aerado com 

mistura carbogênica e aquecido através de um trocador de calor a temperatura de 

aproximadamente 33 °C. A porção final do cateter de perfusão era composto por 

duplo lúmen (DI: 0,28 mm; DE: 0,61 mm), sendo um para perfusão e outro para 

registro da pressão de perfusão (PP). Essa cateter estava conectado a um 

transdutor de pressão que enviava o sinal para o amplificador e deste para o 

computador para aquisição e análise dos sinais obtidos. Em seguida, os potenciais 

do nervo frênico e do nervo simpático foram captados por um eletrodo bipolar de 

sucção (micropipeta de vidro com diâmetro de 0,2-0,3 mm). Os sinais provenientes 

da atividade do nervo frênico serão os índices da viabilidade da preparação. Além  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disso, juntamente ao eletrodo de registro do nervo frênico, foi possível obter o 

eletrocardiograma (ECG) e simultaneamente a frequência cardíaca. Ao final do 

experimento a bomba de perfusão foi desligada, consequentemente cessando a 

atividade dos nervos. A frequência de amostragem dos sinais eletroneurográficos foi 

estabelecida em 6 kHz com bandas de filtragem entre 8 Hz-3 kHz dependendo do 

sinal do nervo avaliado.  

3.4  Procedimentos de imunohistoquímica  

 Os procedimentos de iunohistoquímica foram realizados ao final dos 

experimentos conforme protocolos a seguir. 

3.4.1  Análise da imunomarcação para proteína FOS 

Para o protocolo de estudo de processamento imunohistoquímico para FOS, 

os animais receberam a injeção de insulina no VL (100nU/1ul) e após 90 min foram 

profundamente anestesiados com uma injeção intraperitoneal de pentobarbital 

(Cristália; 40mg/kg) e subsequentemente submetidos a uma perfusão transcardíaca 

de salina (0,9%) seguida de paraformaldeído (4%) diluído em tampão fosfato 0,1M. 

Os cérebros foram então removidos e mantidos em uma solução de sacarose (20%) 

diluída em tampão fosfato 0,1M a uma temperatura de 4 °C por 12 horas. Os 

cérebros foram então congelados e cortados em seções de 40 µm de espessura em 

um micrótomo de congelamento. Uma das séries passou então por um processo de 

imunohistoquímica para detecção da proteína FOS usando um anticorpo rabbit anti-

FOS (Ab-5; Calbiochem) em uma diluição 1:40,000 por 72 horas agitando em uma 

temperatura de 4 °C. O anticorpo primário foi então localizado usando uma variação 

do procedimento do complexo Avidina-Biotina. Neste sentido, as sessões eram 

incubadas por 90 min em temperatura ambiente em uma solução de anticorpo goat 

anti-rabbit igG biotinilado em uma diluição 1:5,000 (Vector Laboratories) e então 

colocados em contato com uma solução de avidina-biotina HRP (ABC Elite Kit; 

Vector Laboratories) por 90 min. O complexo peroxidade foi visualizado após 

exposição por 10 min a um cromógeno contendo 0,02% de 3,3′-diaminobenzidine 

tetrahydrochloride (Sigma) com 0,3% de nickel-ammonium sulfate em tampão de 

Tris 0,05M (pH 7,6) seguido de incubação em uma solução de cromógeno contendo 
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peróxido de hidrogênio (1:3000) afim de produzir uma marcação preta azulada. A 

reação foi interrompida por sucessivas lavagens em tampão KPBS (pH 7.4). As 

sessões foram então montadas em lâminas previamente gelatinizadas e 

posteriormente desidratadas e cobertas com DPX (Sigma). A densidade dos 

neurônios imunorreativos para FOS foi avaliada usando imagens da região de 

interesse (PVN). Neste caso foi utilizada uma objetiva Nikon Eclipse 80i 10x (Nikon 

Corporation, Chiyoda-Ku, Tokyo-To, Japan) num microscópio equipado com uma 

câmera Nikon digital DXM1200F (Nikon Corporation. Para quantificar a densidade de 

marcação de FOS foi feito o delineamento prévio nas sessões hipotalâmicas as 

bordas do PVN em campo escuro e após o delineamento forma contadas as células 

marcadas com FOS. Somente foram considerados os núcleos ovais com marcação 

escura dentro da delimitação do núcleo previamente desenhado. A densidade de 

células positivas para FOS foi determinada pela divisão do número de células 

imunorreativas para FOS pela área total da região de interesse. Tanto as células 

imunorreativas para FOS, quanto a área total de células foram contadas com o 

auxílio de um programa de computador (Media Cybernetics, Image-Pro Plus, 2016). 

A região do cérebro examinada no presente estudo seguiu as coordenadas cerebrais 

do livro “The Brain map: structure of the rat brain” (Swanson, 2004). 

3.4.2  Análise da imunomarcação para proteína ChAT 

 Para o protocolo de estudo de processamento imunohistoquímico para a 

proteína colina acetiltransferase (ChAT), o protocolo de sacrifício, retirada do 

encéfalo, congelamento e corte seguiram os mesmos padrões explicados 

anteriormente.  

Da mesma forma, o processo de imunohistoquímica seguiu os mesmos 

parâmetros indicados anteriormente exceto pela utilização do anticorpo primário 

policlonal goat anti mouse (AB144P) em uma diluição 1:800 e secundário, anticorpo 

Donkey anti Got igG biotinilado em uma diluição 1:2,000 (Jackson Immunoresearch).  

As sessões foram então montadas em lâminas previamente gelatinizadas e 

posteriormente desidratadas e cobertas com DPX (Sigma). A densidade dos 

neurônios imunorreativos para ChAT foi avaliada usando imagens da região de 
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interesse (DMV). O protocolo para contagem do número de neurônios positivo para 

ChAT, também seguiu os mesmos parâmetros descritos anteriormente.  
 
3.5  Protocolo de treinamento físico aeróbio  

Animais SHR com idades entre 15-16 semanas foram divididos em dois 

grupos: treinados (T) e sedentários (S). No  grupo T o protocolo foi desenvolvido da 

seguinte forma: um dia após a realização de um teste máximo para avaliação da 

performance o treinamento foi iniciado e teve duração de 4 semanas, (1h/dia), com 

ajuste da velocidade correspondente a 50-60% da capacidade máxima dos animais. 

O grupo S não realizou exercício físico, porém esse grupo também foi submetido ao 

teste máximo no primeiro dia do protocolo e durante as semanas de treinamento 

eram apenas colocados na esteira desligada para ambientação.  

Na terceira semana de treinamento, os animais de ambos grupos foram 

submetidos a um implante de cânula-guia no VL como previamente descrito. Após o 

término do período de treinamento, no dia anterior aos experimentos, os animais 

foram submetidos a cateterização da artéria femoral e veia hepática para análise de 

parâmetros cardiovasculares e concentração de glicose na veia hepática, 

respectivamente. Os animais permaneceram em privação alimentar durante a noite 

com livre acesso à água. 

