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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.



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   



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. 



 

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.  



 

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).  



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). 



 

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.  



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 



 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



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.  



  

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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