3.6  Análise da concentração sérica e sensibilidade à insulina  

A concentração sérica de insulina foi determinada pelo método de ELISA meio 

de um kit específico: EZRMI-13K (Millipore Corporation, Billerica, MA, USA). A coleta 

de sangue foi feita nos animais acordados a partir de um catéter fixado veia hepática 

dos animais no dia anterior a análise.  

Para avaliar a sensibilidade à insulina, os animais foram submetidos a 

privação alimentar por 12 horas para realização do teste de tolerância à insulina 

(ITT) no qual uma dose de 1U de insulina regular humana foi administrada 

intraperitonealmente e após 5, 10, 15, 20 e 30 min, o sangue foi coletado por punção 

caudal e a glicemia foi quantificada em glicosímetro (Optium Xceed-Abbott). No dia 

37



do experimento, os animais não foram submetidos ao protocolo de treinamento 

físico.  
 
3.7  Soluções e fármacos utilizados 

• Solução Fisiológica [NaCl 154 mM; (0,9%)]. 

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

ml. Lilly, Indianópolis, IN, EUA.  

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

Sigma, St. Louis, MO, EUA.  

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

Sigma, St. Louis, MO, EUA.  

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

muscarínico), Sigma, St. Louis, MO, EUA. 
• Fluorogold (Traçador retrógrado) Fluorochrome Inc., Colo, USA; 

• Anticorpo primário rabbit anti-FOS (detecção da proteína FOS na 

imunohistoquímica) Ab-5; Calbiochem; 

• Anticorpo primário goat anti- ChAT (detecção de proteína ChAT) Millipore. 
• Anticorpo secundário goat anti-rabbit igG biotinilado . Vector Laboratories; 
• Solução de avidina-biotina HRP (ABC Elite Kit) Vector Laboratories; 

• Cromógeno contendo 0,02% de 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride 

(Sigma); 

• Tampão fosfato de potássio (KPBS) [pH 7,3]; 

• DPX (meio de montagem de lâminas) Sigma. 

• Kit ELISA: EZRMI-13K (Millipore Corporation, Billerica, MA, USA.  

3.8  Histologia 

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

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

experimentos, os aniamis foram profundamente anestesiados (pentobarbital 

(Cristália; 40mg/kg) e foram feitas microinjeções no volume de 1µl de corante azul 
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de Evans (2%) no VL dos animais. A seguir, os animais foram anestesiados com e 

submetidos à abertura da caixa torácica para a exposição do coração e perfusão 

com solução tampão fosfato de sódio a 0,01M, seguida de perfusão com solução de 

paraformaldeído 4% via ventrículo cardíaco esquerdo. A seguir o encéfalo foi 

removido e mantido em uma solução de sacarose (0,2 g/mL) em paraformaldeído 

4% por 48 horas. Logo após o encéfalo foi resfriado rapidamente em nitrogênio 

líquido e foi seccionado transversalmente, por meio de um micrótomo de 

congelamento, em fatias de 40 µm de espessura. Os cortes histológicos foram 

corados pelo método de Nissl e posteriormente analisados por microscopia óptica 

para identificação do sítio de microinjeção. Somente os animais que apresentaram o 

espalhamento do corante por todo ventrículo lateral e o trajeto da cânula-guia em 

direção ao VL é que foram considerados na análise dos resultados.  

3.9  Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software comercial 

(GraphPad Software Inc, Prism 7, 2016). 

Para análise estatística da concentração de glicose na veia hepática e as 

alterações nos parâmetros cardiovasculares utilizamos a variação percentual do 

valor inicial e foi aplicado uma análise de variância de uma via (ANOVA-OneWay) 

seguida pelo teste de Bonferroni post-hoc.Aos dados de glicemia basal e do número 

de neurônios positivos para FOS no PVN e positivos para ChAT no DMV foi aplicado 

um teste t não-paredo. 

Os dados de registro eletroneurográficos foram adquiridos usando 

amplificadores biopotenciais AC e filtros (neurolog, Digitimer Ltd, UK) e coletados por 

meio de uma interface de 1401 CED A-D (CED, Cambridge Electronic Design, 

Cambridge) e um computador com o software  (Cambridge Electronic Design, Spike 

2, 2003) com scripts escritos sob encomenda para aquisição de dados e análise on 

e off-line. A atividade dos nervos foram apresentadas como uma média (100 ms ou 

2s constantes de tempo, dependendo do protocolo usado). Para normalizar os 

dados das preparações, as alterações nas atividades SVN e LSSN  foram expressas 

como uma percentagem dos valores basais. Para analisar as mudanças de curso de 

tempo nas atividades do SVN e LSSN evocadas por injeção intracarotídea de 
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insulina  um cursor foi posicionado 2 min antes da injeção e um segundo cursor 

estava posicionado no momento exato da injeção, período este período designado 

como atividade basal do nervo. Toda a atividade do nervo posterior à injeção de 

insulina foi avaliada a cada 2 min até 30 min.  

Uma análise complementar dos dados de dados CGVH obtidos em estudos in 

vivo e os dados da atividade do SVN e LSSN dos estudos in situ foi feita sobre sobre 

os valores obtidos a partir da área sob a curva (AUC). Neste caso foi utilizado uma 

análise One-way ANOVA para medidas repetidas, seguida pelo teste post hoc de 

Bonferroni.  

Para o protocolo do exercício físico aeróbio, foi utilizado Two-Way ANOVA, 

seguida pelo teste post hoc de Bonferroni. Para análise de glicemia basal foi 

utilizado o teste t não-pareado, assim como para o protocolo de sensibilidade à 

insulina e concentração plasmática de insulina.  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4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 
___________________________________________________________ 



 

4.1  Análise da atividade dos nervos vago subdiafragmático e simpático  
  esplâncnico lombar após a injeção intracarótida (ICA) de insulina  

Tanto atividade do SVN quanto do LSSN foram registradas por meio da 

técnica de preparação in situ e monitoradas durante 30 min após uma única injeção 

de insulina (100 nU/200 ul) ICA. Ao final dos experimentos a atividade remanescente 

dos nervos SVN e LSSN foi analisada por meio da aplicação do bloqueador 

ganglionar hexametônio (5mM) na solução de perfusão e subsequente desligamento 

da bomba. O ruído elétrico foi então subtraído do sinal dos nervos durante a análise 

off-line dos dados.  

4.2  Análise da ativação neuronal com expressão da proteína FOS   
 decorrente da injeção icv de insulina 

Uma semana após a completa recuperação da cirurgia para implante de 

cânula-guia no VL, os animais receberam uma única injeção de insulina icv na dose 

previamente estabelecida de 100nU/1ul. Após 90 min, os animais foram 

anestesiados e perfundidos seguindo os métodos mencionados anteriormente e 

submetidos ao procedimento de imunohistoquímica para análise da marcação da 

proteína FOS, indicadora de atividade neuronal, nos informando desta maneira, em 

quais núcleos há ativação neuronal  após a injeção icv de insulina. 

4.3  Análise das projeções neuronais entre núcleos hipotalâmicos e bulbares 
 ativados pela injeção icv de insulina 

Para determinação da conexões sináptica entre os núcleos encefálicos 

envolvidos na ativação com injeção central de insulina foi realizado a injeção do 

traçador retrógrado Fluorogold® (Fluorochrome Inc., Colo, USA) no DMV no animal 

sob anestesia. Dez dias após a injeção do traçador os animais receberam uma  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injeção icv de insulina (100 nU/1 ul) e após 90 min, foram anestesiados e 

perfundidos seguindo os métodos mencionados anteriormente e submetidos ao 

procedimento de imunohistoquímica para a análise das projeções reveladas pelo 

traçador retrógrado entre núcleos hipotalâmicos e bulbares.  
 

 
4.4  Efeitos na glicemia em resposta à ação central de insulina injetada em 
  animais SHR após o treinamento físico aeróbio 

 Animais SHR de 15-16 semanas foram divididos em dois grupos: sedentários 

e treinados. O treinamento físico teve a duração total de 4 semanas (1h/dia - 5 dias/

semana). Ao final do período de treinamento, a insulina foi injetada icv, por meio de 

uma cânula-guia previamente implantado no VL e amostras de sangue foram 

coletadas da veia hepática por meio de um catéter posicionado na veia hepática 

para análise da concentração de glicose na veia hepática. Ao final dos experimentos 

os encéfalos foram coletados para posterior análise de imunohistoquímica.  

4.5  Análise da sensibilidade periférica e concentração plasmática de  
 insulina em animais SHRs treinados e sedentários após 4 semanas de 
 treinamento físico aeróbio 

 Após o término do período de treinamento físico os animais de ambos grupos 

(S e T) foram submetidos ao teste de tolerância à insulina (ITT) após privação 

alimentar de 12 horas. A insulina (1U) foi administrada via intraperitoneal e amostras 

consecutivas de sangue foram coletadas num período de 30 min por punção caudal 

e a glicemia quantificada em glicosímetro.  

 Após o término do período de treinamento físico, os animais de ambos grupos 

foram submetidos a análise da concentração plasmática de insulina através da 

coleta de sangue pelo catéter fixado à veia hepática no dia anterior aos 

experimentos funcionais. O sangue coletado foi então centrifugado e o plasma 

congelado para posterior análise pelo método de ELISA por meio de kit específico. 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4.6  Análise da marcação do ChAT em neurônios no DMV de SHR   
 sedentários e treinados  
  

 Baseando-nos nos dados previamente pelo nosso laboratório (Ribeiro et al., 

2015), nossa hipótese é de que a melhora observada na ação central da insulina 

após o treinamento físico em SHR se deva a uma melhora no componente da via 

parassimpática envolvida na produção hepática de glicose que pode envolver as 

vias de sinalização colinérgicas no DMV. Deste modo, um próximo objetivo deste 

trabalho é avaliar a imunorreatividade para o marcador da enzima Colina 

acetiltransferase (ChAT) no DMV tanto de SHR sedentários quanto daqueles  

submetidos ao treinamento físico aeróbio por 4 semanas e correlacionar possíveis 

alterações na expressão desta enzima com alterações na CGVH promovidas pela 

ação central de insulina nestes animais, bem como analisar as áreas hipotalâmicas 

e bulbares ativadas pela insulina injetada no VL através da técnica de 

imunohistoquímica para proteína Fos. Para tanto, os encéfalos de animais 

previamente treinados assim como seu grupo controle (animais sedentários) foram 

coletados e seccionados em na altura do hipotálamo e tronco cerebral para posterior 

serão submissão ao tratamento imunoistoquímico.  

 Após o término do período de treinamento físico, os animais foram 

anestesiados e perfundidos seguindo os métodos mencionados anteriormente e 

submetidos ao procedimento de imunohistoquímica para análise da marcação da 

enzima ChAT no DMV. 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5 RESULTADOS 
___________________________________________________________ 



  5.1  A injeção intracarótida de insulina aumenta a atividade do SVN em 
  Wistar, mas não em SHR. 

Para nos certificarmos que a ação central da insulina modula a CGVH seria 

decorrente de alterações na atividade do sistema nervoso autônomo foram 

realizados registros dos nervos eferentes vago subdiafragmático e do ramo 

esplâncnico do nervo simpático lombar no modelo in situ com animal decorticado e 

artificialmente perfundido.  

A figura 4A mostra um registro representativo da atividade do SVN de dois 

animais (Wistar e SHR) representativos dos seus respectivos grupos e que 

receberam injeção intracarótida (ICA) de insulina ou insulina desnaturada (controle 

veículo).  

A injeção ICA de insulina em ratos Wistar promoveu aumento gradual e 

duradouro na atividade do SVN em relação aos valores basais (basal: 100% vs 

insulina: 112 ± 2%; n = 4; figura 4B). No entanto, a injeção ICA de insulina 

desnaturada  não promoveu qualquer alteração significativa na atividade do SVN 

quando comparado com os valores basais antes da injeção (basal: 100% vs insulina 

desnaturada: 98 ± 2%; n = 4; figura 4B). Por outro lado, a injeção ICA de insulina não 

induziu qualquer alteração significativa na atividade do SVN de SHR (basal: 100% vs 

insulina: 101 ± 2%; n = 4, fig 4B).  

Estes resultados indicam que a injeção ICA de insulina promove ativação de 

terminais eferentes parassimpáticos apenas em ratos Wistar, mas não em SHR 

(figuras 4 B e C), fato semelhantes aos  resultados observados na queda da CGVH 

promovida pela injeção ICV de insulina em ratos Wistar não-anestesiados (Ribeiro et 

al., 2015). 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Figura 4- 
  

Atividade do nervo vago subdiafragmático após injeção intracarótida de 
insulina em Wistar e SHR. (A) Traçado representativo das alterações na 
atividade original (raw) e integrada (⎰) do SNV antes e após a injeção 
ICA (100nU/200ul) de insulina (setas). (B) Alteração percentual da SNV 
após injeção ICA de insulina em relação ao basal. C) Área sob a curva 
(AUC) da SNV após injeção ICA de insulina ou insulina desnaturada 
(setas) em Wistar (n=4) e SHR (n=4) * p<0,05 Wistar insulina x insulina 
desnaturada; # p<0,05 Wistar insulina x SHR. Figura original do 
manuscrito Ribeiro et al. (2015) (APÊNDICE A). *nível basal de ruído  
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5.2 A injeção ICA de insulina não afeta a atividade do LSSN em Wistar e SHR 

Neste protocolo avaliamos se a administração ICA de insulina poderia afetar a 

atividade LSSN em Wistar e SHR. A figura 5A mostra os traçados representativos da 

atividade LSSN antes e após a administração ICA de insulina ou  insulina 

desnaturada em Wistar e SHR. Como podemos observar na Figura 5B e C, não 

houve qualquer alteração significativa na atividade LSSN induzidas por injeção ICA 

de insulina em Wistar (basal: 100% vs insulina: 96 ± 3%, n = 4) e SHR (basal: 100% 

vs insulina: 103 ± 3%, n = 4). Como esperado, a insulina desnaturada injetada ICA 

também não afetou a atividade LSSN quando comparada com os valores basais 

(antes da injeção), no mesmo grupo, e entre grupos (basal: 100% vs insulina 

desnaturada: 102 ± 8%, n = 4) em ratos Wistar. 

A   

49



B  

C  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Figura 5-   Atividade do ramo esplâncnico do nervo simpático lombar após injeção 
intracarótida de insulina em Wistar e SHR. (A) Traçado representativo das 
alterações na atividade original (raw) e integrada (⎰) do LSSN integrada 
após a injeção ICA de insulina (setas). (B) Porcentagem de mudança na 
LSSN após injeção ICA de insulina em relação ao basal. (C) Área sob a 
curva (AUC) da LSSN após injeção ICA de insulina ou insulina 
desnaturada (setas) em Wistar (n=4) e SHR (n=4). *nível basal de ruído 
elétrico do registro do nervo após o desligamento da bomba (figura 
original do manuscrito Ribeiro et al., 2015-APÊNDICE).
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5.3  Neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo são ativados pela 
 injeção icv de insulina em ratos Wistar 

Com o objetivo de identificar as regiões hipotalâmicas envolvidas nas 

respostas à insulina injetada no VL de ratos acordados utilizamos a técnica de 

imunohistoquímica para marcação da proteína FOS que determina a atividade 

excitatória neuronal. Como ilustrado na figura 6A a injeção icv de insulina promoveu 

um aumento na expressão da proteína FOS no PNV quando comparado aos animais 

que receberam a injeção central de insulina desnaturada (controle veículo). A figura 

6B representa o conjunto dos resultados evidenciando um aumento no número de 

neurônios ativados no PVN de animais nos animais tratados com insulina (412 ± 44 

cél/cm2, n=4) quando comprados aos animais que receberam insulina desnaturada 

como controle (131± 57 cél/cm2 n=3).  

A 
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Figura 6-   Neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo são ativados pela 
injeção icv de insulina em ratos Wistar. (A) Fotomicrografia dos neurônios 
positivos para proteína FOS no PVN de animais que receberam a 
microinjeção ICV de insulina (painel superior, n=3) ou insulina 
desnaturada (painel inferior, n=4). (B) Número de neurônios positivos para 
FOS no PVN/mm2  (n=5). Índice de significância p<0.05;  Student t-test. 
3V: terceiro ventrículo.
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5.4  Neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo se projetam 
para o  núcleo motor dorsal do vago. 

Sabendo que a atividade do sistema nervoso autônomo parassimpático é 

essencial na resposta de queda na CGVH causada pela insulina injetada 

centralmente, o próximo objetivo de estudo foi avaliar se haveria conexões 

existentes entre o núcleo motor dorsal do Vago (DMV), um núcleo que contém 

neurônios pré-ganglionares parassimpático, e de onde partem os eferentes vagais 

que inervam o fígado, com o PVN.  

O FG® é um traçador transportado retrogradamente do terminal axonal até o 

corpo celular, dessa forma, ao injetarmos esse traçador no DMV, nosso objetivo era 

analisar onde estariam localizados os corpos celulares dos neurônios que para alí 

estavam se projetando.  

A figura 7A é uma fotomicrografia do depósito do traçador retrógrado FG® 

pela técnica de iontoforese no DMV. Por meio desta técnica, foi possível observar 

um grande número neurônios retrogradamente marcados (na cor marrom) por FG no 

PVN como ilustrado na figura 7B, demonstrando que neurônios deste núcleo se 

projetam para o DMV o que sugere uma influência deste núcleo hipotalâmico sobre 

o circuito parassimpático, ao nível do tronco cerebral, para controlar a HVGC.  

Quando realizamos a dupla marcação FOS+FG, observamos que os 

neurônios do PVN ativados pela injeção de insulina icv (preto), são em sua maioria, 

os mesmos que se projetam para o DMV, (marrom) demonstrando assim, uma 

influência deste núcleo hipotalâmico (PVN) sobre  atividade de neurônios pré 

autonômicos parassimpáticos, como demonstrado nas figuras 7C e 7D (em 

aumento).     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Figura 7-   Neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo se projetam para o 
núcleo motor dorsal do vago. Fotomicrografia do traçador retrógrado 
fluorogold (FG) injetado no DMV (A; seta) e dos neurônios do PVN 
retrogradamente marcados (B). (C) Imagem em maior aumento de (B) 
mostrando a dupla marcação (FOS+FG) no PVN. (D) Imagem em maior 
aumento de (C) mostrando as células duplamente marcadas (setas 
verdes). 3V: terceiro ventrículo. 
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5.5  O treinamento físico aeróbio por 4 semanas restabelece a ação central 
 da insulina na resposta de queda na glicemia em SHR 

Como demonstrado até o momento, a insulina injetada centralmente é capaz 

de modular a glicemia hepática de ratos Wistar não anestesiados, no entanto, a 

mesma dose de insulina injetada centralmente não se mostrou capaz de alterar a 

CGVH bem como a atividade do nervo vago subdiafragmático de ratos SHR. Estes 

resultados demonstram um prejuízo na ação da insulina em ratos SHR em modular 

a glicemia hepática. Sendo assim, essa etapa do trabalho foi direcionada para o 

melhor entendimento da função da insulina agindo no SNC de ratos 

espontaneamente hipertensos.  

Neste sentido, desenvolvemos novas abordagens experimentais  com o 

objetivo de entender os mecanismos de prejuízo e eventualmente promover uma 

melhora na sensibilização da ação central da insulina em SHR. Para tanto, o 

protocolo em questão se baseou no treinamento aeróbio de ratos hipertensos como 

descrito anteriormente.   

A figura 8A demonstra que a glicemia basal dos animais verificada 

diretamente do sangue colhido na veia hepática, não diferiu entre os grupos treinado 

(94 ±5mg/dL n=6) e sedentários (96 ±3 mg/dL, n=6). Já a figura 8B demonstra que o 

treinamento físico aeróbio por 4 semanas foi eficaz em promover queda de 24% na 

concentração de glicose na veia hepática logo aos 10 min após a injeção central de 

insulina em SHR treinados (23±5mg/dL, n=6) quando comparados com seus 

controles sedentários, nos quais a queda da glicemia após a injeção central de 

insulina foi de apenas 3% (3±6mg/dL, n=6) no mesmo decurso temporal avaliado. 

Estes resultados sugerem uma importante influência do exercício físico como terapia 

não farmacológica na melhora da sensibilidade à insulina em SHR. Todos esses 

dados estão APÊNDICEs ao final do documento. 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Figura 8-   O treinamento físico aeróbio por 4 semanas restabelece a ação central 

da insulina na resposta de queda na glicemia em SHR. (A) Glicemia 
hepática basal de animais treinados e sedentários. (B) Glicemia hepática 
de ratos SHR treinados e sedentários após a injeção icv de insulina 
(SETA) (n=6) *** p<0,001.
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5.6  O treinamento físico aeróbio por 4 semanas, não altera os níveis  
 pressóricos de animais SHR. 

Após 4 semanas de treinamento físico aeróbio, os níveis de pressão arterial 

dos animais treinados não foram alterados comparados com seus controles 

sedentários. A pressão arterial sistólica (PAS) dos animais treinados não diferiu 

estatisticamente dos animais sedentários, onde o valor observado foi de 

160±8mmHg nos animais treinados, contra 180±4mmHg nos animais sedentários.  

A pressão arterial diastólica (PAD) também não foi diferente estatisticamente 

nos animais treinados (140±10mmHg) quando comparada ao grupo sedentário 

(123±5mmHg), assim como os níveis de pressão arterial média (PAM) onde os 

níveis não diferiram entre os grupos, 151±8mmHg nos animais treinados contra 

151±5mmHg nos animais sedentários. Esses dados estão expressos na figura 9 que 

segue e em APÊNDICE ao final do documento. Também não foi observada qualquer 

alteração na frequência cardíaca nos grupos estudados.  
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Figura 9-   Níveis pressóricos dos animais SHR treinados e sedentários após 4 
semanas de treinamento físico. (PAS) pressão arterial sistólica; (PAD) 
pressão arterial diastólica; (PAM) pressão média. 
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5.7  O treinamento físico aeróbio por 4 semanas reduz a glicemia mas não 
 altera a sensibilidade à insulina e insulinemia nos animais SHR.  

Os níveis basais de glicose não foram diferentes entre os grupos estudados 

(64±3.9mg/dL) nos animais sedentários e (75±3.2mg/dL) nos animais treinados, 

dados observados na figura 10 A. A concentração plasmática de insulina também 

não diferiu entre os grupos estudados (0.25 ± 0.03ng/ml)  nos animais sedentários e 

(0.3 ± 0.05ng/ml) nos animais treinados, dados mostrados na figura 10B. O 

treinamento físico aeróbio por 4 semanas restabeleceu a resposta de queda na 

glicemia causada pela insulina agindo centralmente em animais SHR treinados 

quando comparados com seus controles sedentários, no entanto, a sensibilidade 

periférica à insulina não foi diferente entre os dois grupos estudados (2.9±0,1%/min) 

nos animais treinados quando comparados aos seus controles sedentários 

(2.6±0,3%/min) como podemos observar nas figuras 10 C que representa a curva de 

decaimento da glicemia e fig 10D,  onde se pode observar a taxa de decaimento da 

glicose a partir da insulina injetada intraperitonealmente em ambos grupos 

estudados (2.5±.3%min) nos animais sedentários, comparados aos treinados 

(2,9±0,1%/min). Neste sentido, não foi possível observar qualquer alteração na 

sensibilidade periférica à insulina após o treinamento físico aeróbio por 4 semanas 

em animais SHR.  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Figura 10-   O treinamento físico aeróbio por 4 semanas reduz a glicemia mas não 
altera a sensibilidade à insulina e insulinemia nos animais SHR. (A) 
Glicemia, (B) Concentração plasmática de insulina, (C) Curva de 
decaimento da glicemia e (D) taxa de decaimento da glicemia durante teste 
de tolerância à insulina em ratos Wistar SHR sedentários e treinados.
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5.8  O treinamento físico aeróbio não altera o número de neurônios ChAT no 
 DMV  

A enzima colina acetiltransferase (ChAT) é uma enzima responsável pela 

síntese do neurotransmissor acetilcolina, um importante neurotransmissor do SNA 

parassimpático. Após demonstrarmos que o exercício físico restabelece a função da 

insulina injetada centralmente em promover queda na concentração de glicose 

obtida na veia hepática, optamos por analisar o número de neurônios ChAT positivos 

no DMV, um núcleo de onde partem os neurônios pré-motores parassimpáticos que 

inervam dentre outros órgãos, o fígado.  

Postulando desta forma, a ideia de que o restabelecimento da função da 

insulina nos animais treinados poderia estar relacionado ao número de neurônios 

ChAT nesse núcleo. No entanto, não observamos diferença estatística no número de 

neurônios ChAT positivos nos animais treinados (4129±247/mm2 n=4) na 

comparação com seus controles sedentários (4085±453/mm2 n=4), como mostrado 

nas figuras 11A  e 11B.  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Figura 11-  Neurônios imunorreativos ao ChAT no DMV de SHR treinados e 

sedentários. (A) Fotomicrografia dos neurônios positivos para ChAT no 

DMV. (B) Gráfico representativo do número de neurônios positivos para 

ChAT no DMV de animais sedentários e treinados. 

67



6 DISCUSSÃO 
___________________________________________________________ 



No presente trabalho um novo conjunto de experimentos determinou os 

efeitos de  uma injeção ICA de insulina sobre a atividade dos SVN e LSSN, 

mostrando um aumento significativo da atividade do SVN em ratos wistar, sem 

qualquer alteração na atividade do LSSN nesta linhagem. No entanto, não observou-

se qualquer alteração nas atividades dos SVN e LSSN após a injeção ICA de 

insulina em animais SHR. Ainda, observou-se que a insulina injetada centralmente 

(icv) promove a ativação de neurônios do PVN que se projetam para o DMV.  

Em ratos SHR, demonstramos que o treinamento físico por 4 semanas, 

restabelece a função da insulina injetada centralmente em promover queda na 

CGVH, nos ratos treinados comparados aos controles sedentários, no entanto não 

observamos qualquer diferença na glicemia basal, insulinemia, resistência à insulina 

assim como no número de neurônios ChAT no DMV  de ambos grupos estudados.  

6.1  Atividade dos nervos vago subdiafragmático e simpático lombar frente à 
 ação central e insulina. 

O hipotálamo é um importante núcleo envolvido no controle da homeostase 

metabólica, incluindo a homeostase glicêmica. Neste sentido, estudos mostram que 

a ação da insulina em promover queda na concentração circulante de glicose em 

ratos se deva a ação deste hormônio diretamente neste núcleo (Szabo et al., 1983; 

Pocai et al., 2005). Ainda, outros autores demonstraram que a injeção de insulina no 

terceiro ventrículo é capaz de afetar a sinalização hipotalâmica de insulina 

suprimindo a produção de glicose independente dos níveis circulantes de insulina ou 

outros hormônios contrarreguladores (Obici et al., 2002). No entanto, a maior parte 

dos trabalhos envolvendo o estudo da ação central da insulina na modulação da 

glicemia utilizaram de altas doses de insulina ou até mesmo infusões deste 

hormônio por períodos que chegaram a 120 min.  

Outro importante ponto a ser reiterado é o uso de anestésicos em todos os 

estudos citados, o que já se sabe, altera o balanço simpato-vagal de maneira 

importante, interferindo desta forma nas respostas observadas (Pearse, 2002).  

Neste sentido, após termos observado uma significativa queda na CGVH em 

ratos Wistar não anestesiados bem como a importante influência da alça  

69



parassimpática do SNA nesta modulação, utilizando a técnica de bloqueios 

farmacológicos (Ribeiro et al., 2015), optamos por analisar a partir a atividade direta 

a dos nervos vago subdiafragmático e do ramo esplâncnico do nervo simpático 

lombar que inervam o território hepático, especificamente por meio da técnica de 

preparação in situ (DARP), que nos permite avaliar diretamente a atividade dos 

nervos periféricos sem a necessidade do uso de anestésicos 

Szabo et al. (1975), mostrou as primeiras evidências de que a insulina pode 

atuar no SNC, na regulação do metabolismo da glicose. Na época, os autores 

observaram uma significativa queda na glicemia após a injeção de insulina na artéria 

carótida de ratos anestesiados. Mais tarde, os mesmos autores demonstraram uma 

queda similar na glicemia com insulina injetada diretamente no núcleo ventromedial 

do hipotálamo também de ratos anestesiados (Szabo et al., 1983). Juntos, esses 

dados nos permitem concluir que a adminstração de insulina na artéria carótida pode 

ser considerada uma via alternativa à injeção icv, para testar as ações centrais da 

insulina em ratos decorticados no modelo utilizado por nós  (DARP).  

Os dados obtidos mostraram um significativo aumento da atividade do nervo 

vago subdiafragmático em ratos Wistar após a injeção ICA de insulina, o que vai ao 

encontro dos dados previamente obtidos por nós com bloqueios farmacológicos 

Ribeiro et al. (2015), bem como dados prévios da literatura Szabo et al. (1983). No 

entanto nenhuma alteração foi observada na atividade do ramo esplâncnico do 

nervo simpático lombar destes animais após a injeção de insulina ICA. 

 O fato de não termos observado qualquer alteração na atividade do nervo 

eferente simpático após a injeção de insulina, talvez se deva ao fato de estarmos 

registrando um ramo multi-fibras mais generalizado para o território do trato 

gastrointestinal, e não específico para o território hepático, pois a abordagem 

metodológica não nos permite identificar e registrar exclusivamente o ramo hepático. 

Desta forma, podemos sugerir  com mais clareza, que a alça parassimpática SNA 

seja mais preponderante no controle da glicemia comparativamente à alça 

simpática, assim como havíamos previamente determinado por meio da abordagem 

farmacológica com antagonismos seletivo do sistema nervoso autônomo. 

É importante destacar que nenhuma alteração na atividade autonômica (tanto 

simpática quanto parassimpática) foi observada em ratos SHR após a injeção ICA de  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insulina, sugerindo mais uma vez, que a já conhecida alteração na sensibilidade 

central à insulina bem como o desequilíbrio simpato-vagal característicos destes 

animais até mesmo num período pré-hipertensivo Hulman et al. (1993), como é o 

caso dos animais utilizados neste estudo (4-5 semanas de idade), estejam 

interferindo no controle da glicemia conduzido pela ação da insulina no SNC. 

6.2 A ativação de núcleos hipotalâmicos decorrente da injeção icv de  
 insulina 

Outro dado importante do presente trabalho foi a demonstração da ativação 

dos neurônios do PVN após a injeção icv de insulina. Além disso, observamos 

também uma projeção monosináptica de conexão entres neurônios localizados 

neste núcleo hipotalâmico com um núcleo bulbar, o DMV, o qual é responsável pelo 

controle da atividade autonômica parassimpática. 

Como previamente descrito, a função da insulina agindo centralmente na 

modulação da glicemia vem recebendo grande atenção nas últimas décadas com 

alguns avanços no conhecimento acerca deste assunto. No entanto, o conhecimento 

dos sítios hipotalâmicos bem como os núcleos autonômicos que controlam o 

balanço simpato-vagal, via final de modulação dos níveis circulantes de glicose, 

necessitam de mais esclarecimentos.  

Seguindo este raciocínio, um segundo objetivo do presente trabalho foi 

analisar os sítios hipotalâmicos de ação da insulina injetada centralmente (por meio 

de uma única injeção, com baixa dose de insulina no ventrículo lateral) e as 

projeções hipotalâmicas para núcleos de controle autonômico no tronco cerebral. 

Para atingir este objetivo, utilizamos a técnica de imunohistoquímica para detecção 

da proteína FOS bem como a técnica de depósito do traçador retrógrado FG no 

DMV por meio da técnica de iontoforese.   

O proto-oncogene c-FOS foi inicialmente descrito há quase três décadas 

Dragunow e Faull (1989) e a partir daí, inúmeros estudos tem demonstrado que 

diferentes estímulos podem induzir a expressão de FOS em núcleos de neurônios 

de diferentes regiões do sistema nervoso central. Neste sentido, técnicas de 

imunohistoquímica e hibridização in situ tem sido amplamente utilizadas para  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mapear o metabolismo cerebral sob diferentes condições (Herrera , Robertson, 

1996). 

No presente trabalho, utilizando a técnica de imunohistoquímica para 

marcação da proteína FOS em núcleos neuronais para demonstrar que uma única 

injeção icv de baixa dose de insulina foi capaz de promover aumento na 

imunorreatividade para FOS no PVN, um importante núcleo envolvido também no 

controle da atividade autonômica. Estes resultados vão ao encontro de estudos 

prévios (Ao et al., 2005) que demonstraram uma extensa ativação do PVN e DMV 

após clamp hipoglicêmico-hiperinsulinêmico em ratos Sprague-Dawley. Neste 

trabalho, os autores discutem que a queda na glicemia observada após a injeção 

periférica de insulina é o maior estímulo para a ativação de FOS no hipotálamo e no 

DMV, o mais importante núcleo no controle da atividade parassimpática para as 

vísceras, já que quando utilizaram a técnica de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, 

não observaram a mesma marcação de FOS no PVN e DMV.  

 Isso é um importante ponto a ser discutido e abre uma pergunta crucial: seria 

a insulina injetada centralmente, responsável pela ativação dos neurônios do PVN, 

ou a ativação desses neurônios se deva a uma queda na glicemia observada após a 

injeção de insulina centralmente? No presente trabalho não temos como responder 

esta questão, no entanto, podemos sugerir fortemente que a ativação neuronal se 

deva essencialmente pela ação da insulina em neurônios e não pela queda da 

glicemia, por alguns motivos: i) utilizamos apenas uma dose de insulina injetada 

centralmente no ventrículo lateral, dose esta, em concentração muito baixa, 

comparada a disponibilidade fisiológica de insulina; ii) a queda observada na 

glicemia dos animais após a injeção central de insulina, ainda se encontrou dentro 

do limite da euglicemia, com o pico de queda atingindo 71 mg/dL, ou seja, não 

podemos dizer que a dose de insulina injetada centralmente tenha promovido uma 

hipoglicemia nos animais, mas sim, uma queda na glicemia comparada aos valores 

basais; iii) mesmo havendo uma pequena queda na glicemia, não sabemos se a 

disponibilidade de glicose para o neurônio foi alterada, pois este é um substrato que 

deve estar sempre muito bem controlado ao nível de SNC para a viabilidade 

neuronal. 

Como mencionado anteriormente, o SNC é um território que utiliza somente 

glicose para obtenção de energia. Sendo assim, é de se esperar que esse território  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seja o último a sofrer com essa queda na glicemia observada no presente estudo 

que, apesar de significativa em termos estatísticos, não se enquadra no padrão de 

hipoglicemia.  

O organismo, dentro dos limites da homeostasia, dispõe de mecanismos de 

controle que funcionam dentro de margens de segurança para que a viabilidade 

celular seja preservada. Isso acontece para várias situações, não só de controle 

glicêmico, mas também, por exemplo, frente a ativação de reflexos 

cardiorrespiratórios, tais como a ativação de quimiorreceptores periféricos. Neste 

caso, para que os quimiorreceptores sejam ativados é necessário que ocorra uma 

queda muito significativa na pressão parcial de O2 (abaixo de 60 mmHg) e mesmo 

que o organismo enfrente tal situação, todas as respostas desencadeadas vão no 

sentido de preservar os órgãos vitais como o tecido cerebral e o coração que mesmo 

em face de uma queda muito brusca na concentração de oxigênio, mantém sua 

atividade próxima da normalidade com utilização ideal de O2.  Acreditamos que, no 

nosso caso, o mesmo ocorra com os neurônios frente à queda observada na 

glicemia, ou seja, mesmo que haja uma diminuição dos níveis glicêmicos ele ainda 

se encontra dentro dos limites fisiológicos, que, provavelmente, não causa qualquer 

alteração significativa na atividade neuronal. Posto isso, acreditamos que a ativação 

dos neurônios do PVN observada por meio da técnica de imunohistoquímica para a 

proteína FOS, se deva à ação da insulina direta, ou indiretamente nesse núcleo.  

6.3  Projeções neuroanatômicas entre núcleos hipotalâmicos e bulbares  
 ativados pela ação central insulina 

Como já mencionado, no estudo previamente publicado pelo nosso 

laboratório Ribeiro et al. (2015), bem como no presente estudo, demonstramos a 

importante função da ativação da via parassimpática do sistema nervoso autônomo 

na queda da glicemia induzida pela injeção icv de insulina. Neste sentido, tendo 

conhecimento da participação do DMV no controle da atividade parassimpática 

Laughton e Powley (1987) bem como a importante função do PVN no controle da 

atividade autonômica, o próximo objetivo do presente trabalho foi analisar as 

possíveis projeções neuronais existentes entre estes dois núcleos. Sendo assim,  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utilizando-nos da técnica de iontoforese, promovemos o depósito do traçador 

retrógrado Fluorogold no DMV. A realização da imunohistoquímica nestes animais 

nos mostrou uma extensa marcação dos corpos celulares retrogradamente 

marcados no PVN, demonstrando assim, uma importante projeção monossináptica 

dos neurônios do PVN para o DMV. Outros estudos já demonstraram projeções 

hipotalâmicas (particularmente do PVN) para regiões do tronco cerebral e medula 

espinal, incluindo a região do DMV também por meio de técnicas de traçadores 

neurais Luiten et al. (1985) reforçando assim, nossos resultados.   

Um achado inédito do presente trabalho foi demonstrar, por meio da técnica 

de dupla marcação (FOS +FG), que grande parte dos neurônios do PVN ativados 

pela injeção icv de insulina se projetam para o DMV, resultados este que, baseado 

em estudos prévios obtidos do nosso laboratório Ribeiro et al. (2015) corroboram 

com os dados de aumento da atividade do SVN após a injeção ICA de insulina. 

Desta forma, sugerimos que a ação central da insulina em promover queda na 

CGVH se deva à ativação da via parassimpática por meio de neurônios do DMV que 

se projetam para o fígado. De fato, a inervação parassimpática do fígado é feita por 

uma via direta, pré-ganglionar, por neurônios localizados no DMV, bem como por 

sinapses ganglionares, localizadas no hilo hepático Jansen et al. (2013), reafirmando 

a ideia de ativação do DMV pelo PVN após a injeção central de insulina no VL.  

Em conjunto estes achados demonstram a importante participação funcional 

do PVN no controle da atividade parassimpática para o fígado via conexões 

sináptica com o DMV.  

6.4 Benefícios do treinamento físico em restaurar a deficiência da ação  
 central de insulina no controle da glicemia hepática em SHR  

A insulina modula diversas funções corporais estando também relacionada ao 

sistema cardiovascular por sua ação no sistema nervoso autônomo. Sendo assim, 

diversos estudos demonstram que a hiperinsulinemia, bem como a resistência 

central e periférica a esse hormônio estão intimamente relacionadas ao surgimento 

de patologias como hipertensão arterial e diabetes mellitus do tipo 2, independente 

de fatores como obesidade (Brands et al., 1992). Anormalidades no metabolismo da  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glicose e da insulina são comuns em pacientes hipertensos bem como em seus 

descendentes de primeiro grau não hipertensos, quadro este não encontrado em 

indivíduos que apresentam hipertensão arterial secundária a outras patologias 

(Reaven et al., 1996). Em muitos destes casos, as anormalidades encontradas no 

metabolismo glicêmico e da insulina não melhoram com a normalização da pressão 

arterial obtida com o uso de fármacos anti-hipertensivos (Reaven et al., 1996).  

Um importante aliado no tratamento tanto da hipertensão arterial quanto do 

diabetes mellitus do tipo 2 é o treinamento físico. Durantes muitos anos o exercício 

físico, em suas diversas formas, vem sendo utilizado como terapia não 

farmacológica tanto na prevenção quanto no controle e tratamento de tais patologias 

(Bogardus et al., 1984; Cornelisses , Smart, 2013; Dela et al., 1994; Hamberg et al., 

2000; Krotkiewski et al.,1985). Assim, baseando-nos nesses estudos prévios, 

postulamos a hipótese de que o treinamento físico aeróbio poderia ser eficaz em 

restabelecer a queda na glicemia hepática promovida pela injeção icv da insulina, 

cuja ação se mostrou deficiente em ratos hipertensos não anestesiados, como já 

demonstrado anteriormente por nosso laboratório (Ribeiro et al., 2015). Neste 

sentido, utilizamos ratos da linhagem SHR com idades entre 15-16 semanas, 

quando apresentam hipertensão arterial já estabelecida, os quais foram treinados 

em esteira por 4 semanas. Os resultados foram muito interessantes, pois o período 

de treinamento físico foi capaz de restabelecer a ação central da insulina em SHR, 

fato comprovado pela queda de 24% (23±5mg/dL) na glicemia coletada diretamente 

da veia hepática de animais SHR não anestesiados e treinados, quando 

comparados aos seus controles sedentários. Essa queda observada na glicemia 

aconteceu aos 10 min após a injeção central de insulina, o mesmo decurso temporal 

que observamos na queda da glicemia após a injeção central de 100 nU de insulina 

no ventrículo lateral de ratos normotensos não anestesiados (Ribeiro et al., 2015).  

Estes achados são inéditos e, não fomos capazes de identificar na literatura 

científica dados semelhantes aos nossos. O que mais se aproxima e corrobora aos 

nosso achados, foi um estudo desenvolvido em 1985, no qual os pesquisadores 

demonstraram um importante efeito do exercício físico em pacientes diabéticos do 

tipo 2 não insulino-dependentes. Na ocasião, os autores referiram uma melhora 

tanto da secreção bem como da efetividade da insulina após um programa de 

treinamento físico nesses pacientes (Krotkiewski et al., 1985).  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6.5  Sensibilidade à insulina e insulinemia em animais SHRs sedentários e 
 treinados  

Existem consideráveis evidências de que anormalidades no metabolismo da 

glicose e insulina ocorrem mais frequentemente em pacientes hipertensos não 

tratados do que em sujeitos normotensos. Ainda, anormalidades similares 

acontecem também em modelos experimentais de roedores (Reaven, 1991).  

Uma possível explicação para a ausência de queda na glicemia em resposta 

à insulina injetada centralmente em animais SHR nos protocolos iniciais do presente 

trabalho bem como no grupo sedentário, seria uma possível resistência periférica à 

insulina e hiperinsulinemia, questões estas já descritas na literatura (Shanik et al., 

2008). Neste sentido, no presente trabalho, optamos por analisar a concentrar 

plasmática de insulina bem como avaliar a sensibilidade periférica a esse hormônio 

nos animais SHR treinados e compará-los com seus controles sedentários. Como 

podemos ver nos resultados, não observamos variações na concentração 

plasmática de insulina nos animais treinados (0.29±0.05 ng/ml) quando comparados 

aos seus controles sedentários (0.25±0.03 ng/ml), bem como na sensibilidade 

periférica à esse hormônio (2.9±0,1%/min) nos animais treinados quando 

comparados aos seus controles sedentários (2.6±0,3%/min). 

Esses achados vão ao encontro de dados publicados por Krotkiewski et al., 

1985, onde demonstram que a concentração periférica de insulina não é alterada 

após um período de treinamento físico, sugerindo que a concentração extra de 

insulina encontrada em situações de hiperinsulinemia seja capturada pelo fígado e 

degradada. Esse mecanismo de melhora na ação da insulina foi encontrada tanto 

em tecidos corporais bem como em nível celular. Outro estudo datado de 1994, 

demonstra um aumento na concentração do transportador de glicose GLUT4 no 

músculo de animais treinados, o que favorece a captura da glicose circulante e, 

portanto, uma queda na concentrado plasmática de glicose após o exercício físico. 

No presente estudo, também não observamos qualquer alteração na concentração 

plasmática de glicose basal, tanto nos animais hipertensos bem como nos controles 

normotensos. Em nosso estudo anterior Ribeiro et al. (2015) nem mesmo os  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animais SHR no estágio pré-hipertensivo, mostraram qualquer alteração na 

concentração basal de glicose, quando comparados aos ratos normotensos da 

linhagem Wistar. 

Todos esses dados, são contrários aos dados publicados por Gouveia et al. 

(2000), que mostram anormalidades no metabolismo da glicose em ratos SHR 

anestesiados, comparados a seus controles normotensos. Neste estudo, os autores 

utilizaram o método de glicose oxidase para a mensuração da glicemia, bem como o 

método de radio-imunoensaio para a mensuração da concentração plasmática de 

insulina. Os autores demonstraram que os níveis plasmáticos de glicose foram 

significativamente maiores em animais SHR comparados aos animais Wistar. Ainda, 

os níveis de insulina nos animais hipertensos também foram maiores após a 

alimentação e com 8 horas de jejum em comparação com animais controles. Nesse 

estudo, os autores concluíram que a hiperglicemia detectada em SHR parece ser 

consequência de defeitos a níveis do tecido muscular, já que foi detectada uma 

queda nos níveis de glicogênio no músculo. Os métodos utilizados pelos autores 

para a mensuração da glicose e insulina plasmática foram mais específicos e 

sensíveis, fato que provavelmente explicaria a discrepância na comparação aos 

presentes dados.   

6.6 Neurônios ChAT-positivos no DMV de animais SHR treinados   
 sedentários.  

O ChAT, do inglês "Choline acetyltransferase" é uma enzima transferase 

responsável pela síntese do neurotransmissor acetilcolina. Essa enzima é 

encontrada em grandes concentrações em neurônios colinérgicos , tanto no SNC 

quanto no sistema nervoso periférico (SNP). O ChAT é produzido no soma neuronal 

e transportado até seu terminal, onde sua concentração é maior.  

O fígado é inervado tanto por nervos autonômicos aferentes quanto eferentes. 

A inervação simpática se origina no gânglio celíaco superior e gânglio mesentérico, 

que recebe as fibras pré-ganglionares da coluna intermédio-lateral da medula óssea 

(T7-T12). Já a inervação parassimpática, foco de investigação do presente trabalho, 

provém do nervo vago, inervando o fígado de maneira direta, a partir de neurônios  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originados no DMV no tronco cerebral, ou a partir de sinapses ganglionares 

localizadas no hilo hepático nos espaços hilares (Jensen et al., 2013).  

Com os dados obtidos até o momento, sabemos que a insulina injetada no VL 

promove ativação dos neurônios do PVN, demonstrado com a técnica de 

imunohistoquímica para marcação da proteína FOS. Esses neurônios do PVN se 

projetam para o DMV, demonstrado com a técnica do traçados retrógrado fluorogold. 

Ainda, demonstramos também que o exercício físico melhora a resposta de queda 

na glicemia a partir da insulina injetada centralmente em ratos SHR. Em 2014, 

Masson et al., demonstraram que o treinamento físico aeróbico por 8 semanas, foi 

capaz de promover melhora na atividade vagal para o coração em SHR.  

Com tudo isso em mente, nossa hipótese foi de que a melhora observada na 

resposta à insulina injetada centralmente poderia ser devido a uma melhora da 

atividade vagal (parassimpática) para o fígado desses animais. Por este motivo, 

além de analisar a atividade vagal diretamente para o território hepático, avaliamos 

também o número de neurônios pré-motores parassimpáticos no DMV que contém 

ChAT, por meio da técnica de imunohistoquímica para esta enzima neste núcleo 

bulbar.  

No presente trabalho, comparamos o número de neurônios positivos para 

ChAT no DMV de animais SHR treinados por 4 semanas, com animais sedentários e 

não observamos qualquer diferença entre os grupos. Nossos dados vão contra os 

dados obtidos recentemente por Ichige et al. (2016). Nesse estudo, os autores 

mostram que o número de neurônios ChAT no DMV de animais treinados por 6 

semanas foi significativamente maior do que nos animais sedentários. Nesse estudo, 

os autores utilizaram modelo de insuficiência cardíaca e observaram também que os 

animais treinados, mostravam a mesma quantidade de neurônios positivos para 

ChAT no DMV que os animais SHAM.  

Duas possíveis explicações para a discrepância entre nossos dados e os 

dados obtivos por Ichige et al. (2016), é que o modelo animal utilizado foi diferente, 

assim como o tempo de treinamento físico. Acreditamos que duas semanas de 

treinamento físico a mais, poderiam sinalizar alguma modificação estrutural no DMV 

dos animais. No entanto, uma limitação do nosso estudo é não termos realizado a 

quantificação do neurotransmissor acetilcolina e sim o número de neurônios 

positivos para ChAT, o que não quer dizer, que não possa haver diferença na  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concentração deste neurotransmissor entre ambos os grupos estudados, fato que 

poderia explicar a melhora obtida na resposta à insulina central nos animais 

treinados.  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7 CONCLUSÃO 
___________________________________________________________ 



O treinamento físico aeróbio é capaz de restabelecer os efeitos centrais da 

insulina na sua função em modular a glicemia de SHR e a ação deste hormônio no 

SNC depende da ativação de uma conexão entre um núcleo hipotalâmico (PVN) e 

bulbar (DMV) que compõe uma via integrativa do sistema nervoso autônomo 

parassimpático.  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